Inhoud
> Naam van de verzekering
> Wanneer is er sprake van een
levensverzekeringspakket?
> Kosten
> Jaarlijks overzicht
> Van ASR Fonds naar ASR Euro Aandelen Fonds
> Van ABC Pool naar ASR Beleggingsmixfonds
ABC
> Profielfondsen
> Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid/
mate van vrijstelling
> Hoogte van de premie voor premievrijstelling
bij arbeidsongeschiktheid
> Successiesplitsing
> Brief ‘Opgave successiesplitsing’
> Splitsing premie voor het bedrag wat eventueel
beschikbaar komt op de einddatum
> Meerdere belastingregels
> Overlijdensdekking medeverzekerde
> Wat gebeurt er als u de premie niet - of niet
op tijd - betaalt?
> Hebt u vragen over de veranderingen van uw
verzekering?

Veranderingen Beleggingsverzekering

2
3
4
13
14

Uw verzekering is op een aantal punten veranderd. Daar hebt u een brief over ontvangen. 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
Beleggingsverzekeringen.
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Wordt er voor u belegd in het ASR
Mixfonds of het ASR Solide Mixfonds?
De naam van het fonds is veranderd.
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Hebt u een Unicorn Meegroeiplan
een Ondernemersplan en/of een
Combiverzekering en betaalt u nog
premie? Dan is er iets veranderd.
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Inhoud
> Naam van de verzekering
> Wanneer is er sprake van een
levensverzekeringspakket?
> Kosten
> Jaarlijks overzicht
> Van ASR Fonds naar ASR Euro Aandelen Fonds
> Van ABC Pool naar ASR Beleggingsmixfonds
ABC
> Profielfondsen
> Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid/
mate van vrijstelling
> Hoogte van de premie voor premievrijstelling
bij arbeidsongeschiktheid
> Successiesplitsing
> Brief ‘Opgave successiesplitsing’
> Splitsing premie voor het bedrag wat eventueel
beschikbaar komt op de einddatum
> Meerdere belastingregels
> Overlijdensdekking medeverzekerde
> Wat gebeurt er als u de premie niet - of niet
op tijd - betaalt?
> Hebt u vragen over de veranderingen van uw
verzekering?

2
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Naam van de verzekering
De naam van de verzekering kan veranderd zijn. Vanaf nu heet uw verzekering: Beleggingsverzekering.
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Wordt er voor u belegd in het ASR
Mixfonds of het ASR Solide Mixfonds?
De naam van het fonds is veranderd.

Hebt u een Unicorn Meegroeiplan
een Ondernemersplan en/of een
Combiverzekering en betaalt u nog
premie? Dan is er iets veranderd.
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Inhoud
> Naam van de verzekering
> Wanneer is er sprake van een
levensverzekeringspakket?
> Kosten
> Jaarlijks overzicht
> Van ASR Fonds naar ASR Euro Aandelen Fonds
> Van ABC Pool naar ASR Beleggingsmixfonds
ABC
> Profielfondsen
> Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid/
mate van vrijstelling
> Hoogte van de premie voor premievrijstelling
bij arbeidsongeschiktheid
> Successiesplitsing
> Brief ‘Opgave successiesplitsing’
> Splitsing premie voor het bedrag wat eventueel
beschikbaar komt op de einddatum
> Meerdere belastingregels
> Overlijdensdekking medeverzekerde
> Wat gebeurt er als u de premie niet - of niet
op tijd - betaalt?
> Hebt u vragen over de veranderingen van uw
verzekering?

2

Wanneer is er sprake van een levensverzekeringspakket?

3
4
13
14

Situatie vanaf 9 februari 2018
U krijgt een levensverzekeringspakket als:
1. er meerdere belastingregels op uw verzekering van toepassing zijn
of
2. u een overlijdensdekking op een medeverzekerde hebt.

15
16

Meer informatie over meerdere belastingregels

19

Meer informatie over een overlijdensdekking op een medeverzekerde
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Wordt er voor u belegd in het ASR
Mixfonds of het ASR Solide Mixfonds?
De naam van het fonds is veranderd.

Hebt u een Unicorn Meegroeiplan
een Ondernemersplan en/of een
Combiverzekering en betaalt u nog
premie? Dan is er iets veranderd.
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Inhoud
> Naam van de verzekering
> Wanneer is er sprake van een
levensverzekeringspakket?
> Kosten
> Jaarlijks overzicht
> Van ASR Fonds naar ASR Euro Aandelen Fonds
> Van ABC Pool naar ASR Beleggingsmixfonds
ABC
> Profielfondsen
> Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid/
mate van vrijstelling
> Hoogte van de premie voor premievrijstelling
bij arbeidsongeschiktheid
> Successiesplitsing
> Brief ‘Opgave successiesplitsing’
> Splitsing premie voor het bedrag wat eventueel
beschikbaar komt op de einddatum
> Meerdere belastingregels
> Overlijdensdekking medeverzekerde
> Wat gebeurt er als u de premie niet - of niet
op tijd - betaalt?
> Hebt u vragen over de veranderingen van uw
verzekering?

Wordt er voor u belegd in het ASR
Mixfonds of het ASR Solide Mixfonds?
De naam van het fonds is veranderd.

Hebt u een Unicorn Meegroeiplan
een Ondernemersplan en/of een
Combiverzekering en betaalt u nog
premie? Dan is er iets veranderd.
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Kosten
Een aantal kostensoorten heeft na 9 februari 2018 nieuwe namen gekregen. U ziet deze kosten terug in de brief die u in
maart/april 2018 van ons ontvangen hebt. De kosten staan samengevoegd in bepaalde rubrieken op het jaarlijks overzicht.
Kosten die de fondsbeheerder rekent zijn verwerkt in de koers en staan niet op het jaarlijks overzicht.
We geven u drie voorbeelden met ingevulde kostenrubrieken in de oude en in de nieuwe situatie, met daaronder de
bijbehorende jaarlijks overzichten.
Voorbeeld 1:
De heer Verhoef heeft een Variabel investeringsplan. In de nieuwe situatie heet zijn verzekering Beleggingsverzekering. Hij
betaalt € 500 premie per jaar. Hij krijgt een jaarlijks overzicht met informatie over zijn beleggingsverzekering. In dit jaarlijks
overzicht viel de incassoprovisie voor de verzekeringsadviseur onder “Kosten a.s.r.”. Deze kosten ziet de heer Verhoef in
de nieuwe situatie terug onder “Kosten bemiddeling verzekeringsadviseur”. De totale kosten blijven gelijk.
Situatie voor 9 februari 2018
Kosten a.s.r. (eerste kosten en doorlopende kosten).
Aan- en verkoopkosten
Situatie vanaf 9 februari 2018
Kosten verzekeringsmaatschappij
waarvan:
- Eerste kosten € 0
- Doorlopende kosten € 65

€ 75
€ 25

€ 65

Kosten bemiddeling verzekeringsadviseur
waarvan:
- Eerste kosten € 0
- Doorlopende kosten € 10

€ 10

Aan- en verkoopkosten

€ 25

Hierna staan de bijbehorende jaarlijkse overzichten in de oude en de nieuwe situatie.
Als jaartal wordt in dit voorbeeld 201X gebruikt. Een willekeurig jaar.
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Inhoud
> Naam van de verzekering
> Wanneer is er sprake van een
levensverzekeringspakket?
> Kosten
> Jaarlijks overzicht
> Van ASR Fonds naar ASR Euro Aandelen Fonds
> Van ABC Pool naar ASR Beleggingsmixfonds
ABC
> Profielfondsen
> Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid/
mate van vrijstelling
> Hoogte van de premie voor premievrijstelling
bij arbeidsongeschiktheid
> Successiesplitsing
> Brief ‘Opgave successiesplitsing’
> Splitsing premie voor het bedrag wat eventueel
beschikbaar komt op de einddatum
> Meerdere belastingregels
> Overlijdensdekking medeverzekerde
> Wat gebeurt er als u de premie niet - of niet
op tijd - betaalt?
> Hebt u vragen over de veranderingen van uw
verzekering?
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Situatie voor 9 februari 2018
Saldo per 31-12-201X

€

20.000

Hoeveel premie bent u in 201X voor uw beleggingsverzekering verschuldigd?

€

500

€

20.500

€
-/-

275

€
€

20.225
1.000

€

21.225

+
Subtotaal 1: saldo per 31-12-201X plus inleg in 201X
Hiervan trekken we het volgende af:
Premies overlijdensrisicodekking
Kosten a.s.r. (eerste kosten en doorlopende kosten)
Aan- en verkoopkosten

175
75
25

+

21
23
24

Totaal

25
26
27

Subtotaal 2: na aftrek van kosten en premies
Wat is in 201X het resultaat van de beleggingen

28

€
€
€

+
Saldo per 31-12-201X

29

Wordt er voor u belegd in het ASR
Mixfonds of het ASR Solide Mixfonds?
De naam van het fonds is veranderd.

Hebt u een Unicorn Meegroeiplan
een Ondernemersplan en/of een
Combiverzekering en betaalt u nog
premie? Dan is er iets veranderd.
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Inhoud
> Naam van de verzekering
> Wanneer is er sprake van een
levensverzekeringspakket?
> Kosten
> Jaarlijks overzicht
> Van ASR Fonds naar ASR Euro Aandelen Fonds
> Van ABC Pool naar ASR Beleggingsmixfonds
ABC
> Profielfondsen
> Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid/
mate van vrijstelling
> Hoogte van de premie voor premievrijstelling
bij arbeidsongeschiktheid
> Successiesplitsing
> Brief ‘Opgave successiesplitsing’
> Splitsing premie voor het bedrag wat eventueel
beschikbaar komt op de einddatum
> Meerdere belastingregels
> Overlijdensdekking medeverzekerde
> Wat gebeurt er als u de premie niet - of niet
op tijd - betaalt?
> Hebt u vragen over de veranderingen van uw
verzekering?

Wordt er voor u belegd in het ASR
Mixfonds of het ASR Solide Mixfonds?
De naam van het fonds is veranderd.

2

Situatie na 9 februari 2018
€

20.000

€

500

€

20.500

-/- €

275

Subtotaal 2: na verrekening van kosten en premies

€

20.225

Hoeveel hebt u in deze periode verdiend op de
beleggingen (resultaat)?

€

1.000

Saldo per 31-12-201X

€

21.225

3
4
13
14

Saldo per 31-12-201X

15
16

Subtotaal 1: saldo per 01-01-201X plus uw betaalde
Premie tot en met 31-12-201X

19

28

Hiermee hebben wij verrekend:
Premies overlijdensdekking
Kosten verzekeringsmaatschappij
waarvan
- eerste kosten
- doorlopende kosten
Kosten bemiddeling verzekeringsadviseur
waarvan
- eerste kosten
- doorlopende kosten
Aan- en verkoopkosten

29

Totaal

21
23
24
25
26
27

Hoeveel premie hebt u van 01-01-201X tot 31-12-201X
voor uw beleggingsverzekering betaald?
+

Hebt u een Unicorn Meegroeiplan
een Ondernemersplan en/of een
Combiverzekering en betaalt u nog
premie? Dan is er iets veranderd.
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€
€

0
65

€
€

0
10

-€
-€

175
65

-€

10

-€

25

Inhoud
> Naam van de verzekering
> Wanneer is er sprake van een
levensverzekeringspakket?
> Kosten
> Jaarlijks overzicht
> Van ASR Fonds naar ASR Euro Aandelen Fonds
> Van ABC Pool naar ASR Beleggingsmixfonds
ABC
> Profielfondsen
> Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid/
mate van vrijstelling
> Hoogte van de premie voor premievrijstelling
bij arbeidsongeschiktheid
> Successiesplitsing
> Brief ‘Opgave successiesplitsing’
> Splitsing premie voor het bedrag wat eventueel
beschikbaar komt op de einddatum
> Meerdere belastingregels
> Overlijdensdekking medeverzekerde
> Wat gebeurt er als u de premie niet - of niet
op tijd - betaalt?
> Hebt u vragen over de veranderingen van uw
verzekering?
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4
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14
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16
19
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23
24
25
26
27
28

Voorbeeld 2:
De heer Zwart heeft een ABC Spaarplan. In de nieuwe situatie heet zijn verzekering Beleggingsverzekering. Hij betaalt
€ 400 premie per jaar. Hij krijgt een jaarlijks overzicht met informatie over zijn beleggingsverzekering. In dit jaarlijks
overzicht viel de incassoprovisie voor de verzekeringsadviseur onder “Kosten a.s.r.”. Deze kosten ziet de heer Zwart in de
nieuwe situatie terug onder “Kosten bemiddeling verzekeringsadviseur”. De totale kosten blijven gelijk.
Situatie voor 9 februari 2018
Kosten a.s.r. (eerste kosten en doorlopende kosten).
Situatie vanaf 9 februari 2018
Kosten verzekeringsmaatschappij
waarvan:
- Eerste kosten € 0
- Doorlopende kosten € 52
Kosten bemiddeling verzekeringsadviseur
waarvan:
- Eerste kosten € 0
- Doorlopende kosten € 8

€ 60

€ 52

€ 8

Hierna staan de bijbehorende jaarlijkse overzichten in de oude en de nieuwe situatie.
Als jaartal wordt in dit voorbeeld 201X gebruikt. Een willekeurig jaar.
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Wordt er voor u belegd in het ASR
Mixfonds of het ASR Solide Mixfonds?
De naam van het fonds is veranderd.

Hebt u een Unicorn Meegroeiplan
een Ondernemersplan en/of een
Combiverzekering en betaalt u nog
premie? Dan is er iets veranderd.
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Inhoud
> Naam van de verzekering
> Wanneer is er sprake van een
levensverzekeringspakket?
> Kosten
> Jaarlijks overzicht
> Van ASR Fonds naar ASR Euro Aandelen Fonds
> Van ABC Pool naar ASR Beleggingsmixfonds
ABC
> Profielfondsen
> Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid/
mate van vrijstelling
> Hoogte van de premie voor premievrijstelling
bij arbeidsongeschiktheid
> Successiesplitsing
> Brief ‘Opgave successiesplitsing’
> Splitsing premie voor het bedrag wat eventueel
beschikbaar komt op de einddatum
> Meerdere belastingregels
> Overlijdensdekking medeverzekerde
> Wat gebeurt er als u de premie niet - of niet
op tijd - betaalt?
> Hebt u vragen over de veranderingen van uw
verzekering?
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Situatie voor 9 februari 2018
Saldo per 31-12-201X

€

10.000

Hoeveel premie bent u in 201X voor uw beleggingsverzekering verschuldigd?

€

400

€

10.400

€
-/-

115

€
€

10.285
500

€

10.785

+
Subtotaal 1: saldo per 31-12-201X plus inleg in 201X
Hiervan trekken we het volgende af:
Premies overlijdensrisicodekking
Kosten a.s.r. (eerste kosten en doorlopende kosten)

€
€

55
60

+
21
23
24
25
26
27
28

Totaal

Subtotaal 2: na aftrek van kosten en premies
Wat is in 201X het resultaat van de beleggingen
+
Saldo per 31-12-201X

29

Wordt er voor u belegd in het ASR
Mixfonds of het ASR Solide Mixfonds?
De naam van het fonds is veranderd.

Hebt u een Unicorn Meegroeiplan
een Ondernemersplan en/of een
Combiverzekering en betaalt u nog
premie? Dan is er iets veranderd.
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Inhoud
> Naam van de verzekering
> Wanneer is er sprake van een
levensverzekeringspakket?
> Kosten
> Jaarlijks overzicht
> Van ASR Fonds naar ASR Euro Aandelen Fonds
> Van ABC Pool naar ASR Beleggingsmixfonds
ABC
> Profielfondsen
> Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid/
mate van vrijstelling
> Hoogte van de premie voor premievrijstelling
bij arbeidsongeschiktheid
> Successiesplitsing
> Brief ‘Opgave successiesplitsing’
> Splitsing premie voor het bedrag wat eventueel
beschikbaar komt op de einddatum
> Meerdere belastingregels
> Overlijdensdekking medeverzekerde
> Wat gebeurt er als u de premie niet - of niet
op tijd - betaalt?
> Hebt u vragen over de veranderingen van uw
verzekering?

Wordt er voor u belegd in het ASR
Mixfonds of het ASR Solide Mixfonds?
De naam van het fonds is veranderd.

2

Situatie na 9 februari 2018
€

10.000

€

400

€

10.400

-/- €

115

Subtotaal 2: na verrekening van kosten en premies

€

10.285

Hoeveel hebt u in deze periode verdiend op de
beleggingen (resultaat)?

€

500

Saldo per 31-12-201X

€

10.785

3
4
13
14

Saldo per 31-12-201X

15
16

Subtotaal 1: saldo per 01-01-201X plus uw betaalde
Premie tot en met 31-12-201X

19

28

Hiermee hebben wij verrekend:
Premies overlijdensdekking
Kosten verzekeringsmaatschappij
waarvan
- eerste kosten
- doorlopende kosten
Kosten bemiddeling verzekeringsadviseur
waarvan
- eerste kosten
- doorlopende kosten
Aan- en verkoopkosten

29

Totaal

21
23
24
25
26
27

Hoeveel premie hebt u van 01-01-201X tot 31-12-201X
voor uw beleggingsverzekering betaald?
+

€
€

€
€

Hebt u een Unicorn Meegroeiplan
een Ondernemersplan en/of een
Combiverzekering en betaalt u nog
premie? Dan is er iets veranderd.
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-€
-€

55
52

-€

8

-€

0

0
52

0
8

Inhoud
> Naam van de verzekering
> Wanneer is er sprake van een
levensverzekeringspakket?
> Kosten
> Jaarlijks overzicht
> Van ASR Fonds naar ASR Euro Aandelen Fonds
> Van ABC Pool naar ASR Beleggingsmixfonds
ABC
> Profielfondsen
> Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid/
mate van vrijstelling
> Hoogte van de premie voor premievrijstelling
bij arbeidsongeschiktheid
> Successiesplitsing
> Brief ‘Opgave successiesplitsing’
> Splitsing premie voor het bedrag wat eventueel
beschikbaar komt op de einddatum
> Meerdere belastingregels
> Overlijdensdekking medeverzekerde
> Wat gebeurt er als u de premie niet - of niet
op tijd - betaalt?
> Hebt u vragen over de veranderingen van uw
verzekering?

Wordt er voor u belegd in het ASR
Mixfonds of het ASR Solide Mixfonds?
De naam van het fonds is veranderd.

2
3
4
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19
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25
26
27
28
29

Voorbeeld 3
De heer Ros heeft een Levenslijn. In de nieuwe situatie heet zijn verzekering Beleggingsverzekering. Hij betaalt € 1.250
premie per jaar. Hij krijgt een jaarlijks overzicht met informatie over zijn beleggingsverzekering. In dit jaarlijks overzicht viel
de incassoprovisie voor de verzekeringsadviseur onder “Kosten a.s.r.”. Deze kosten ziet de heer Ros in de nieuwe situatie
terug onder “Kosten bemiddeling verzekeringsadviseur”. De totale kosten blijven gelijk.
Situatie voor 9 februari 2018
Kosten a.s.r. (eerste kosten en doorlopende kosten).
Kosten bemiddeling verzekeringsadviseur *
Aan- en verkoopkosten

€ 20
€ 35
€ 30

* De afsluitprovisie is in één keer aan de verzekeringsadviseur uitbetaald, maar wordt bij de heer Ros gespreid in rekening
gebracht.
Situatie vanaf 9 februari 2018
Kosten verzekeringsmaatschappij
waarvan:
- Eerste kosten € 20
- Doorlopende kosten -/- € 25

-/-€ 5

Kosten bemiddeling verzekeringsadviseur*
waarvan:
- Eerste kosten € 35
- Doorlopende kosten € 25

€ 60

Aan- en verkoopkosten

€ 30

* De afsluitprovisie is in één keer aan de verzekeringsadviseur uitbetaald, maar wordt bij de heer Ros gespreid in rekening
gebracht.
Hierna staan de bijbehorende jaarlijkse overzichten in de oude en de nieuwe situatie.
Als jaartal wordt in dit voorbeeld 201X gebruikt. Een willekeurig jaar.

Hebt u een Unicorn Meegroeiplan
een Ondernemersplan en/of een
Combiverzekering en betaalt u nog
premie? Dan is er iets veranderd.
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Inhoud
> Naam van de verzekering
> Wanneer is er sprake van een
levensverzekeringspakket?
> Kosten
> Jaarlijks overzicht
> Van ASR Fonds naar ASR Euro Aandelen Fonds
> Van ABC Pool naar ASR Beleggingsmixfonds
ABC
> Profielfondsen
> Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid/
mate van vrijstelling
> Hoogte van de premie voor premievrijstelling
bij arbeidsongeschiktheid
> Successiesplitsing
> Brief ‘Opgave successiesplitsing’
> Splitsing premie voor het bedrag wat eventueel
beschikbaar komt op de einddatum
> Meerdere belastingregels
> Overlijdensdekking medeverzekerde
> Wat gebeurt er als u de premie niet - of niet
op tijd - betaalt?
> Hebt u vragen over de veranderingen van uw
verzekering?

Wordt er voor u belegd in het ASR
Mixfonds of het ASR Solide Mixfonds?
De naam van het fonds is veranderd.
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Situatie voor 9 februari 2018
Saldo per 31-12-201X

€

15.000

Hoeveel premie bent u in 201X voor uw beleggingsverzekering verschuldigd?

€

1.250

€

16.250

€
-/-

210

€
€

16.040
550

€

16.590

+
Subtotaal 1: saldo per 31-12-201X plus inleg in 201X
Hiervan trekken we het volgende af:
Premies overlijdensrisicodekking
Kosten a.s.r. (eerste kosten en doorlopende kosten)
Kosten bemiddeling verzekeringsadviseur*
Aan- en verkoopkosten

€
€
€
€
+

Totaal

Subtotaal 2: na aftrek van kosten en premies
Wat is in 201X het resultaat van de beleggingen
+

28
29

125
20
35
30

Saldo per 31-12-201X

* De afsluitprovisie is in één keer aan de verzekeringsadviseur uitbetaald, maar wordt bij de heer Ros gespreid in rekening
gebracht.

Hebt u een Unicorn Meegroeiplan
een Ondernemersplan en/of een
Combiverzekering en betaalt u nog
premie? Dan is er iets veranderd.
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Inhoud
> Naam van de verzekering
> Wanneer is er sprake van een
levensverzekeringspakket?
> Kosten
> Jaarlijks overzicht
> Van ASR Fonds naar ASR Euro Aandelen Fonds
> Van ABC Pool naar ASR Beleggingsmixfonds
ABC
> Profielfondsen
> Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid/
mate van vrijstelling
> Hoogte van de premie voor premievrijstelling
bij arbeidsongeschiktheid
> Successiesplitsing
> Brief ‘Opgave successiesplitsing’
> Splitsing premie voor het bedrag wat eventueel
beschikbaar komt op de einddatum
> Meerdere belastingregels
> Overlijdensdekking medeverzekerde
> Wat gebeurt er als u de premie niet - of niet
op tijd - betaalt?
> Hebt u vragen over de veranderingen van uw
verzekering?

Wordt er voor u belegd in het ASR
Mixfonds of het ASR Solide Mixfonds?
De naam van het fonds is veranderd.

Hebt u een Unicorn Meegroeiplan
een Ondernemersplan en/of een
Combiverzekering en betaalt u nog
premie? Dan is er iets veranderd.

2

Situatie na 9 februari 2018
€

15.000

€

1.250

€

16.250

-/- €

210

Subtotaal 2: na verrekening van kosten en premies

€

16.040

Hoeveel hebt u in deze periode verdiend op de
beleggingen (resultaat)?

€

550

Saldo per 31-12-201X

€

16.590

3
4
13
14

Saldo per 31-12-201X

15
16

Subtotaal 1: saldo per 01-01-201X plus uw betaalde
Premie tot en met 31-12- 201X

19

28

Hiermee hebben wij verrekend:
Premies overlijdensdekking
Kosten verzekeringsmaatschappij
waarvan
- eerste kosten
- doorlopende kosten
Kosten bemiddeling verzekeringsadviseur
waarvan
- eerste kosten
- doorlopende kosten
Aan- en verkoopkosten

29

Totaal

21
23
24
25
26
27

Hoeveel premie hebt u van 01-01-201X tot 31-12-201X
voor uw beleggingsverzekering betaald?
+

€
-€

€
€

-€
€

125
5

-€

60

-€

30

20
25

35
25

* De afsluitprovisie is in één keer aan de verzekeringsadviseur uitbetaald, maar wordt bij de heer Ros gespreid in
rekening gebracht.
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Inhoud
> Naam van de verzekering
> Wanneer is er sprake van een
levensverzekeringspakket?
> Kosten
> Jaarlijks overzicht
> Van ASR Fonds naar ASR Euro Aandelen Fonds
> Van ABC Pool naar ASR Beleggingsmixfonds
ABC
> Profielfondsen
> Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid/
mate van vrijstelling
> Hoogte van de premie voor premievrijstelling
bij arbeidsongeschiktheid
> Successiesplitsing
> Brief ‘Opgave successiesplitsing’
> Splitsing premie voor het bedrag wat eventueel
beschikbaar komt op de einddatum
> Meerdere belastingregels
> Overlijdensdekking medeverzekerde
> Wat gebeurt er als u de premie niet - of niet
op tijd - betaalt?
> Hebt u vragen over de veranderingen van uw
verzekering?

2
3
4
13
14
15
16
19
21
23
24
25
26
27

Jaarlijks overzicht
Situatie voor 9 februari 2018
U ontvangt het jaarlijks overzicht van uw beleggingsverzekering aan het begin van elk kalenderjaar. Op het laatst
verstuurde jaaroverzicht vindt u de waarde van uw beleggingen van uw beleggingsverzekering per 31 december 2016.
Dit is een overzicht van 12 maanden.
Situatie vanaf 9 februari 2018
U ontvangt na 9 februari 2018 een overzicht over de periode van 1 januari 2017 tot en met 8 februari 2018.
Let op dit is dus een overzicht van ruim 13 maanden.
2019
Begin 2019 ontvangt u een overzicht over de periode van 9 februari 2018 tot en met 31 december 2018.
Let op dit is dus een overzicht van bijna 11 maanden.
2020
Vanaf 2020 ontvangt u het jaarlijks overzicht aan het begin van elk kalenderjaar. Hierop staat de waarde van uw
beleggingen per 31 december van het voorafgaande jaar.
Dit is een overzicht van 12 maanden.

28
29

Wordt er voor u belegd in het ASR
Mixfonds of het ASR Solide Mixfonds?
De naam van het fonds is veranderd.

Hebt u een Unicorn Meegroeiplan
een Ondernemersplan en/of een
Combiverzekering en betaalt u nog
premie? Dan is er iets veranderd.
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Inhoud
> Naam van de verzekering
> Wanneer is er sprake van een
levensverzekeringspakket?
> Kosten
> Jaarlijks overzicht
> Van ASR Fonds naar ASR Euro Aandelen Fonds
> Van ABC Pool naar ASR Beleggingsmixfonds
ABC
> Profielfondsen
> Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid/
mate van vrijstelling
> Hoogte van de premie voor premievrijstelling
bij arbeidsongeschiktheid
> Successiesplitsing
> Brief ‘Opgave successiesplitsing’
> Splitsing premie voor het bedrag wat eventueel
beschikbaar komt op de einddatum
> Meerdere belastingregels
> Overlijdensdekking medeverzekerde
> Wat gebeurt er als u de premie niet - of niet
op tijd - betaalt?
> Hebt u vragen over de veranderingen van uw
verzekering?

2
3
4
13
14
15
16
19

Van ASR Fonds naar ASR Euro Aandelen Fonds
Leest u verder als u in december 2017 en februari 2018 een brief over dit onderwerp hebt ontvangen.
Situatie voor 9 februari 2018
Wij beleggen voor u in het ASR Fonds. Als u premie betaalt, wordt ook uw premie in dit fonds belegd.
Situatie vanaf 9 februari 2018
Op 9 februari 2018 hebben wij de totale waarde van de beleggingen uit het ASR Fonds omgezet naar het ASR Euro
Aandelen Fonds. Als u premie betaalt, wordt ook uw toekomstige premie in dit fonds belegd. Wilt u na deze datum een
ander fonds? Dan hebt u de mogelijkheid om te beleggen in alle voor uw verzekering beschikbare fondsen. Kijkt u op de
a.s.r. website bij Fondsen en koersen/ASR Levensverzekeringen.
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23
24
25
26
27
28
29

Wordt er voor u belegd in het ASR
Mixfonds of het ASR Solide Mixfonds?
De naam van het fonds is veranderd.

Hebt u een Unicorn Meegroeiplan
een Ondernemersplan en/of een
Combiverzekering en betaalt u nog
premie? Dan is er iets veranderd.
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Inhoud
> Naam van de verzekering
> Wanneer is er sprake van een
levensverzekeringspakket?
> Kosten
> Jaarlijks overzicht
> Van ASR Fonds naar ASR Euro Aandelen Fonds
> Van ABC Pool naar ASR Beleggingsmixfonds
ABC
> Profielfondsen
> Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid/
mate van vrijstelling
> Hoogte van de premie voor premievrijstelling
bij arbeidsongeschiktheid
> Successiesplitsing
> Brief ‘Opgave successiesplitsing’
> Splitsing premie voor het bedrag wat eventueel
beschikbaar komt op de einddatum
> Meerdere belastingregels
> Overlijdensdekking medeverzekerde
> Wat gebeurt er als u de premie niet - of niet
op tijd - betaalt?
> Hebt u vragen over de veranderingen van uw
verzekering?

Wordt er voor u belegd in het ASR
Mixfonds of het ASR Solide Mixfonds?
De naam van het fonds is veranderd.

2
3
4
13
14
15
16
19
21
23
24
25
26
27
28
29

Van ABC Pool naar ASR Beleggingsmixfonds ABC
Werd er voor u belegd in de ABC Pool? Dan worden/zijn uw beleggingen per 1 mei 2018 omgezet naar het ASR
Beleggingsmixfonds ABC. U hebt hier in maart/april 2018 een brief met de bijlage “Overzicht veranderingen” over ontvangen.
Hebt u liever een ander fonds?
Wij verwijzen u voor advies naar uw adviseur. Uw adviseur kan u bij de keuze voor een ander fonds helpen. Wilt u een
fondswijziging? En geeft u dit voor 1 mei 2018 aan ons door? Dan wordt deze wijziging na 1 mei 2018 doorgevoerd, met
terugwerkende kracht tot het moment dat wij uw verzoek hebben ontvangen (= koersmoment). Let op: afhankelijk van het fonds
kan de fondsbeheerder hier wel - via de koers - transactiekosten voor in rekening brengen.
Hieronder staan alle voor uw verzekering beschikbare fondsen
Klikt u op het fonds, dan volgt er meer informatie. De informatie geeft u inzicht in de ontwikkeling van het fonds over de
afgelopen jaren (rendement), de beleggingsstrategie, de risicocategorie en de kosten.
> ASR Beleggingsmixfonds E
> ASR Beleggingsmixfonds G
> ASR Euro Aandelen Fonds
> ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds
> ASR Euro Staatsobligatie Fonds
> ASR Fonds Aandelenfonds
> ASR Fonds Amerikafonds
> ASR Fonds Aziëfonds
> ASR Fonds Europafonds
> ASR Fonds Nederlandfonds
> ASR Fonds Obligatiefonds
> ASR Geldmarktfonds
> ASR Liquiditeitenfonds
> ASR Property Fund N.V.
> BNP Paribas OBAM N.V.

Hebt u een Unicorn Meegroeiplan
een Ondernemersplan en/of een
Combiverzekering en betaalt u nog
premie? Dan is er iets veranderd.
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Inhoud
> Naam van de verzekering
> Wanneer is er sprake van een
levensverzekeringspakket?
> Kosten
> Jaarlijks overzicht
> Van ASR Fonds naar ASR Euro Aandelen Fonds
> Van ABC Pool naar ASR Beleggingsmixfonds
ABC
> Profielfondsen
> Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid/
mate van vrijstelling
> Hoogte van de premie voor premievrijstelling
bij arbeidsongeschiktheid
> Successiesplitsing
> Brief ‘Opgave successiesplitsing’
> Splitsing premie voor het bedrag wat eventueel
beschikbaar komt op de einddatum
> Meerdere belastingregels
> Overlijdensdekking medeverzekerde
> Wat gebeurt er als u de premie niet - of niet
op tijd - betaalt?
> Hebt u vragen over de veranderingen van uw
verzekering?

Wordt er voor u belegd in het ASR
Mixfonds of het ASR Solide Mixfonds?
De naam van het fonds is veranderd.

Hebt u een Unicorn Meegroeiplan
een Ondernemersplan en/of een
Combiverzekering en betaalt u nog
premie? Dan is er iets veranderd.

2
3
4
13
14
15
16
19
21
23
24
25
26
27
28
29

Profielfondsen
Situatie voor 9 februari 2018
Wij beleggen voor u in het profielfonds dat bij uw beleggingsprofiel past. Het profielfonds bestaat uit onderliggende
fondsen. Naarmate de einddatum van de verzekering dichterbij komt, wordt er automatisch in een minder risicovolle mix aan
onderliggende fondsen belegd. De onderliggende fondsen ziet u niet terug op uw jaarlijks overzicht.
Situatie vanaf 9 februari 2018
Wij beleggen direct in de onderliggende fondsen die passen bij uw beleggingsprofiel. De onderliggende fondsen zijn
obligatie-, liquiditeiten-, aandelen- en vastgoedfondsen.
Deze onderliggende fondsen zijn niet veranderd. De verdeling wordt ieder kwartaal aangepast aan uw beleggingsprofiel.
Wanneer doen wij dit? Wij doen dit in gehele kwartalen voor de einddatum.

Wij geven u een voorbeeld
De verzekering van de heer Jansen heeft een einddatum van 1 mei 2019. De verdeling gebeurt dan op: 1 mei 2018, 1
augustus 2018, 1 november 2018 en 1 februari 2019.

Er wordt nog steeds - naarmate de einddatum van de verzekering dichterbij komt - automatisch in minder risicovolle fondsen
belegd. Dat is niet veranderd. Voortaan ziet u de onderliggende fondsen terug op het jaarlijks overzicht.

Wij geven u een voorbeeld
Meneer Jansen heeft een beleggingsverzekering. Zijn beleggingsprofiel is: Voorzichtig.
Situatie vanaf 9 februari 2018
Wij beleggen voor de heer Jansen, nog steeds op basis van het beleggingsprofiel Voorzichtig. Het profielfonds ASR
FONDS Profielfonds D (ook wel bekend als: ASR Mix Voorzichtig) dat bij dit beleggingsprofiel hoort, is vervallen. a.s.r.
belegt nu direct in de onderliggende fondsen van dit profielfonds.
Wat ziet de heer Jansen op zijn jaarlijks overzicht?
Onder het kopje: Beleggingsfonds staat een:
- Aandelenfonds
- Obligatiefonds
- Liquiditeitenfonds
- Vastgoedfonds
Deze fondsen noemen wij de onderliggende fondsen.
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Inhoud
> Naam van de verzekering
> Wanneer is er sprake van een
levensverzekeringspakket?
> Kosten
> Jaarlijks overzicht
> Van ASR Fonds naar ASR Euro Aandelen Fonds
> Van ABC Pool naar ASR Beleggingsmixfonds
ABC
> Profielfondsen
> Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid/
mate van vrijstelling
> Hoogte van de premie voor premievrijstelling
bij arbeidsongeschiktheid
> Successiesplitsing
> Brief ‘Opgave successiesplitsing’
> Splitsing premie voor het bedrag wat eventueel
beschikbaar komt op de einddatum
> Meerdere belastingregels
> Overlijdensdekking medeverzekerde
> Wat gebeurt er als u de premie niet - of niet
op tijd - betaalt?
> Hebt u vragen over de veranderingen van uw
verzekering?

Wordt er voor u belegd in het ASR
Mixfonds of het ASR Solide Mixfonds?
De naam van het fonds is veranderd.

Hebt u een Unicorn Meegroeiplan
een Ondernemersplan en/of een
Combiverzekering en betaalt u nog
premie? Dan is er iets veranderd.

2
3
4
13
14
15
16

Situatie voor 9 februari 2018
In de linker kolom staan de fondsen die u op uw jaarlijks overzicht zag staan.
Situatie vanaf 9 februari 2018
In de vier rechterkolommen staat de verdeling (in %) van “de onderliggende fondsen”. Wij beleggen volgens deze
verdeling. U ziet deze fondsen nu op uw jaarlijks overzicht onder het kopje Beleggingsfonds.
OUDE PROFIELFONDS 1)

19
21
23
24
25
26
27
28
29

AANDELEN
ASR fonds
Aandelen
fonds

OBLIGATIES
ASR Fonds
Obligatiefonds

VASTGOED
ASR Property
Fund N.V.

ASR Solide Mix Fonds
0 tot 3 maanden

LIQUIDITEITEN
ASR FONDS
Liquiditeitenfonds
100

ASR Solide Mix Fonds
3 tot 12 maanden

25

75

ASR Solide Mix Fonds
12 tot 36 maanden

5

50

45

ASR Solide Mix Fonds
36 tot 84 maanden

10

65

25

ASR Solide Mix Fonds
84 tot 120 maanden

20

65

5

10

ASR Solide Mix Fonds
Vanaf 120 maanden

30

65

5

0

ASR Mix Ambitieus 0 tot 1 jaar

20

65

5

10

ASR Mix Ambitieus 1 tot 3 jaar

30

65

5

ASR Mix Ambitieus 3 tot 7 jaar

40

55

5

ASR Mix Ambitieus 7 tot 15 jaar

55

35

10

ASR Mix Ambitieus vanaf 15 jaar

65

25

10

ASR Mix Defensief 0 tot 1 jaar

5

50

45

ASR Mix Defensief 1 tot 3 jaar

10

65

25

ASR Mix Defensief 3 tot 7 jaar

20

65

5

65

5

ASR Mix Defensief 7 tot 15 jaar
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Inhoud
> Naam van de verzekering
> Wanneer is er sprake van een
levensverzekeringspakket?
> Kosten
> Jaarlijks overzicht
> Van ASR Fonds naar ASR Euro Aandelen Fonds
> Van ABC Pool naar ASR Beleggingsmixfonds
ABC
> Profielfondsen
> Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid/
mate van vrijstelling
> Hoogte van de premie voor premievrijstelling
bij arbeidsongeschiktheid
> Successiesplitsing
> Brief ‘Opgave successiesplitsing’
> Splitsing premie voor het bedrag wat eventueel
beschikbaar komt op de einddatum
> Meerdere belastingregels
> Overlijdensdekking medeverzekerde
> Wat gebeurt er als u de premie niet - of niet
op tijd - betaalt?
> Hebt u vragen over de veranderingen van uw
verzekering?

Wordt er voor u belegd in het ASR
Mixfonds of het ASR Solide Mixfonds?
De naam van het fonds is veranderd.

2

AANDELEN
ASR fonds
Aandelen
fonds

OBLIGATIES
ASR Fonds
Obligatiefonds

VASTGOED
ASR Property
Fund N.V.

ASR Mix Defensief vanaf 15 jaar

40

55

5

ASR Mix Neutraal 0 tot 1 jaar

10

65

15
16

ASR Mix Neutraal 1 tot 3 jaar

20

65

5

ASR Mix Neutraal 3 tot 7 jaar

30

65

5

19

ASR Mix Neutraal 7 tot 15 jaar

40

55

5

ASR Mix Neutraal vanaf 15 jaar

55

35

10

ASR Mix Offensief 0 tot 1 jaar

30

65

5

ASR Mix Offensief 1 tot 3 jaar

40

55

5

ASR Mix Offensief 3 tot 7 jaar

55

35

10

ASR Mix Offensief 7 tot 15 jaar

65

25

10

ASR Mix Offensief vanaf 15 jaar

80

10

10

3
4
13
14

21
23
24
25
26
27
28
29

OUDE PROFIELFONDS 1)

ASR Mix Voorzichtig 0 tot 1 jaar

LIQUIDITEITEN
ASR FONDS
Liquiditeitenfonds

25
10

25

75

ASR Mix Voorzichtig 1 tot 3 jaar

5

50

45

ASR Mix Voorzichtig 3 tot 7 jaar

10

65

25

ASR Mix Voorzichtig 7 tot 15 jaar

20

65

5

ASR Mix Voorzichtig vanaf 15 jaar

30

65

5

1)

Het aantal maanden/jaren in de kolom “oude profielfonds”, geeft de duur tot de einddatum aan.

Hebt u een Unicorn Meegroeiplan
een Ondernemersplan en/of een
Combiverzekering en betaalt u nog
premie? Dan is er iets veranderd.
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Inhoud
> Naam van de verzekering
> Wanneer is er sprake van een
levensverzekeringspakket?
> Kosten
> Jaarlijks overzicht
> Van ASR Fonds naar ASR Euro Aandelen Fonds
> Van ABC Pool naar ASR Beleggingsmixfonds
ABC
> Profielfondsen
> Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid/
mate van vrijstelling
> Hoogte van de premie voor premievrijstelling
bij arbeidsongeschiktheid
> Successiesplitsing
> Brief ‘Opgave successiesplitsing’
> Splitsing premie voor het bedrag wat eventueel
beschikbaar komt op de einddatum
> Meerdere belastingregels
> Overlijdensdekking medeverzekerde
> Wat gebeurt er als u de premie niet - of niet
op tijd - betaalt?
> Hebt u vragen over de veranderingen van uw
verzekering?

Wordt er voor u belegd in het ASR
Mixfonds of het ASR Solide Mixfonds?
De naam van het fonds is veranderd.

2
3
4
13
14

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid/mate van vrijstelling
Hebt u premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid meeverzekerd? Dan is er iets veranderd.
Vrijstelling volgens het 3 klassensysteem
Situatie voor 9 februari 2018

15
16

U krijgt vrijstelling op basis van een 3 klassensysteem volgens onderstaande tabel:
Mate van arbeidsongeschiktheid

Mate van premievrijstelling

19

0% - 45%

0%

45% - 80%

50%

80% - 100%

100%

21
23
24
25
26
27
28
29

Situatie vanaf 9 februari 2018
U krijgt vrijstelling op basis van een 3 klassensysteem volgens onderstaande tabel:
Mate van arbeidsongeschiktheid

Mate van premievrijstelling

0% - 45%

0%

45% - 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 voor 9 februari 2018 een melding gemaakt dat u arbeidsongeschikt bent? En wordt uw claim voor
premievrijstelling toegewezen? Dan gelden de oude voorwaarden.

Hebt u een Unicorn Meegroeiplan
een Ondernemersplan en/of een
Combiverzekering en betaalt u nog
premie? Dan is er iets veranderd.
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Inhoud
> Naam van de verzekering
> Wanneer is er sprake van een
levensverzekeringspakket?
> Kosten
> Jaarlijks overzicht
> Van ASR Fonds naar ASR Euro Aandelen Fonds
> Van ABC Pool naar ASR Beleggingsmixfonds
ABC
> Profielfondsen
> Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid/
mate van vrijstelling
> Hoogte van de premie voor premievrijstelling
bij arbeidsongeschiktheid
> Successiesplitsing
> Brief ‘Opgave successiesplitsing’
> Splitsing premie voor het bedrag wat eventueel
beschikbaar komt op de einddatum
> Meerdere belastingregels
> Overlijdensdekking medeverzekerde
> Wat gebeurt er als u de premie niet - of niet
op tijd - betaalt?
> Hebt u vragen over de veranderingen van uw
verzekering?

Wordt er voor u belegd in het ASR
Mixfonds of het ASR Solide Mixfonds?
De naam van het fonds is veranderd.

Hebt u een Unicorn Meegroeiplan
een Ondernemersplan en/of een
Combiverzekering en betaalt u nog
premie? Dan is er iets veranderd.

2
3
4
13
14

Vrijstelling volgens het 7 klassensysteem
Situatie voor 9 februari 2018
U krijgt vrijstelling op basis van een 7 klassensysteem volgens onderstaande tabel:
Mate van arbeidsongeschiktheid

Mate van premievrijstelling

0% - 25%

0%

15
16

25% - 35%

30%

35% - 45%

40%

19

45% - 55%

50%

55% - 65%

60%

65% - 80%

72,50%

80% - 100%

100%

21
23
24
25
26
27
28
29

Situatie vanaf 9 februari 2018
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 voor 9 februari 2018 een melding gemaakt dat u arbeidsongeschikt bent? En wordt uw claim voor
premievrijstelling toegewezen? Dan gelden de oude voorwaarden.
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Inhoud
> Naam van de verzekering
> Wanneer is er sprake van een
levensverzekeringspakket?
> Kosten
> Jaarlijks overzicht
> Van ASR Fonds naar ASR Euro Aandelen Fonds
> Van ABC Pool naar ASR Beleggingsmixfonds
ABC
> Profielfondsen
> Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid/
mate van vrijstelling
> Hoogte van de premie voor premievrijstelling
bij arbeidsongeschiktheid
> Successiesplitsing
> Brief ‘Opgave successiesplitsing’
> Splitsing premie voor het bedrag wat eventueel
beschikbaar komt op de einddatum
> Meerdere belastingregels
> Overlijdensdekking medeverzekerde
> Wat gebeurt er als u de premie niet - of niet
op tijd - betaalt?
> Hebt u vragen over de veranderingen van uw
verzekering?

Wordt er voor u belegd in het ASR
Mixfonds of het ASR Solide Mixfonds?
De naam van het fonds is veranderd.

2
3
4
13
14
15
16

Hoogte van de premie voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
Het kan zijn dat uw premie hoger is geworden. Dan staat dit onderwerp in uw brief van maart/april 2018. Leest u dan verder.
Is uw premie hoger geworden? Dan krijgt u dit premieverschil per maand terug in de vorm van extra beleggingseenheden.
De totale premie voor uw verzekering blijft gelijk.
Situatie voor 9 februari 2018
Hoe ziet u dit op uw jaarlijks overzicht?
U ziet deze premie terug als onderdeel van het bedrag van de aanvullende dekkingen.

19
21
23
24
25
26
27
28
29

Wij laten u een voorbeeld van een jaarlijks overzicht zien
De premie is € 1.000. Het bedrag van de aanvullende dekkingen is € 200, waarvan € 80 voor de vrijstelling premie bij
arbeidsongeschiktheid. De Doorlopende kosten verzekeraar zijn € 100.

€

10.000

€

1.000

€

11.000

-/- €

300

€

10.700

Saldo per 01-01-201X
Hoeveel premie bent u in 201X voor uw beleggingsverzekering verschuldigd?
+
Subtotaal 1: saldo per 01-01-201X plus inleg in 201X
Hiervan trekken we het volgende af:
Premies arbeidsongeschiktheidsrisicodekking
Kosten a.s.r. (eerste kosten en doorlopende kosten)

€
€

200
100

+
Totaal
Subtotaal 2: na aftrek van kosten en premies

Hebt u een Unicorn Meegroeiplan
een Ondernemersplan en/of een
Combiverzekering en betaalt u nog
premie? Dan is er iets veranderd.
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Inhoud
> Naam van de verzekering
> Wanneer is er sprake van een
levensverzekeringspakket?
> Kosten
> Jaarlijks overzicht
> Van ASR Fonds naar ASR Euro Aandelen Fonds
> Van ABC Pool naar ASR Beleggingsmixfonds
ABC
> Profielfondsen
> Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid/
mate van vrijstelling
> Hoogte van de premie voor premievrijstelling
bij arbeidsongeschiktheid
> Successiesplitsing
> Brief ‘Opgave successiesplitsing’
> Splitsing premie voor het bedrag wat eventueel
beschikbaar komt op de einddatum
> Meerdere belastingregels
> Overlijdensdekking medeverzekerde
> Wat gebeurt er als u de premie niet - of niet
op tijd - betaalt?
> Hebt u vragen over de veranderingen van uw
verzekering?

Wordt er voor u belegd in het ASR
Mixfonds of het ASR Solide Mixfonds?
De naam van het fonds is veranderd.

2
3
4
13
14
15
16
19
21
23
24

Situatie vanaf 9 februari 2018
De premie voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is hoger geworden. U krijgt dit premieverschil per maand
terug in de vorm van extra beleggingseenheden.
Hoe ziet u dit op uw jaarlijks overzicht?
U ziet de verhoogde premie als onderdeel van het bedrag van de aanvullende dekkingen. Het premieverschil dat u van ons
terugkrijgt ziet u niet apart terug op uw jaarlijks overzicht. Wij tonen dit bedrag als verlaging van de Doorlopende kosten
verzekeraar. Dit ziet u terug op het jaarlijks overzicht.

Wij laten u een voorbeeld van een jaarlijks overzicht zien
De premie is € 1000. Het bedrag van de aanvullende dekkingen is € 240, waarvan € 120 voor de vrijstelling premie bij
arbeidsongeschiktheid (dit is € 40 meer geworden). De Doorlopende kosten verzekeraar zijn € 60 (dit is € 40 minder
geworden).

25
26
27

Saldo per 01-01-201X

28

Subtotaal 1: saldo per 01-01-201X plus inleg in 201X

29

Hiervan trekken we het volgende af:
Premies aanvullende dekkingen
Kosten verzekeringsmaatschappij
Waarvan:
Eerste kosten
Doorlopende kosten

€

10.000

€

1.000

€

11.000

-/- €

300

€

10.700

Hoeveel premie bent u in 201X voor uw beleggingsverzekering verschuldigd?
+

€

240

€
€

0
60

+
Totaal
Subtotaal 2: na aftrek van kosten en premies

Hebt u een Unicorn Meegroeiplan
een Ondernemersplan en/of een
Combiverzekering en betaalt u nog
premie? Dan is er iets veranderd.

22/32

Inhoud
> Naam van de verzekering
> Wanneer is er sprake van een
levensverzekeringspakket?
> Kosten
> Jaarlijks overzicht
> Van ASR Fonds naar ASR Euro Aandelen Fonds
> Van ABC Pool naar ASR Beleggingsmixfonds
ABC
> Profielfondsen
> Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid/
mate van vrijstelling
> Hoogte van de premie voor premievrijstelling
bij arbeidsongeschiktheid
> Successiesplitsing
> Brief ‘Opgave successiesplitsing’
> Splitsing premie voor het bedrag wat eventueel
beschikbaar komt op de einddatum
> Meerdere belastingregels
> Overlijdensdekking medeverzekerde
> Wat gebeurt er als u de premie niet - of niet
op tijd - betaalt?
> Hebt u vragen over de veranderingen van uw
verzekering?

2
3
4
13
14
15
16
19
21
23
24

Successiesplitsing
Hebt u uw premiebetaling van uw verzekering gesplitst om bij overlijden geen erfbelasting te betalen? Op uw polis staat
dit aangetekend als successiesplitsing. Hier zijn voorwaarden aan verbonden. Een voorwaarde is dat de premies voor
het overlijdensrisicokapitaal door de verzekeringnemers zijn verschuldigd. Op uw polis staat per verzekeringnemer de
verschuldigde premie. Bij de omzetting per 9 februari 2018 zijn deze premies herrekend.
Situatie voor 9 februari 2018
De premie wordt volledig in rekening gebracht bij de eerste verzekeringnemer. Beide verzekeringnemers zijn een deel van
de premie verschuldigd. De premie staat op uw polis.
Situatie vanaf 9 februari 2018
De totale premie verandert niet en wordt volledig in rekening gebracht bij de eerste verzekeringnemer. Deze premie
staat op uw polis. Beide verzekeringnemers blijven een deel van de premie verschuldigd. Wel is de verdeling tussen de
verzekeringnemers veranderd voor de toekomstige premies. Als dit voor u het geval is, vindt u in de brief van maart/april
2018, de nieuwe premies in het “Overzicht veranderingen”.

25
26
27
28
29

Wordt er voor u belegd in het ASR
Mixfonds of het ASR Solide Mixfonds?
De naam van het fonds is veranderd.

Hebt u een Unicorn Meegroeiplan
een Ondernemersplan en/of een
Combiverzekering en betaalt u nog
premie? Dan is er iets veranderd.

23/32

Inhoud
> Naam van de verzekering
> Wanneer is er sprake van een
levensverzekeringspakket?
> Kosten
> Jaarlijks overzicht
> Van ASR Fonds naar ASR Euro Aandelen Fonds
> Van ABC Pool naar ASR Beleggingsmixfonds
ABC
> Profielfondsen
> Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid/
mate van vrijstelling
> Hoogte van de premie voor premievrijstelling
bij arbeidsongeschiktheid
> Successiesplitsing
> Brief ‘Opgave successiesplitsing’
> Splitsing premie voor het bedrag wat eventueel
beschikbaar komt op de einddatum
> Meerdere belastingregels
> Overlijdensdekking medeverzekerde
> Wat gebeurt er als u de premie niet - of niet
op tijd - betaalt?
> Hebt u vragen over de veranderingen van uw
verzekering?

2
3
4
13
14
15
16

Brief ‘Opgave successiesplitsing’
Situatie voor 9 februari 2018
Het kan zijn dat u jaarlijks een brief ontving met de onderling te verrekenen premie voor het overlijdensrisicokapitaal. Dit
was het geval als deze premie elk jaar werd aangepast.
Situatie vanaf 9 februari 2018
De premie voor het onderling te verrekenen overlijdensrisicokapitaal is vanaf 9 februari 2018 een vaste premie geworden.
U ontvangt daarom geen jaarlijkse brief ‘Opgave successiesplitsing’ meer.
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29

Wordt er voor u belegd in het ASR
Mixfonds of het ASR Solide Mixfonds?
De naam van het fonds is veranderd.

Hebt u een Unicorn Meegroeiplan
een Ondernemersplan en/of een
Combiverzekering en betaalt u nog
premie? Dan is er iets veranderd.
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Inhoud
> Naam van de verzekering
> Wanneer is er sprake van een
levensverzekeringspakket?
> Kosten
> Jaarlijks overzicht
> Van ASR Fonds naar ASR Euro Aandelen Fonds
> Van ABC Pool naar ASR Beleggingsmixfonds
ABC
> Profielfondsen
> Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid/
mate van vrijstelling
> Hoogte van de premie voor premievrijstelling
bij arbeidsongeschiktheid
> Successiesplitsing
> Brief ‘Opgave successiesplitsing’
> Splitsing premie voor het bedrag wat eventueel
beschikbaar komt op de einddatum
> Meerdere belastingregels
> Overlijdensdekking medeverzekerde
> Wat gebeurt er als u de premie niet - of niet
op tijd - betaalt?
> Hebt u vragen over de veranderingen van uw
verzekering?

2
3
4
13
14

Splitsing premie voor het bedrag wat eventueel beschikbaar komt op
de einddatum
Hebt u - naast successiesplitsing - ook een premiesplitsing voor het bedrag wat beschikbaar komt als de verzekerde(n) leeft
(leven) op de einddatum? U ziet de bedragen terug in de brief die u in maart/april 2018 van ons hebt ontvangen.
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23
24
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27
28
29

Wordt er voor u belegd in het ASR
Mixfonds of het ASR Solide Mixfonds?
De naam van het fonds is veranderd.

Hebt u een Unicorn Meegroeiplan
een Ondernemersplan en/of een
Combiverzekering en betaalt u nog
premie? Dan is er iets veranderd.
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Inhoud
> Naam van de verzekering
> Wanneer is er sprake van een
levensverzekeringspakket?
> Kosten
> Jaarlijks overzicht
> Van ASR Fonds naar ASR Euro Aandelen Fonds
> Van ABC Pool naar ASR Beleggingsmixfonds
ABC
> Profielfondsen
> Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid/
mate van vrijstelling
> Hoogte van de premie voor premievrijstelling
bij arbeidsongeschiktheid
> Successiesplitsing
> Brief ‘Opgave successiesplitsing’
> Splitsing premie voor het bedrag wat eventueel
beschikbaar komt op de einddatum
> Meerdere belastingregels
> Overlijdensdekking medeverzekerde
> Wat gebeurt er als u de premie niet - of niet
op tijd - betaalt?
> Hebt u vragen over de veranderingen van uw
verzekering?

Wordt er voor u belegd in het ASR
Mixfonds of het ASR Solide Mixfonds?
De naam van het fonds is veranderd.

2
3
4
13
14
15
16
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23
24
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26
27
28
29

Meerdere belastingregels
Op uw verzekering zijn verschillende belastingregels van toepassing.
Situatie voor 9 februari 2018
- De dekkingen op uw verzekering (leven en overlijden) met ieder hun eigen belastingregel, werden samen
geadministreerd op 1 verzekering. Met 1 polisnummer.
- De hoogte van de overlijdensrisicodekking is afhankelijk van de waarde van de beleggingen op het moment van
overlijden.
Situatie vanaf 9 februari 2018
- In de nieuwe situatie hebben we van de dekkingen (leven en overlijden) met verschillende belastingregels, aparte
verzekeringen gemaakt. Een Beleggingsverzekering en een Overlijdensrisicoverzekering. De fiscale kenmerken van de
verzekeringen zijn hetzelfde gebleven ten opzichte van de oude situatie.
- Elke verzekering heeft een nieuw polisnummer gekregen. De verzekeringen hebben we ondergebracht in een
levensverzekeringspakket. Dit pakket zorgt ervoor dat uw levensverzekeringen onlosmakelijk één geheel blijven. Het
pakket heeft als pakketnummer, uw oude polisnummer gekregen. Dit pakketnummer is gekoppeld aan de nieuwe
polisnummers.
- De hoogte van de overlijdensrisicodekking is niet meer afhankelijk van de waarde van de beleggingen op het moment
van overlijden. Het is namelijk een gegarandeerd bedrag (onafhankelijk van de waarde van de beleggingen) geworden.
De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het moment van overlijden. Het verzekerde bedrag stijgt jaarlijks.
Op de Beleggingsverzekering vindt geen uitkering meer plaats bij overlijden. De uitkering bij overlijden komt nu
beschikbaar via de Overlijdensrisicoverzekering.
Waarde van de beleggingen
De totale waarde van de beleggingen van uw levensverzekeringspakket is op 9 februari 2018 gelijk gebleven.
Betaalt u nog premie voor uw verzekering?
Dan is de totaal verschuldigde premie niet veranderd.
Leest u ook het document Overlijdensrisicoverzekering.

Hebt u een Unicorn Meegroeiplan
een Ondernemersplan en/of een
Combiverzekering en betaalt u nog
premie? Dan is er iets veranderd.
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Inhoud
> Naam van de verzekering
> Wanneer is er sprake van een
levensverzekeringspakket?
> Kosten
> Jaarlijks overzicht
> Van ASR Fonds naar ASR Euro Aandelen Fonds
> Van ABC Pool naar ASR Beleggingsmixfonds
ABC
> Profielfondsen
> Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid/
mate van vrijstelling
> Hoogte van de premie voor premievrijstelling
bij arbeidsongeschiktheid
> Successiesplitsing
> Brief ‘Opgave successiesplitsing’
> Splitsing premie voor het bedrag wat eventueel
beschikbaar komt op de einddatum
> Meerdere belastingregels
> Overlijdensdekking medeverzekerde
> Wat gebeurt er als u de premie niet - of niet
op tijd - betaalt?
> Hebt u vragen over de veranderingen van uw
verzekering?

Wordt er voor u belegd in het ASR
Mixfonds of het ASR Solide Mixfonds?
De naam van het fonds is veranderd.

2
3
4
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28
29

Overlijdensdekking medeverzekerde
Hebt u een overlijdensdekking op het leven van een ‘medeverzekerde’ op uw verzekering? Dan is er iets veranderd. De
naam van de medeverzekerde staat in uw polis.
Situatie voor 9 februari 2018
De overlijdensdekking op het leven van de medeverzekerde, is op uw verzekering meeverzekerd.
De verzekering stopt op de einddatum of bij eerder overlijden van de verzekerde(n). De overlijdensdekking op het leven
van de medeverzekerde stopt dan ook.
Situatie vanaf 9 februari 2018
Wij hebben uw verzekering gesplitst in een:
- Overlijdensrisicoverzekering en een
- Beleggingsverzekering
De verzekeringen zijn onderdeel van het nieuwe levensverzekeringspakket. Voor de Overlijdensrisicoverzekering hebt u
een aparte brief ontvangen.
De Beleggingsverzekering stopt op de einddatum of bij eerder overlijden van de verzekerde(n). De Overlijdensrisicoverzekering op het leven van de medeverzekerde loopt door. Deze dekking stopt op de einddatum of bij eerder overlijden
van de medeverzekerde.
Betaalt u nog premie voor uw verzekering?
De totale premie is gelijk gebleven.
Leest u ook het document Overlijdensrisicoverzekering.

Hebt u een Unicorn Meegroeiplan
een Ondernemersplan en/of een
Combiverzekering en betaalt u nog
premie? Dan is er iets veranderd.
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Inhoud
> Naam van de verzekering
> Wanneer is er sprake van een
levensverzekeringspakket?
> Kosten
> Jaarlijks overzicht
> Van ASR Fonds naar ASR Euro Aandelen Fonds
> Van ABC Pool naar ASR Beleggingsmixfonds
ABC
> Profielfondsen
> Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid/
mate van vrijstelling
> Hoogte van de premie voor premievrijstelling
bij arbeidsongeschiktheid
> Successiesplitsing
> Brief ‘Opgave successiesplitsing’
> Splitsing premie voor het bedrag wat eventueel
beschikbaar komt op de einddatum
> Meerdere belastingregels
> Overlijdensdekking medeverzekerde
> Wat gebeurt er als u de premie niet - of niet
op tijd - betaalt?
> Hebt u vragen over de veranderingen van uw
verzekering?

2
3
4
13
14
15
16
19

Wat gebeurt er als u de premie niet - of niet op tijd - betaalt?
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 verwachte waarde van de beleggingen moet op de einddatum (op basis
van het bruto historisch rendement) tenminste € 1.000 zijn. De verzekeringnemer is dan geen premie meer verschuldigd.
Eventuele aanvullende dekkingen komen te vervallen. De verzekeringnemer krijgt van ons een polis, waarin wij bevestigen
dat de verzekering premievrij is gemaakt.
Is de verwachte waarde van de beleggingen op de einddatum minder dan € 1.000? Dan wordt de verzekering net zo lang
in stand gehouden totdat de waarde van de beleggingen onvoldoende is om de (eventuele) risicopremie en de kosten te
verrekenen. Daarna komt de verzekering te vervallen. Eventuele aanvullende dekkingen komen te vervallen.
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29

Wordt er voor u belegd in het ASR
Mixfonds of het ASR Solide Mixfonds?
De naam van het fonds is veranderd.

Hebt u een Unicorn Meegroeiplan
een Ondernemersplan en/of een
Combiverzekering en betaalt u nog
premie? Dan is er iets veranderd.
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Inhoud
> Naam van de verzekering
> Wanneer is er sprake van een
levensverzekeringspakket?
> Kosten
> Jaarlijks overzicht
> Van ASR Fonds naar ASR Euro Aandelen Fonds
> Van ABC Pool naar ASR Beleggingsmixfonds
ABC
> Profielfondsen
> Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid/
mate van vrijstelling
> Hoogte van de premie voor premievrijstelling
bij arbeidsongeschiktheid
> Successiesplitsing
> Brief ‘Opgave successiesplitsing’
> Splitsing premie voor het bedrag wat eventueel
beschikbaar komt op de einddatum
> Meerdere belastingregels
> Overlijdensdekking medeverzekerde
> Wat gebeurt er als u de premie niet - of niet
op tijd - betaalt?
> Hebt u vragen over de veranderingen van uw
verzekering?

2
3
4
13
14

Hebt u vragen over de veranderingen van uw verzekering?
Neem dan contact op met uw adviseur. U kunt ook contact opnemen met a.s.r. via:
- een WhatsApp bericht naar 06 23 88 95 39 op werkdagen van 08.30 uur tot 20.00 uur. En zaterdag van 08.30 uur tot
17.00 uur;
- een e-mail naar klantteamleven@asr.nl;
- telefonisch op (030) 278 10 00 op werkdagen van 8.00 uur tot 17.30 uur.
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Wordt er voor u belegd in het ASR
Mixfonds of het ASR Solide Mixfonds?
De naam van het fonds is veranderd.

Hebt u een Unicorn Meegroeiplan
een Ondernemersplan en/of een
Combiverzekering en betaalt u nog
premie? Dan is er iets veranderd.
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Inhoud
> Naam van de verzekering
> Wanneer is er sprake van een
levensverzekeringspakket?
> Kosten
> Jaarlijks overzicht
> Van ASR Fonds naar ASR Euro Aandelen Fonds
> Van ABC Pool naar ASR Beleggingsmixfonds
ABC
> Profielfondsen
> Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid/
mate van vrijstelling
> Hoogte van de premie voor premievrijstelling
bij arbeidsongeschiktheid
> Successiesplitsing
> Brief ‘Opgave successiesplitsing’
> Splitsing premie voor het bedrag wat eventueel
beschikbaar komt op de einddatum
> Meerdere belastingregels
> Overlijdensdekking medeverzekerde
> Wat gebeurt er als u de premie niet - of niet
op tijd - betaalt?
> Hebt u vragen over de veranderingen van uw
verzekering?

Wordt er voor u belegd in het ASR
Mixfonds of het ASR Solide Mixfonds?
De naam van het fonds is veranderd.
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Hebt u een Unicorn Meegroeiplan een Ondernemersplan en/of een
Combiverzekering en betaalt u nog een premie? Dan is er iets veranderd.
Situatie voor 9 februari 2018
Het kan zijn dat u korting krijgt op uw premie. In dit geval betaalt u een lager bedrag dan de premie die op de polis staat.
a.s.r. vult dit bedrag aan zodat de volledige premie voor u wordt belegd. U ziet dit bedrag (= volledige premie) op uw
jaarlijks overzicht.
Wij geven u een voorbeeld.
Saldo per 01-01-201X

€

10.000

€

1.000

€

11.000

-/- €

350

Subtotaal 2: na aftrek van kosten en premies

€

10.650

Wat is in 201X het resultaat van de beleggingen

€

850

Saldo per 31-12-201X

€

11.500

Hoeveel premie bent u in 201X voor uw beleggingsverzekering verschuldigd?
+
Subtotaal 1: saldo per 01-01-201X plus inleg in 201X
Hiervan trekken we het volgende af:
Premies overlijdensrisicodekking
Kosten a.s.r. (eerste kosten en doorlopende kosten)
Doorlopende kosten verzekeraar

€
€
€

200
50
100

+
29

Totaal

Hebt u een Unicorn Meegroeiplan
een Ondernemersplan en/of een
Combiverzekering en betaalt u nog
premie? Dan is er iets veranderd.
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Inhoud
> Naam van de verzekering
> Wanneer is er sprake van een
levensverzekeringspakket?
> Kosten
> Jaarlijks overzicht
> Van ASR Fonds naar ASR Euro Aandelen Fonds
> Van ABC Pool naar ASR Beleggingsmixfonds
ABC
> Profielfondsen
> Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid/
mate van vrijstelling
> Hoogte van de premie voor premievrijstelling
bij arbeidsongeschiktheid
> Successiesplitsing
> Brief ‘Opgave successiesplitsing’
> Splitsing premie voor het bedrag wat eventueel
beschikbaar komt op de einddatum
> Meerdere belastingregels
> Overlijdensdekking medeverzekerde
> Wat gebeurt er als u de premie niet - of niet
op tijd - betaalt?
> Hebt u vragen over de veranderingen van uw
verzekering?

Wordt er voor u belegd in het ASR
Mixfonds of het ASR Solide Mixfonds?
De naam van het fonds is veranderd.

2
3
4
13
14

Situatie vanaf 9 februari 2018
U houdt uw korting op uw premie. Op uw jaarlijks overzicht ziet u echter dat er een lager bedrag wordt belegd dan in de
oude situatie. Dit komt omdat a.s.r. de premie niet aanvult maar korting geeft op de Doorlopende kosten verzekeraar.
Op deze manier gaat u er niet op achteruit. Ten opzichte van de oude situatie wijzigt er niets aan de waarde van de
beleggingen.
Wij geven u een voorbeeld.

15
16

Saldo per 01-01-201X

19

Hoeveel premie bent u in 201X voor uw beleggingsverzekering verschuldigd?

21
23
24

Subtotaal 1: saldo per 01-01-201X plus inleg in 201X

25
26
27

€

10.000

€

960

€

10.960

-/- €

310

Subtotaal 2: na aftrek van kosten en premies

€

10.650

Wat is in 201X het resultaat van de beleggingen

€

850

Saldo per 31-12-201X

€

11.500

+

Hiervan trekken we het volgende af:
Premies overlijdensrisico
Kosten verzekeringsmaatschappij
Waarvan:
Eerste kosten
Doorlopende kosten

200

€
€

50
60

+

28
Totaal
29

€

Hebt u een Unicorn Meegroeiplan
een Ondernemersplan en/of een
Combiverzekering en betaalt u nog
premie? Dan is er iets veranderd.

31/32

Inhoud
> Naam van de verzekering
> Wanneer is er sprake van een
levensverzekeringspakket?
> Kosten
> Jaarlijks overzicht
> Van ASR Fonds naar ASR Euro Aandelen Fonds
> Van ABC Pool naar ASR Beleggingsmixfonds
ABC
> Profielfondsen
> Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid/
mate van vrijstelling
> Hoogte van de premie voor premievrijstelling
bij arbeidsongeschiktheid
> Successiesplitsing
> Brief ‘Opgave successiesplitsing’
> Splitsing premie voor het bedrag wat eventueel
beschikbaar komt op de einddatum
> Meerdere belastingregels
> Overlijdensdekking medeverzekerde
> Wat gebeurt er als u de premie niet - of niet
op tijd - betaalt?
> Hebt u vragen over de veranderingen van uw
verzekering?

2
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4
13
14
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16
19
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23
24

Naam ASR Mixfonds is gewijzigd
De naam van het ASR Mixfonds is gewijzigd. Inhoudelijk is het fonds gelijk gebleven; de naam waaronder u
het fonds kende is alleen anders. Op Mijn a.s.r. en toekomstige correspondentie ziet u de naam ASR Fonds
Profielfonds G. De koersen en fondsinformatie vindt u nu op https://www.asr.nl/service/fondsen-koersen onder
de nieuwe naam. Inhoudelijk heeft de wijziging geen gevolgen voor u en uw beleggingen.

Naam ASR Solide Mixfonds is gewijzigd
De naam van het ASR Solide Mixfonds is gewijzigd. Inhoudelijk is het fonds gelijk gebleven; de naam waaronder
u het fonds kende is alleen anders. Op Mijn a.s.r. en toekomstige correspondentie ziet u de naam ASR Fonds
Profielfonds E. De koersen en fondsinformatie vindt u nu op https://www.asr.nl/service/fondsen-koersen onder
de nieuwe naam. Inhoudelijk heeft de wijziging geen gevolgen voor u en uw beleggingen.
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Wordt er voor u belegd in het ASR
Mixfonds of het ASR Solide Mixfonds?
De naam van het fonds is veranderd.

Hebt u een Unicorn Meegroeiplan
een Ondernemersplan en/of een
Combiverzekering en betaalt u nog
premie? Dan is er iets veranderd.

32/32

