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Uw verzekering is op een aantal punten veranderd. Daar hebt u een brief over ontvangen. Dat is de brief met
als onderwerp ‘Uw verzekering is op 1 september 2020 omgezet naar het administratiesysteem van a.s.r.’
In de bijlage bij deze brief staan de veranderingen vermeld die voor u van toepassing zijn. In dit document
vindt u alle veranderingen voor de Overlijdensrisicoverzekeringen.
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Loyalis maakt sinds 1 mei 2019 deel uit van a.s.r. In onze communicatie over levensverzekeringen ziet u
voortaan de naam en het logo van a.s.r.
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De naam van de verzekering kan zijn veranderd. Vanaf nu heet uw verzekering: Overlijdensrisicoverzekering.
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In de oude situatie gebruikten wij in onze communicatie met u uw klantnummer als kenmerk. In de nieuwe
situatie gebruiken wij uw klantnummer niet meer. Als kenmerk gebruiken wij voortaan uw nieuwe polisnummer.

Voorbeeld
Uw oude polisnummer was 123456789.
Uw nieuwe polisnummer is LYS123456789
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Meerdere verzekeringen met hetzelfde polisnummer
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Had u in de oude situatie meerdere verzekeringen met hetzelfde polisnummer? In de nieuwe situatie
hebben al deze verzekeringen een eigen polisnummer gekregen.

Voorbeeld
In de oude situatie had u twee verzekeringen die beiden het polisnummer 987654321 hadden. In de
nieuwe situatie hebben uw verzekeringen een eigen polisnummer gekregen.
Verzekering 1: Uw nieuwe polisnummer is LYS987654321V1
Verzekering 2: Uw nieuwe polisnummer is LYS987654321V2

Voor elke verzekering hebt u een brief gekregen met als onderwerp ‘Uw verzekering is op 1 september
2020 omgezet naar het administratiesysteem van a.s.r.’ U ziet in de betreffende brieven het volgende:
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U hebt dan voor elke verzekering een brief ontvangen met eigen bijlage ‘Overzicht veranderingen’. Zodat
duidelijk is wat de omzetting voor elke verzekering voor u betekent. De veranderingen kunnen verschillen
per verzekering. Lees daarom ook iedere brief en de bijlage goed door.
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Splitsing premiebetaling, in verband met erfbelasting
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Hebt u uw premiebetaling van uw verzekering gesplitst om bij overlijden geen erfbelasting te betalen?
Leest u dan verder.
Aan het splitsen van premiebetaling om bij overlijden geen erfbelasting te betalen, zijn voorwaarden
verbonden. Een voorwaarde is dat de premies voor de overlijdensuitkering door de verzekeringnemer zijn
verschuldigd. Op uw polis staat dit aangetekend als premiesplitsing. We noemen dat vanaf 1 september
2020 successiesplitsing. Op uw polis staat de verschuldigde premie per verzekeringnemer. Bij de omzetting
per 1 september 2020 zijn deze premies herrekend.
De totale premie verandert niet en wordt volledig in rekening gebracht bij de eerste verzekeringnemer.
Beide verzekeringnemers blijven een eigen deel van de premie verschuldigd. Wel verandert de verdeling
tussen de verzekeringnemers voor de toekomstige premies. In uw brief met als onderwerp ‘Uw verzekering
is op 1 september 2020 omgezet naar het administratiesysteem van a.s.r.’ die u in oktober 2020 van ons
hebt ontvangen, vindt u de nieuwe premies.
Let op!
Als u de premies voor successiesplitsing onderling verrekent, gebruikt u hiervoor dan de nieuwe premies.
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Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid/mate
van vrijstelling
Hebt u premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid meeverzekerd? Dan is er iets veranderd als u vrijstelling
hebt volgens het 3 klassensysteem of het 6 klassensysteem.

Vrijstelling volgens het 3 klassensysteem
Situatie voor 1 september 2020
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U krijgt vrijstelling op basis van een 3 klassensysteem volgens onderstaande tabel:
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Mate van arbeidsongeschiktheid

Mate van premievrijstelling

0% - 35%

0%

35% - 80%

50%

80% - 100%

100%

Situatie vanaf 1 september 2020
24
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U krijgt vrijstelling op basis van een 3 klassensysteem volgens onderstaande tabel:
Mate van arbeidsongeschiktheid

Mate van premievrijstelling

0% - 35%

0%

35% - 65%

50%

65% - 100%

100%

Bent u op dit moment arbeidsongeschikt?
Dan geldt deze tabel pas als uw huidige (gedeeltelijke) premievrijstelling is beëindigd.
Hebt u kortgeleden een melding gemaakt van uw arbeidsongeschiktheid?
Hebt u voor 1 september 2020 een melding gemaakt dat u arbeidsongeschikt bent? En wordt uw claim
voor premievrijstelling toegewezen? Dan gelden de oude voorwaarden.
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Situatie voor 1 september 2020
U krijgt vrijstelling op basis van een 6 klassensysteem volgens onderstaande tabel:
Mate van arbeidsongeschiktheid

Mate van premievrijstelling

0% - 35%

0%

35% - 45%

40%

45% - 55%

50%

55% - 65%

60%

65% - 80%

72,5%

80% - 100%

100%

Situatie vanaf 1 september 2020
U krijgt vrijstelling op basis van een 7 klassensysteem volgens onderstaande tabel:
Mate van arbeidsongeschiktheid

Mate van premievrijstelling

0% - 25%

0%

25% - 35%

30%

35% - 45%

40%

45% - 55%

50%

55% - 65%

60%

65% - 80%

75%

80% - 100%

100%

Bent u op dit moment arbeidsongeschikt?
Dan geldt deze tabel pas als uw huidige (gedeeltelijke) premievrijstelling is beëindigd.
Hebt u kortgeleden een melding gemaakt van uw arbeidsongeschiktheid?
Hebt u voor 1 september 2020 een melding gemaakt dat u arbeidsongeschikt bent? En wordt uw claim
voor premievrijstelling toegewezen? Dan gelden de oude voorwaarden.
9/26

Inhoud
Veranderingen Overlijdensrisicoverzekering
Logo en naam
Naam van de verzekering
Klantnummer en polisnummer(s)
Meerdere verzekeringen met hetzelfde polisnummer
Hebt u meerdere verzekeringen die zijn omgezet?
Splitsing premiebetaling, in verband met erfbelasting
Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid/
mate van vrijstelling
Jaarlijkse toetsing van de premie van
Nabestaandenverzekering maatwerk
De nieuwe einddatum van uw verzekering
Van erfrente naar Overlijdensrisicoverzekering
Indexatie erfrente
Indexatie Nabestaandenverzekering
Loyalis Top nabestaanden lijfrente – werknemer
Gewijzigd bankrekeningnummer
Premiebetaling
Hebt u vragen over de veranderingen van uw
verzekering?
Wilt u advies?
Mijn a.s.r.

1
2
3
4
5
6
7
8
10
12
13
16
18
20
22
23
24
25
26

Jaarlijkse toetsing van de premie van
Nabestaandenverzekering maatwerk
In 2017 heeft Loyalis het product Nabestaandenverzekering ontwikkeld. Jaarlijks werd bekeken of de
premie van het product Nabestaandenverzekering voor u gunstiger was dan de premie van uw Nabestaanden
verzekering maatwerk. Was dit het geval? Dan werd uw verzekering omgezet naar het nieuwe product.
Hebt u een Nabestaandenverzekering maatwerk die al is omgezet naar het nieuwe product? Of had u geen
Nabestaandenverzekering maatwerk? Dan kunt u dit onderwerp overslaan.
Is uw Nabestaandenverzekering maatwerk nog niet omgezet naar het nieuwe product? Leest u dan verder.
Situatie voor 1 september 2020
In 2017 heeft Loyalis de Nabestaandenverzekering ontwikkeld. Jaarlijks bekeek Loyalis of het voor u
gunstiger was om naar dat nieuwe product over te gaan.
Situatie vanaf 1 september 2020
Op 1 september 2020 heeft a.s.r. berekend of het gedurende de looptijd van uw verzekering op enig
moment gunstiger voor u is om over te gaan naar het nieuwe product Nabestaandenverzekering.
-- Bleek op 1 september 2020 dat het in de oude situatie nooit gunstiger zou zijn om over te gaan naar
het nieuwe product? Dan is uw verzekering met hetzelfde premieverloop als in de oude situatie het
geval was omgezet naar het administratiesysteem van a.s.r.
-- Bleek op 1 september 2020 dat het in de oude situatie op enig moment wel gunstiger zou zijn om over
te gaan naar het nieuwe product? Dan is uw verzekering met een ander premieverloop dan in de oude
situatie het geval was omgezet naar het administratiesysteem van a.s.r. In dit administratiesysteem
betaalt u de gunstigere premie vanaf hetzelfde moment dat uw verzekering in de oude situatie zou
zijn omgezet naar het nieuwe product. Het kan zijn dat dit al op 1 september 2020 zo was, maar dat
moment kan ook verder in de toekomst liggen. De premie wordt dus niet meer jaarlijks getoetst. Dat is
meteen bij de omzetting naar het a.s.r. administratiesysteem gedaan.
Nieuw polisblad
U krijgt geen nieuw polisblad als de premie gunstiger wordt. U kunt de toekomstige premies terugzien
in Mijn a.s.r. Dit is de beveiligde digitale omgeving op asr.nl waar u uw levensverzekeringsgegevens kunt
vinden. Klik hier om te kijken hoe u een account aanmaakt.
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Oude toets Loyalis
De heer Verhoef heeft een Nabestaandenverzekering maatwerk. Jaarlijks wordt bekeken of het gunstiger
voor hem is om over te gaan naar het nieuwe product. Tot nu toe was dat niet het geval. In 2025 blijkt
de premie gunstiger voor hem te zijn in het nieuwe product. Vanaf dat moment gaat de heer Verhoef
die gunstigere premie betalen. Hij krijgt dan een nieuw polisblad met het nieuwe premieverloop. In het
nieuwe product toetst Loyalis niet meer of de premie gunstiger wordt.
Nieuwe toets a.s.r.
De heer Verhoef heeft een overlijdensrisicoverzekering. Op 1 september 2020 is getoetst of en zo ja
wanneer de premie in de oude situatie gunstiger zou zijn geworden. Uit de toetsing bleek dat dit in 2025
het geval zou zijn. Vanaf 2025 gaat de heer Verhoef de gunstigere premie betalen. De hoogte van de
toekomstige premie kan hij direct terugzien in Mijn a.s.r.
In de nieuwe situatie is op 1 september 2020 al bekend dat de premie gunstiger wordt en wanneer. In
de oude situatie wist de heer Verhoef dat pas in 2025.
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De nieuwe einddatum van uw verzekering
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Is de einddatum van uw verzekering niet gekoppeld aan de AOW-leeftijd? Sla dit onderdeel dan over.
Is de einddatum van uw verzekering wel gekoppeld aan de AOW-leeftijd? Leest u dan verder.
Situatie voor 1 september 2020
De einddatum van uw verzekering is gekoppeld aan de AOW-leeftijd. De einddatum van uw verzekering is
tussen 1 januari 2020 en 1 september 2020 door Loyalis niet aangepast. U hebt hier eerder van Loyalis een
brief over ontvangen.
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Situatie vanaf 1 september 2020
De einddatum van uw verzekering is nog steeds gekoppeld aan de AOW-leeftijd. We hebben de einddatum
van uw verzekering aangepast aan de huidige AOW-leeftijd. Zodra de AOW-leeftijd in de toekomst wijzigt,
passen wij uw verzekering opnieuw aan.
De einddatum van uw verzekering vindt u in de brief met als onderwerp ‘Uw verzekering is op 1 september 2020
omgezet naar het administratiesysteem van a.s.r.‘
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Van erfrente naar Overlijdensrisicoverzekering
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Staat er in de brief ‘Uw verzekering is op 1 september 2020 omgezet naar het administratiesysteem van
a.s.r.’ geen tekstblok met het onderwerp ‘Van erfrente naar Overlijdensrisicoverzekering’? Sla dit onderdeel
dan over.
Staat er in de brief ‘Uw verzekering is op 1 september 2020 omgezet naar het administratiesysteem van
a.s.r.’ wel een tekstblok met het onderwerp ‘Van erfrente naar Overlijdensrisicoverzekering’ Lees dan verder.
Situatie voor 1 september 2020
U hebt een erfrente verzekerd. Een erfrente is een jaarlijkse uitkering die in maandelijkse termijnen aan de
begunstigde(n) wordt uitgekeerd vanaf het moment dat de verzekerde overlijdt voor de einddatum van de
verzekering. Als de erfrente eenmaal wordt uitgekeerd na overlijden van de verzekerde wordt de erfrente
gedurende een vaste periode (bijvoorbeeld 10 jaar) uitgekeerd, onafhankelijk of de begunstigde(n) van de
uitkering nog leeft/leven gedurende die periode. Hoelang de erfrente wordt uitgekeerd en of de uitkering
stijgt (indexatie) staat op uw polisblad van Loyalis.
Situatie vanaf 1 september 2020
Vanaf 1 september 2020 is er in plaats van een erfrente een overlijdensrisicokapitaal verzekerd. Als de
verzekerde overlijdt voor de einddatum van de verzekering komt er in plaats van een erfrente een bedrag
ineens beschikbaar (verzekerd kapitaal). Dat bedrag wordt aan de begunstigde(n) in een keer uitgekeerd.
Hoogte van het verzekerde kapitaal
De hoogte van het verzekerde overlijdensrisicokapitaal is vastgesteld aan de hand van de hoogte van de
erfrente in de oude situatie en de op het laatst afgegeven polisblad vermelde duur.
De begunstigde(n) krijgt/krijgen het verzekerde kapitaal in de nieuwe situatie in een keer uitbetaald. Het
verzekerde kapitaal is gelijk aan de huidige waarde van de toekomstige erfrente-uitkeringen. Dit noemen
wij ook wel de contante waarde. De contante waarde is lager dan alle maandelijkse uitkeringen uit de oude
situatie bij elkaar opgeteld. Een bedrag waar men per direct over kan beschikken is meer waard dan een
aantal toekomstige betalingen bij elkaar opgeteld.
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Indexatie
Het kan zijn dat de hoogte van uw erfrente jaarlijks stijgt (indexatie). Of de uitkering stijgt staat op uw
polisblad van Loyalis.
Situatie voor 1 september 2020
Er kunnen zich twee situaties voordoen:
1. De erfrente stijgt jaarlijks vanaf de ingangsdatum van de verzekering met een vast percentage. Als de
erfrente wordt uitgekeerd stijgt het bedrag met óf hetzelfde percentage óf een ander door u gekozen
percentage door totdat de uitkering stopt, of:
2. De erfrente stijgt jaarlijks vanaf de ingangsdatum van de verzekering met het percentage waarmee in
het daaraan voorafgaande kalenderjaar de maximale ANW-uitkering is verhoogd. Als de erfrente wordt
uitgekeerd dan verhogen wij jaarlijks op 1 januari het bedrag dat wij uitkeren als het beleggingsresultaat
het toelaat.
Situatie vanaf 1 september 2020
In de nieuwe situatie is er in plaats van een erfrente een overlijdensrisicokapitaal verzekerd. Het
overlijdensrisicokapitaal stijgt jaarlijks tot de einddatum van de verzekering.
1. Steeg de erfrente in de oude situatie met een vast percentage? Dan hebben wij bij de bepaling van de
hoogte van het overlijdensrisicokapitaal rekening gehouden met het vaste stijgingspercentage uit de
oude situatie.
2. Steeg de erfrente voor ingang met het percentage waarmee in het daaraan voorafgaande kalenderjaar
de maximale ANW-uitkering werd verhoogd? En verhoogden wij na ingang het bedrag dat wij uitkeren
als het beleggingsresultaat het toelaat? Dan stijgt het overlijdensrisicokapitaal vanaf 1 september 2020
jaarlijks tot de einddatum van de verzekering met 1,5%. Dus niet op basis van de ANW-index en niet op
basis van het beleggingsresultaat. Het percentage van 1,5% hebben we gebaseerd op de indexatie van
de ANW uit het verleden. Hieronder vindt u de indexatiepercentages van de afgelopen jaren.
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ANW index percentages van 2014 tot en met 2020
Datum

Percentage

01-01-2014

0,64%

01-07-2014

0,40%

01-01-2015

0,56%

01-07-2015

0,03%

01-01-2016

1,13%

01-07-2016

0,46%

10
12
13
16
18
20
22
23

01-01-2017

0,73%

01-07-2017

0,67%

01-01-2018

0,48%

01-07-2018

0,70%

01-01-2019

2,19%

01-07-2019

0,79%

24
25
26

01-01-2020

1,35%
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Belastingdienst Box 3 (sparen en beleggen)
Een uitkering ineens in plaats van de periodieke uitkering van een erfrente kan fiscaal nadelig zijn in box 3.
Dit is afhankelijk van de persoonlijke situatie van de begunstigde(n). De begunstigde(n) van de eventuele
uitkering heeft/hebben de mogelijkheid om in plaats van de eenmalige uitkering, toch de erfrente periodiek
te laten uitkeren. In dat geval vervalt de eenmalige uitkering. Als de begunstigde(n) de uitkering te zijner
tijd periodiek wil(len) ontvangen kan er met a.s.r. contact opgenomen worden.
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Indexatie erfrente
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Staat er in de brief ‘Uw verzekering is op 1 september 2020 omgezet naar het administratiesysteem van
a.s.r.’ geen tekstblok met het onderwerp ‘Indexatie erfrente’? Sla dit onderdeel dan over.
Staat er in de brief ‘Uw verzekering is op 1 september 2020 omgezet naar het administratiesysteem van
a.s.r.’ wel een tekstblok met het onderwerp ‘Indexatie erfrente‘? Lees dan verder.
Erfrente
U hebt een erfrente verzekerd. Een erfrente is een jaarlijkse uitkering die in maandelijkse termijnen aan de
begunstigde(n) wordt uitgekeerd vanaf het moment dat de verzekerde overlijdt voor de einddatum van de
verzekering.
Situatie voor 1 september 2020
De erfrente stijgt jaarlijks vanaf de ingangsdatum van de verzekering met het percentage waarmee in
het daaraan voorafgaande kalenderjaar de maximale ANW-uitkering is verhoogd. Als de erfrente wordt
uitgekeerd dan verhogen wij jaarlijks op 1 januari het bedrag dat wij uitkeren als het beleggingsresultaat
het toelaat.
Situatie vanaf 1 september 2020
De erfrente stijgt vanaf 1 september 2020 jaarlijks met 1,5%. Als de erfrente wordt uitgekeerd dan verhogen
wij jaarlijks op 1 januari het bedrag dat wij uitkeren ook met 1,5%. Dus niet op basis van de ANW-index en
niet op basis van het beleggingsresultaat. Het percentage van 1,5% hebben we gebaseerd op de indexatie
van de ANW uit het verleden. Hieronder vindt u de indexatiepercentages van de afgelopen jaren.
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ANW index percentages van 2014 tot en met 2020
Datum

Percentage

01-01-2014

0,64%

01-07-2014

0,40%

01-01-2015

0,56%

01-07-2015

0,03%

01-01-2016

1,13%

01-07-2016

0,46%
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01-01-2017

0,73%

01-07-2017

0,67%

01-01-2018

0,48%

01-07-2018

0,70%

01-01-2019

2,19%

01-07-2019

0,79%
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01-01-2020

1,35%
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Indexatie Nabestaandenverzekering
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Staat er in de brief ‘Uw verzekering is op 1 september 2020 omgezet naar het administratiesysteem van
a.s.r.’ geen tekstblok met het onderwerp ‘Indexatie Nabestaandenverzekering’? Sla dit onderdeel dan over.
Staat er in de brief ‘Uw verzekering is op 1 september 2020 omgezet naar het administratiesysteem van
a.s.r.’ wel een tekstblok met het onderwerp ‘Indexatie Nabestaandenverzekering’ Lees dan verder.
Situatie voor 1 september 2020
U hebt een Nabestaandenverzekering lijfrente. Als de verzekerde overlijdt voor de einddatum van de
verzekering wordt er een maandelijks bedrag (lijfrente) uitgekeerd op het leven van de begunstigde(n) van
de uitkering.
De lijfrente stijgt jaarlijks vanaf de ingangsdatum van de verzekering met het percentage waarmee in
het daaraan voorafgaande kalenderjaar de maximale ANW-uitkering is verhoogd. Als de lijfrente wordt
uitgekeerd dan verhogen wij jaarlijks op 1 januari het bedrag dat wij uitkeren als het beleggingsresultaat
het toelaat.
Situatie vanaf 1 september 2020.
U hebt een nog steeds een lijfrente. Als de verzekerde overlijdt voor de einddatum van de verzekering
wordt er een maandelijks bedrag (lijfrente) uitgekeerd op het leven van de begunstigde(n) van de uitkering.
De lijfrente stijgt vanaf 1 september 2020 jaarlijks met 1,5%. Als de lijfrente wordt uitgekeerd dan verhogen
wij jaarlijks op 1 januari het bedrag dat wij uitkeren ook met 1,5%. Dus niet op basis van de ANW-index en
niet op basis van het beleggingsresultaat. Het percentage van 1,5% hebben we gebaseerd op de indexatie
van de ANW uit het verleden. Hieronder vindt u de indexatiepercentages van de afgelopen jaren.
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ANW index percentages van 2014 tot en met 2020
Datum

Percentage

01-01-2014

0,64%

01-07-2014

0,40%

01-01-2015

0,56%

01-07-2015

0,03%

01-01-2016

1,13%

01-07-2016

0,46%
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01-01-2017

0,73%

01-07-2017

0,67%

01-01-2018

0,48%

01-07-2018

0,70%

01-01-2019

2,19%

01-07-2019

0,79%
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01-01-2020

1,35%
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Loyalis Top nabestaanden lijfrente – werknemer
1
2
3
4
5
6
7
8

Hebt u geen Loyalis Top nabestaanden lijfrente - werknemer? Sla dit onderdeel dan over.
Hebt u wel een Loyalis Top nabestaanden lijfrente - werknemer? Lees dan verder.
Hoogte van het verzekerde bedrag
De hoogte van het verzekerde bedrag sluit aan op uw pensioenregeling. Dit verzekerde bedrag wordt elk
jaar opnieuw berekend in juli, met de gegevens van januari. Dat doen we op basis van uw bruto jaarsalaris,
parttime percentage en de wettelijk vastgestelde aftoppingsgrens. De aftoppingsgrens is het inkomen
waarboven u geen ouderdoms- en nabestaandenpensioen meer opbouwt.
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18
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Aanlevering benodigde gegevens

24
25
26

Hebt u geen machtiging afgegeven of loopt uw verzekering niet via uw werkgever?
Dan wordt u elk jaar aangeschreven om de benodigde gegevens aan te leveren. Als de gegevens niet tijdig
zijn ontvangen wordt met de laatst bekende gegevens gerekend.

Situatie voor 1 september 2020
Om de verzekering jaarlijks te kunnen aanpassen heeft Loyalis het per 1 januari geldende bruto jaarsalaris
en het parttime percentage nodig. Het kan zijn dat u daar een machtiging voor hebt afgegeven.
Hebt u een machtiging afgegeven?
Dan worden de benodigde gegevens door APG aangeleverd.

Situatie vanaf 1 september 2020
Om de verzekering jaarlijks te kunnen aanpassen heeft a.s.r. het per 1 januari geldende bruto jaarsalaris en
het parttime percentage nodig.
Hebt u een machtiging afgegeven?
De machtiging die u hebt afgegeven waardoor de benodigde gegevens door APG worden aangeleverd,
is door a.s.r. niet overgenomen.
U krijgt voortaan in maart van elk jaar een brief met het verzoek om de benodigde gegevens door te geven.
Indien nodig sturen wij u een herinnering. Ontvangen we de gegevens dan nog niet? Dan wordt met de
laatst bekende gegevens gerekend. Is het bruto jaarsalaris met meer dan 10% gestegen? Dan vragen wij u
een salarisstrook mee te sturen.
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Hebt u geen machtiging afgegeven of loopt uw verzekering niet via uw werkgever?
U krijgt voortaan in maart van elk jaar een brief met het verzoek om de benodigde gegevens door te geven.
Indien nodig sturen wij u een herinnering. Ontvangen we de gegevens dan nog niet? Dan wordt met de
laatst bekende gegevens gerekend. Is het bruto jaarsalaris met meer dan 10% gestegen? Dan vragen wij u
een salarisstrook mee te sturen.
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Gewijzigd bankrekeningnummer
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Situatie voor 1 september 2020
Als u premie voor uw verzekering betaalt en/of eenmalige stortingen doet, dan doet u dit op het
bankrekeningnummer van Loyalis Leven NV.
Situatie vanaf 1 september 2020
Als u premie voor uw verzekering betaalt en/of eenmalige stortingen doet, dan doet u dit voortaan op
bankrekeningnummer NL15 ABNA 0240 5767 80 ten name van ASR Betalingscentrum BV inzake ASR
Levensverzekering NV.
Als u premie voor uw verzekering via automatische incasso betaalt, dan ziet u voortaan dit nieuwe
bankrekeningnummer op uw afschrift.
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Premiebetaling
1
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Bent u geen premie meer verschuldigd voor uw verzekering? Sla dit onderdeel dan over.
Bent u wel premie verschuldigd voor uw verzekering? Lees dan verder.
U betaalt voor uw levensverzekering een premie. De omzetting naar het nieuwe administratiesysteem heeft
daar geen invloed op. Wij gaan ervan uit dat u de premiesbetaling ongewijzigd laat. Besluit u om de premie
niet of niet op tijd te betalen? Dan leest u hieronder hoe wij daar mee omgaan. Wij zijn verplicht om u te
wijzen op de consequenties van het niet of niet op tijd betalen van de premie.
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Wat gebeurt er als u de premie niet – of niet op tijd – betaalt? En stijgt uw premie jaarlijks (eenjarige
risicopremie)?
Betaalt u de verschuldigde premie niet op tijd, dan stuurt a.s.r. u eerst betalingsherinneringen. Betaalt u
nog steeds niet? Dan stoppen wij uw verzekering zonder een uitkering.
Wat gebeurt er als u de premie niet – of niet op tijd – betaalt? En stijgt uw premie niet?
Betaalt u de verschuldigde premie niet op tijd, dan stuurt a.s.r. u eerst betalingsherinneringen. Betaalt u
nog steeds niet? Dan maken wij de verzekering premievrij. De waarde van de verzekering op de datum
van premievrij maken moet voldoende zijn om een verzekerd kapitaal bij overlijden van tenminste € 1.000
in stand te houden. De verzekeringnemer is dan geen premie meer verschuldigd. Eventuele aanvullende
verzekeringen komen te vervallen. De verzekeringnemer krijgt van ons een polis, waarin wij bevestigen dat
de verzekering premievrij is gemaakt.
Kan er geen verzekerd kapitaal bij overlijden van € 1.000 in stand worden gehouden? Dan loopt de
verzekering net zo lang door totdat de waarde van de verzekering onvoldoende is om de risicopremie te
verrekenen. Eventuele aanvullende verzekeringen komen te vervallen.
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Hebt u vragen over de veranderingen van uw
verzekering?
Neem dan contact op met a.s.r.:
-- via een WhatsApp bericht naar +31 (0)6 23 88 95 39 op werkdagen van 08.00 uur tot 20.00 uur.
En zaterdag van 08.30 uur tot 17.00 uur;
-- telefonisch op (030) 278 10 00 op werkdagen van 8.00 uur tot 17.30 uur.
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Wilt u advies?
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Neem dan contact op met uw adviseur. Hebt u geen adviseur? Op www.asr.nl vindt u een adviseur bij u in
de buurt.
Advieskosten
Een adviseur brengt kosten in rekening voor advies. Wilt u weten wat een bepaald advies kost?
Raadpleeg de adviseur.
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mate van vrijstelling
Jaarlijkse toetsing van de premie van
Nabestaandenverzekering maatwerk
De nieuwe einddatum van uw verzekering
Van erfrente naar Overlijdensrisicoverzekering
Indexatie erfrente
Indexatie Nabestaandenverzekering
Loyalis Top nabestaanden lijfrente – werknemer
Gewijzigd bankrekeningnummer
Premiebetaling
Hebt u vragen over de veranderingen van uw
verzekering?
Wilt u advies?
Mijn a.s.r.

Mijn a.s.r.
1
2
3
4
5
6
7

U
-

kunt met Mijn a.s.r.
Uw adreswijziging doorgeven
De waarde van uw verzekering inzien
Uw polisinformatieblad opvragen

Wilt u een account aanmaken?
Klik dan hier.
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