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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 mei 2019 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 Beleggingsverzekeringen.

Fondsen					5
Beschikbare fondsen				6
a.s.r. Risicoprofielen				7
Totale kosten					11
Namen kostensoorten				14
Jaarlijks overzicht				15
RendementsKompas				16
Rendementsgarantie				21
Switchlimiet					22
Successiesplitsing				23
Renseignering					24
Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid/
mate van vrijstelling 				

25

Hebt u vragen over de veranderingen
van uw verzekering?				28

1/28

55668_0519

Wilt u advies?					28

Logo en naam

Inhoud
Veranderingen Beleggingsverzekering		

1

Logo en naam					2
Naam van de verzekering			

3

Nieuw bankrekeningnummer 			

4

Generali maakt sinds 6 februari 2018 deel uit van a.s.r. In onze communicatie over levensverzekeringen ziet u
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De naam van de verzekering kan zijn veranderd. Vanaf nu heet uw verzekering: Beleggingsverzekering.
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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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Namen kostensoorten				14
Jaarlijks overzicht				15
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Van Generali fondsen naar a.s.r. fondsen
Generali maakt sinds 6 februari 2018 deel uit van a.s.r. Vanaf 1 mei 2019 bieden wij de Generali fondsen
niet meer aan. De waarde van de beleggingen uit de fondsen van Generali levensverzekeringen is op 1 mei
2019 omgezet naar zo veel mogelijk vergelijkbare fondsen die a.s.r. aanbiedt voor levensverzekeringen. U
hebt hier een brief met als onderwerp ‘Vooraankondiging wijziging fondsen’ over ontvangen.
Wilt u liever een ander fonds?
U kunt zonder administratiekosten switchen naar een ander a.s.r. fonds. De fondsbeheerder kan hier wel
transactiekosten voor in rekening brengen via de koers. Dat is niet veranderd. Maak een bewuste keuze of u
een ander (vervangend) fonds wilt. Ga voor advies naar een adviseur. Beleggen brengt immers risico’s met
zich mee. Uw adviseur kan de mogelijkheden met u bespreken. Meer informatie over de fondsen vindt u op
www.asr.nl bij “Fondsen en koersen”. Belegt u volgens een risicoprofiel (voorheen RendementsKompas) en
wilt u liever een ander fonds? Als u switcht naar een ander fonds of andere fondsen vervalt uw risicoprofiel.
Wij passen uw beleggingen dan niet meer automatisch aan.
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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 ESG IndexPlus Institutioneel Europa Aandelen Fonds B
ASR ESG IndexPlus Institutioneel Euro Bedrijfsobligatie Fonds B
ASR ESG IndexPlus Institutioneel Euro Staatsobligatie Fonds B
ASR FONDS Aandelenfonds
ASR FONDS Amerikafonds
ASR FONDS Aziëfonds
ASR FONDS Europafonds
ASR FONDS Nederlandfonds
ASR FONDS Obligatiefonds
ASR FONDS Liquiditeitenfonds
ASR Property Fund N.V.
BNP Paribas OBAM N.V.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid/
mate van vrijstelling 				

25

Hebt u vragen over de veranderingen
van uw verzekering?				28
Wilt u advies?					28

6/28

a.s.r. Risicoprofielen

Inhoud
Veranderingen Beleggingsverzekering		

1

Logo en naam					2
Naam van de verzekering			

3

Nieuw bankrekeningnummer 			

4

Fondsen					5

Wordt er vanaf 1 mei 2019 voor u belegd volgens een risicoprofiel? In welk risicoprofiel u bent ingedeeld,
staat in de brief met als onderwerp ‘Uw verzekering is op 1 mei 2019 omgezet naar het administratiesysteem van
a.s.r.’. Hieronder vindt u het overzicht van alle risicoprofielen.

a.s.r. Risicoprofiel

Resterende looptijd van de
verzekering vanaf 1 mei 2019

Fondsverdeling

Offensief

0 – 12 maanden

30% ASR FONDS Aandelenfonds
65% ASR FONDS Obligatiefonds
5% ASR FONDS Europa Vastgoedfonds

12 – 36 maanden

40% ASR FONDS Aandelenfonds
55% ASR FONDS Obligatiefonds
5% ASR FONDS Europa Vastgoedfonds

36 – 84 maanden

55% ASR FONDS Aandelenfonds
35% ASR FONDS Obligatiefonds
10% ASR FONDS Europa Vastgoedfonds

84 – 180 maanden

65% ASR FONDS Aandelenfonds
25% ASR FONDS Obligatiefonds
10% ASR FONDS Europa Vastgoedfonds

Vanaf 180 maanden

80% ASR FONDS Aandelenfonds
10% ASR FONDS Obligatiefonds
10% ASR FONDS Europa Vastgoedfonds
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a.s.r. Risicoprofiel

Resterende looptijd van de
verzekering vanaf 1 mei 2019

Fondsverdeling

Ambitieus

0 – 12 maanden

20% ASR FONDS Aandelenfonds
65% ASR FONDS Obligatiefonds
5% ASR FONDS Europa Vastgoedfonds
10% ASR FONDS Liquiditeitenfonds

12 – 36 maanden

30% ASR FONDS Aandelenfonds
65% ASR FONDS Obligatiefonds
5% ASR FONDS Europa Vastgoedfonds

36 – 84 maanden

40% ASR FONDS Aandelenfonds
55% ASR FONDS Obligatiefonds
5% ASR FONDS Europa Vastgoedfonds

84 – 180 maanden

55% ASR FONDS Aandelenfonds
35% ASR FONDS Obligatiefonds
10% ASR FONDS Europa Vastgoedfonds

Vanaf 180 maanden

65% ASR FONDS Aandelenfonds
25% ASR FONDS Obligatiefonds
10% ASR FONDS Europa Vastgoedfonds

0 – 12 maanden

10% ASR FONDS Aandelenfonds
65% ASR FONDS Obligatiefonds
25% ASR FONDS Liquiditeitenfonds

12 – 36 maanden

20% ASR FONDS Aandelenfonds
65% ASR FONDS Obligatiefonds
5% ASR FONDS Europa Vastgoedfonds
10% ASR FONDS Liquiditeitenfonds

36 – 84 maanden

30% ASR FONDS Aandelenfonds
65% ASR FONDS Obligatiefonds
5% ASR FONDS Europa Vastgoedfonds
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a.s.r. Risicoprofiel

Resterende looptijd van de
verzekering vanaf 1 mei 2019

Fondsverdeling

Neutraal

84 – 180 maanden

40% ASR FONDS Aandelenfonds
55% ASR FONDS Obligatiefonds
5% ASR FONDS Europa Vastgoedfonds

Vanaf 180 maanden

55% ASR FONDS Aandelenfonds
35% ASR FONDS Obligatiefonds
10% ASR FONDS Europa Vastgoedfonds

0 – 12 maanden

5% ASR FONDS Aandelenfonds
50% ASR FONDS Obligatiefonds
45% ASR FONDS Liquiditeitenfonds

12 – 36 maanden

10% ASR FONDS Aandelenfonds
65% ASR FONDS Obligatiefonds
25% ASR FONDS Liquiditeitenfonds

36 – 84 maanden

20% ASR FONDS Aandelenfonds
65% ASR FONDS Obligatiefonds
5% ASR FONDS Europa Vastgoedfonds
10% ASR FONDS Liquiditeitenfonds

84 – 180 maanden

30% ASR FONDS Aandelenfonds
65% ASR FONDS Obligatiefonds
5% ASR FONDS Europa Vastgoedfonds

Vanaf 180 maanden

40% ASR FONDS Aandelenfonds
55% ASR FONDS Obligatiefonds
5% ASR FONDS Europa Vastgoedfonds
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a.s.r. Risicoprofiel

Resterende looptijd van de
verzekering vanaf 1 mei 2019

Fondsverdeling

Voorzichtig

0 – 12 maanden

25% ASR FONDS Obligatiefonds
75% ASR FONDS Liquiditeitenfonds

12 – 36 maanden

5% ASR FONDS Aandelenfonds
50% ASR FONDS Obligatiefonds
45% ASR FONDS Liquiditeitenfonds

36 – 84 maanden

10% ASR FONDS Aandelenfonds
65% ASR FONDS Obligatiefonds
25% ASR FONDS Liquiditeitenfonds

84 – 180 maanden

20% ASR FONDS Aandelenfonds
65% ASR FONDS Obligatiefonds
5% ASR FONDS Europa Vastgoedfonds
10% ASR FONDS Liquiditeitenfonds

Vanaf 180 maanden

30% ASR FONDS Aandelenfonds
65% ASR FONDS Obligatiefonds
5% ASR FONDS Europa Vastgoedfonds
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Wat betekent de omzetting van de fondsen voor de totale kosten?
Er zijn voor u geen kosten verbonden aan deze omzetting. Als de fondsbeheerder hiervoor kosten in
rekening heeft gebracht dan zijn die betaald door a.s.r. De totale kosten die u voor uw verzekering betaalt
zijn niet omhoog gegaan. Wel kan het zijn dat de verrekening van de verschillende kostensoorten anders is
geworden. Dat staat in de Persoonlijke fondsbijlage bij de brief die u eerder (vóór 1 mei 2019) van ons over
dit onderwerp hebt ontvangen.
Wij geven u een voorbeeld:
De heer Verhoef heeft een beleggingsverzekering. In de situatie voor 1 mei 2019 werd er in het Generali
AandelenFonds belegd. Vanaf 1 mei 2019 wordt er in het ASR FONDS Nederlandfonds belegd.
Situatie voor 1 mei 2019

Situatie na 1 mei 2019

Rendementsgarantie				21

Generali AandelenFonds

ASR FONDS Nederlandsfonds

Switchlimiet					22

De heer Verhoef betaalt een percentage van 0,51%
per jaar aan fondsbeheerkosten. Deze kosten worden
verrekend met de koers van het fonds.

De heer Verhoef betaalt een percentage van 0,51% per
jaar. Dit is als volgt verdeeld:
-- 1,12% fondsbeheerkosten per jaar. Deze kosten
worden verrekend met de koers.
-- Min 0,61% contractbeheerkosten per jaar. Deze
kosten verrekenen wij door beleggingseenheden aan
te kopen en toe te voegen aan de waarde van de
verzekering van de heer Verhoef.

RendementsKompas				16
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Renseignering					24
Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid/
mate van vrijstelling 				

25

Hebt u vragen over de veranderingen
van uw verzekering?				28
Wilt u advies?					28

Er wordt 0,61% contractbeheerkosten teruggegeven via
de verzekering om de totale fondskosten in de oude en
nieuwe situatie gelijk te houden. 1,12% – 0,61% = 0,51%
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Situatie voor 1 mei 2019
Stel: De fondsbeheerkosten van 0,51% bedragen € 55,00. Daarnaast worden er Kosten
verzekeringsmaatschappij (eerste kosten en doorlopende kosten) gerekend van € 80,00.
De fondsbeheerkosten staan niet op het jaarlijks waardeoverzicht van de heer Verhoef.
De fondsbeheerkosten worden namelijk door de fondsbeheerder verwerkt in de koers van het fonds.
De Kosten verzekeringsmaatschappij (eerste kosten en doorlopende kosten) staan wèl op het jaarlijks
waardeoverzicht.
Situatie na 1 mei 2019
De fondsbeheerkosten zijn nog steeds € 55,00.
Dit is als volgt samengesteld:
Fondsbeheerkosten van 1,12% =			
Contractbeheerkosten van Min 0,61% =		
Totaal fondskosten =

€ 125,00
€ 70,00 -/-

				€ 55,00

De fondsbeheerkosten staan niet op het jaarlijks overzicht van de heer Verhoef. Deze kosten worden net als
in de oude situatie door de fondsbeheerder verwerkt in de koers van het fonds.
De contractbeheerkosten die wij toevoegen aan de waarde van de verzekering om de totale fondskosten
gelijk te houden, ziet de heer Verhoef wel terug op het jaarlijks overzicht. Deze zijn een onderdeel van de
doorlopende kosten verzekeraar. Negatieve contractbeheerkosten verlagen dus het totaal aan doorlopende
kosten verzekeraar.
Op de volgende pagina vindt u voor de oude en de nieuwe situatie een voorbeeld van het jaarlijks
overzicht voor de heer Verhoef.
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In de overzichten zijn wij uitgegaan van een fictief jaar 2000
Het jaarlijks waardeoverzicht van Generali geeft het saldo van 1 januari van enig jaar t/m het saldo van
31 december van datzelfde jaar.
Saldo per 1 januari 2000							
Hoeveel premie is in 2000 voor uw beleggingsverzekering betaald?		
Subtotaal 1: saldo per 1 januari 2000 plus inleg in 2000			

€ 10.000,00
€ 1.000,00
€ 11.000,00

Hiermee hebben wij het volgende verrekend:
Kosten verzekeringsmaatschappij (eerste kosten en doorlopende kosten) -/- € 80,00
Totaal									
-/- €

80,00

Subtotaal 2: na aftrek kosten en premies					

€ 10.920,00

Wat is in 2000 het resultaat van de beleggingen?				
Saldo per 31 december 2000 							

€
380,00
€ 11.300,00

Rendementsgarantie				21
Switchlimiet					22
Successiesplitsing				23
Renseignering					24

Het jaarlijks overzicht van a.s.r. geeft het saldo van 31 december van enig jaar t/m het saldo van
31 december van het jaar daarop.
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Saldo per 31 december 1999							
Hoeveel premie is in 2000 voor uw beleggingsverzekering betaald?		
Subtotaal 1: saldo per 1 januari 2000 plus inleg in 2000				
Hiervan trekken wij het volgende af:
Kosten verzekeringsmaatschappij waarvan
- eerste kosten								
- doorlopende kosten							

- €
- €

Totaal									

€ 10.000,00
€ 1.000,00
€ 11.000,00

0,00
10,00
-/- €

10,00

Subtotaal 2: na aftrek kosten en premies					

€ 10.990,00

Wat is in 2000 het resultaat van de beleggingen?				
Saldo per 31 december 2000 							

€
310,00
€ 11.300,00
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Op 1 mei 2019 heeft een aantal kostensoorten nieuwe namen gekregen. Welke kosten op uw
verzekering van toepassing zijn, leest u in de brief met als onderwerp ‘Uw verzekering is op 1 mei
2019 omgezet naar het administratiesysteem van a.s.r.’ die u eerder van ons hebt ontvangen.
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. U betaalt niet
meer dan in de oude situatie het geval was.
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Situatie voor 1 mei 2019
U ontvangt elk jaar het waardeoverzicht van uw beleggingsverzekering. Op het laatst verstuurde waardeoverzicht
vindt u de waarde van uw beleggingen van uw beleggingsverzekering per 31 december 2017. Dit is een overzicht
van 12 maanden.
Op het waardeoverzicht staan ook de voorbeeldkapitalen op de einddatum van uw verzekering. Deze
voorbeeldkapitalen zijn berekend op basis van het pessimistisch en het historisch rendement van de Generali
fondsen.
Situatie vanaf 1 mei 2019
U ontvangt na 1 mei 2019 een overzicht over de periode van 1 januari 2018 tot 1 mei 2019.
Let op dit is dus een overzicht van 16 maanden.
2020
Begin 2020 ontvangt u een overzicht over de periode van 1 mei 2019 tot en met 31 december 2019.
Let op dit is dus een overzicht van 8 maanden.
2021
Vanaf 2021 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.
Op het overzicht over de periode van 1 januari 2018 tot 1 mei 2019 staan nog steeds de voorbeeldkapitalen op
de einddatum van uw verzekering die zijn berekend op basis van het pessimistisch en het historisch rendement
van de Generali fondsen.
Vanaf 1 mei 2019 berekenen wij de voorbeeldkapitalen op de einddatum van uw verzekering op basis van het
pessimistisch en het historisch rendement van de a.s.r. fondsen. Dit zijn andere rendementen. Hierdoor verschillen
de voorbeeldkapitalen.
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RendementsKompas

Inhoud
Veranderingen Beleggingsverzekering		

1

Logo en naam					2
Naam van de verzekering			

3

Nieuw bankrekeningnummer 			

4

Fondsen					5
Beschikbare fondsen				6

Was het RendementsKompas van toepassing op uw verzekering en staat in uw brief met als onderwerp
‘Uw verzekering is op 1 mei 2019 omgezet naar het administratiesysteem van a.s.r.’ dat u bent overgegaan
naar een risicoprofiel? Klikt u dan hier.
Was het RendementsKompas van toepassing op uw verzekering en staat er NIET in uw brief met als
onderwerp ‘Uw verzekering is op 1 mei 2019 omgezet naar het administratiesysteem van a.s.r.’ dat u bent
overgegaan naar een risicoprofiel? Klikt u dan hier.

a.s.r. Risicoprofielen				7
Totale kosten					11
Namen kostensoorten				14
Jaarlijks overzicht				15
RendementsKompas				16
Rendementsgarantie				21
Switchlimiet					22
Successiesplitsing				23
Renseignering					24
Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid/
mate van vrijstelling 				

25

Hebt u vragen over de veranderingen
van uw verzekering?				28
Wilt u advies?					28

16/28

Van RendementsKompas naar risicoprofiel

Inhoud
Veranderingen Beleggingsverzekering		

1

Logo en naam					2
Naam van de verzekering			

3

Nieuw bankrekeningnummer 			

4

Fondsen					5
Beschikbare fondsen				6
a.s.r. Risicoprofielen				7
Totale kosten					11
Namen kostensoorten				14
Jaarlijks overzicht				15
RendementsKompas				16
Rendementsgarantie				21
Switchlimiet					22
Successiesplitsing				23
Renseignering					24
Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid/
mate van vrijstelling 				

25

Hebt u vragen over de veranderingen
van uw verzekering?				28
Wilt u advies?					28

Situatie voor 1 mei 2019
U hebt gekozen voor het RendementsKompas. Het RendementsKompas houdt in dat de verdeling tussen
de beleggingsfondsen periodiek wordt aangepast. De waarde van de beleggingen wordt - naarmate de
einddatum van de verzekering dichterbij komt - automatisch minder risicovol belegd. In welke fondsen er
in een jaar voor u wordt belegd ziet u achteraf op het waardeoverzicht dat u elk jaar ontvangt.
Situatie vanaf 1 mei 2019
Het RendementsKompas is vervallen. Wel kent a.s.r zogenaamde risicoprofielen. Er wordt nog steeds
- naar mate de einddatum van de verzekering dichterbij komt - automatisch minder risicovol belegd. Dat is
niet veranderd.
Risicoprofiel
Vanaf 1 mei 2019 wordt er voor u belegd volgens een risicoprofiel. Wij hebben het risicoprofiel gekozen
dat zo goed mogelijk aansluit bij uw oude situatie. Welk risicoprofiel u hebt leest u in de brief met als
onderwerp ‘Uw verzekering is op 1 mei 2019 omgezet naar het administratiesysteem van a.s.r.’ die u eerder
van ons hebt ontvangen.
Afhankelijk van dit risicoprofiel en de resterende looptijd wordt belegd in bepaalde beleggingsfondsen. Elk
kalenderkwartaal wordt gecontroleerd of er op basis van de resterende looptijd een andere fondsverdeling
van toepassing moet worden. Deze eventuele aanpassingen vinden automatisch plaats.
Vervangende fondsen
In februari 2019 hebt u van ons een brief ontvangen met als onderwerp ‘Vooraankondiging wijziging
fondsen’. In die brief hebben wij u geïnformeerd over de vervangende fondsen van a.s.r.
Het kan zijn dat de vervangende fondsen op de Persoonlijke fondsbijlage van die brief niet overeenkomen
met de fondsen waarin wij voor u zijn gaan beleggen vanaf 1 mei 2019. In de brief van februari 2019 zijn
wij uitgegaan van de situatie waarin de Generali fondsen één op één worden omgezet naar vervangende
a.s.r. fondsen. Uw fondsen hoeven echter niet één op één te zijn omgezet naar vervangende fondsen. Er is
toen namelijk geen rekening gehouden met uw RendementsKompas.
Bij de omzetting op 1 mei 2019 hebben wij wel gekeken naar uw RendementsKompas. En naar de resterende
looptijd van uw verzekering. Vervolgens is het risicoprofiel gekozen dat daar zo goed mogelijk bij past. De
waarde van de beleggingen hebben wij overgezet naar de vervangende fondsen die horen bij dat
risicoprofiel. Die fondsen kunnen anders zijn dan de vervangende fondsen op de Persoonlijke fondsbijlage.
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Inhoud
Veranderingen Beleggingsverzekering		

1

Logo en naam					2
Naam van de verzekering			

3

Nieuw bankrekeningnummer 			

4

Bij het onderwerp Omzetting waarde in de brief met als onderwerp ‘Uw verzekering is op 1 mei 2019 omgezet
naar het administratiesysteem van a.s.r.’ die u eerder van ons hebt ontvangen kunt u zien in welke fondsen er
nu voor u belegd wordt.
Als u zelf switcht naar een ander fonds of andere fondsen vervalt uw risicoprofiel. Wij passen uw
beleggingen dan niet meer automatisch aan. Ga voor advies naar een adviseur. Beleggen brengt immers
risico’s met zich mee. De adviseur kan de mogelijkheden met u bespreken.

Fondsen					5
Beschikbare fondsen				6
a.s.r. Risicoprofielen				7
Totale kosten					11
Namen kostensoorten				14
Jaarlijks overzicht				15
RendementsKompas				16
Rendementsgarantie				21
Switchlimiet					22
Successiesplitsing				23
Renseignering					24
Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid/
mate van vrijstelling 				

25

Hebt u vragen over de veranderingen
van uw verzekering?				28
Wilt u advies?					28
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Van RendementsKompas naar vaste fondsen

Inhoud
Veranderingen Beleggingsverzekering		

1

Logo en naam					2
Naam van de verzekering			

3

Nieuw bankrekeningnummer 			

4

Fondsen					5
Beschikbare fondsen				6
a.s.r. Risicoprofielen				7
Totale kosten					11
Namen kostensoorten				14
Jaarlijks overzicht				15
RendementsKompas				16
Rendementsgarantie				21
Switchlimiet					22
Successiesplitsing				23
Renseignering					24
Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid/
mate van vrijstelling 				

25

Hebt u vragen over de veranderingen
van uw verzekering?				28
Wilt u advies?					28

Situatie voor 1 mei 2019
U hebt gekozen voor het RendementsKompas. Het RendementsKompas houdt in dat de verdeling tussen
de beleggingsfondsen periodiek wordt aangepast. De waarde van de beleggingen wordt - naarmate de
einddatum van de verzekering dichterbij komt - automatisch minder risicovol belegd. In welke fondsen er in
enig jaar voor u wordt belegd ziet u achteraf op het waardeoverzicht dat u elk jaar ontvangt.
Het kan zijn dat er volgens het RendementsKompas wordt belegd in één fonds. Dat is afhankelijk van de
fase waarin het RendementsKompas zich bevindt.
Situatie vanaf 1 mei 2019
Het RendementsKompas is vervallen.
Eén fonds in de nieuwe situatie
Het kan zijn dat er voor u in de oude situatie in meerdere fondsen werd belegd. En dat er op basis van uw
RendementsKompas al voor het grootste deel of steeds meer belegd zou worden in het Garantiefonds. Om
deze garantie op een goede manier bij a.s.r. onder te brengen, wordt nu volledig in het ASR FONDS
Obligatiefonds met garantie belegd.
Het kan ook zijn dat er voor u in de oude situatie volgens het RendementsKompas nog maar in één fonds
werd belegd. In de nieuwe situatie wordt er nog steeds in één fonds belegd.
Op 1 mei 2019 hebben wij de waarde van de beleggingen overgezet naar een vervangend fonds dat a.s.r.
aanbiedt voor levensverzekeringen.
Meerdere fondsen in de nieuwe situatie
Bij het bepalen van het de vervangende fondsen hebben wij gekeken naar de fase waarin het RendementsKompas zat of naar toe zou groeien. Op basis daarvan wordt de verdeling tussen de beleggingsfondsen in
de nieuwe situatie niet meer periodiek aangepast.
Waarom passen wij de verdeling tussen de beleggingsfondsen niet meer aan?
Daar kunnen verschillende redenen voor zijn:
-- Het RendementsKompas zat in de laatste fase. In de oude situatie zou ook geen aanpassing meer
plaatsvinden.
-- Op basis van het RendementsKompas zou steeds meer belegd worden in het Garantiefonds. Om deze
garantie op een goede manier bij a.s.r. onder te brengen, wordt de waarde van de verzekering direct
belegd volgens de laatste fase van het RendementsKompas.
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Inhoud
Veranderingen Beleggingsverzekering		

-1

Logo en naam					2
Naam van de verzekering			

3

Nieuw bankrekeningnummer 			

4

Fondsen					5
Beschikbare fondsen				6
a.s.r. Risicoprofielen				7
Totale kosten					11
Namen kostensoorten				14
Jaarlijks overzicht				15
RendementsKompas				16
Rendementsgarantie				21
Switchlimiet					22
Successiesplitsing				23
Renseignering					24
Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid/
mate van vrijstelling 				

25

Hebt u vragen over de veranderingen
van uw verzekering?				28
Wilt u advies?					28

De verdeling tussen de beleggingsfondsen op basis van het RendementsKompas zou in de toekomst
nauwelijks meer veranderen. Vanaf 1 mei 2019 staat de verdeling vast.

Op 1 mei 2019 hebben wij de waarde van de beleggingen overgezet naar vervangende fondsen die a.s.r.
aanbiedt voor levensverzekeringen.
Vervangende fondsen
Eerder hebt u van ons een brief ontvangen met als onderwerp ‘Vooraankondiging wijziging fondsen’. In die
brief hebben wij u geïnformeerd over de vervangende fondsen van a.s.r.
Het kan zijn dat de vervangende fondsen op de Persoonlijke fondsbijlage van die brief niet overeenkomen
met de fondsen waarin wij voor u zijn gaan beleggen vanaf 1 mei 2019.
In de eerdere brief zijn wij uitgegaan van de situatie waarin de Generali fondsen één op één worden omgezet
naar vervangende fondsen. Uw fondsen hoeven echter niet één op één omgezet te zijn naar vervangende
fondsen. Er is nu namelijk rekening gehouden met uw RendementsKompas. De fondsen waarin nu voor u
wordt belegd kunnen daarom anders zijn dan de fondsen in de Persoonlijke fondsbijlage uit de brief die u
eerder van ons hebt ontvangen.
Bij het onderwerp Omzetting waarde in de brief met als onderwerp ‘Uw verzekering is op 1 mei 2019
omgezet naar het administratiesysteem van a.s.r.’ die u eerder van ons hebt ontvangen kunt u zien in welke
fondsen er nu voor u belegd wordt.
U kunt natuurlijk kiezen voor één of meer andere fondsen. Maak een bewuste keuze of u één of meer
andere fondsen wilt. Ga voor advies naar een adviseur. Beleggen brengt immers risico’s met zich mee. De
adviseur kan de mogelijkheden met u bespreken.
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Rendementsgarantie

Inhoud
Veranderingen Beleggingsverzekering		

1

Logo en naam					2
Naam van de verzekering			

3

Nieuw bankrekeningnummer 			

4

Fondsen					5
Beschikbare fondsen				6
a.s.r. Risicoprofielen				7
Totale kosten					11
Namen kostensoorten				14
Jaarlijks overzicht				15
RendementsKompas				16
Rendementsgarantie				21
Switchlimiet					22
Successiesplitsing				23
Renseignering					24

Situatie voor 1 mei 2019
Voor Generali GarantieFonds I en Generali GarantieFonds II geldt een gegarandeerd rendement op de einddatum van uw verzekering. Voor Generali GarantieFonds I is dit 4,0% en voor Generali GarantieFonds II 2,5%.
De garantiewaarde wordt berekend op de einddatum van uw verzekering en is gebaseerd op alle daadwerkelijke
betalingen en onttrekkingen. Op de einddatum wordt ten minste de garantiewaarde uitgekeerd. Als de waarde
van uw beleggingen in het Generali GarantieFonds op de einddatum hoger is dan de garantiewaarde, dan
wordt de hogere fondswaarde uitgekeerd.
Situatie vanaf 1 mei 2019
Generali GarantieFonds I en Generali GarantieFonds II zijn beide omgezet naar het ASR FONDS Obligatiefonds met een garantiekapitaal. Het garantiekapitaal is berekend met hetzelfde rendement als het
gegarandeerde rendement van uw Generali GarantieFonds. Dit garantiekapitaal is vanaf 1 mei 2019 verzekerd.
Als u niets wijzigt aan uw verzekering, dan wordt op de einddatum ten minste het garantiekapitaal uitgekeerd.
Als de waarde van uw beleggingen in het ASR FONDS Obligatiefonds op de einddatum hoger is dan het
garantiekapitaal, dan wordt de hogere fondswaarde uitgekeerd. Hoe hoog het garantiekapitaal is, kunt u
zien op www.mijnasr.nl. Mijn a.s.r. is een beveiligde online omgeving. Als u een account aanmaakt hebt u altijd
inzage in uw verzekering.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid/
mate van vrijstelling 				

25

Hebt u vragen over de veranderingen
van uw verzekering?				28
Wilt u advies?					28
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Switchlimiet

Inhoud
Veranderingen Beleggingsverzekering		

1

Logo en naam					2
Naam van de verzekering			

3

Nieuw bankrekeningnummer 			

4

Fondsen					5
Beschikbare fondsen				6
a.s.r. Risicoprofielen				7
Totale kosten					11
Namen kostensoorten				14
Jaarlijks overzicht				15
RendementsKompas				16
Rendementsgarantie				21
Switchlimiet					22
Successiesplitsing				23
Renseignering					24
Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid/
mate van vrijstelling 				

25

Was de Switchlimiet van toepassing op één of meerdere voor uw verzekering beschikbare Generali
beleggingsfondsen? Leest u dan verder.
Situatie voor 1 mei 2019:
Als er sterke koersdalingen zijn in fondsen met een switchlimiet, dan wordt de opgebouwde waarde uit die
fondsen automatisch (doordat de switchlimiet van toepassing is) overgezet (geswitcht) naar het
Depositofonds. Wilt u de waarde uit het Depositofonds overzetten naar een ander beleggingsfonds? Dan is
dat een keuze die u altijd zelf moet maken. De Switchlimiet zorgt er dus niet voor dat weer “terug” geswitcht
wordt.
Wordt er al enige tijd voor u belegd in het Depositofonds? Dan hebt u april 2019 een brief gekregen waarin
wij u hebben gevraagd of dat een bewuste keus is. Het kan zijn dat beleggen in het Depositofonds een
gevolg is van een automatische switch vanuit de Switchlimiet.
Situatie vanaf 1 mei 2019
De Switchlimiet wordt niet meer aangeboden. Deze mogelijkheid is vervallen. Wel bestaat de mogelijkheid
om te switchen naar een ander fonds. Daar worden geen switchkosten voor in rekening gebracht.
Een belangrijk verschil is dat dit bij de Switchlimiet automatisch gebeurde als de koers van het Generali
fonds een ondergrens bereikte die vooraf met u was vastgesteld. Voor de a.s.r. fondsen geldt dit niet. U
moet hier zelf op letten.

Hebt u vragen over de veranderingen
van uw verzekering?				28
Wilt u advies?					28
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Successiesplitsing

Inhoud
Veranderingen Beleggingsverzekering		

1

Logo en naam					2
Naam van de verzekering			

3

Nieuw bankrekeningnummer 			

4

Fondsen					5
Beschikbare fondsen				6
a.s.r. Risicoprofielen				7
Totale kosten					11
Namen kostensoorten				14
Jaarlijks overzicht				15
RendementsKompas				16
Rendementsgarantie				21
Switchlimiet					22
Successiesplitsing				23
Renseignering					24

Hebt u uw premiebetaling van uw verzekering gesplitst om bij overlijden geen erfbelasting te betalen?
Situatie voor 1 mei 2019:
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 de nieuwe premies in het “Overzicht veranderingen” bij de brief met als onderwerp
‘Uw verzekering is op 1 mei 2019 omgezet naar het administratiesysteem van a.s.r.’.

Brief ‘Opgave successiesplitsing’
Situatie voor 1 mei 2019
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 1 mei 2019
De premie voor het onderling te verrekenen overlijdensrisicokapitaal is vanaf 1 mei 2019 een vaste premie
geworden. U ontvangt daarom geen jaarlijkse brief ‘Opgave successiesplitsing’ meer.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid/
mate van vrijstelling 				

25

Hebt u vragen over de veranderingen
van uw verzekering?				28
Wilt u advies?					28

Splitsing premie voor het bedrag wat eventueel beschikbaar komt op de einddatum
Hebt u - naast successiesplitsing - ook een premiesplitsing voor het bedrag dat beschikbaar komt als de
verzekerde(n) leeft (leven) op de einddatum? U ziet de bedragen terug in de brief met als onderwerp ‘Uw
verzekering is op 1 mei 2019 omgezet naar het administratiesysteem van a.s.r.’.
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Renseignering

Inhoud
Veranderingen Beleggingsverzekering		
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Naam van de verzekering			
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Nieuw bankrekeningnummer 			

4

Fondsen					5
Beschikbare fondsen				6
a.s.r. Risicoprofielen				7
Totale kosten					11
Namen kostensoorten				14
Jaarlijks overzicht				15
RendementsKompas				16

Situatie voor 1 mei 2019
Betaalt u lijfrentepremie voor uw levensverzekering?
De betaalde premie geven wij door aan de Belastingdienst. De Belastingdienst vult dit bedrag alvast voor u
in op uw belastingaangifte.
Welke premie wij hebben doorgegeven, staat in de brief met belangrijke gegevens voor de Belastingdienst
die wij u elk jaar sturen. U kunt deze brief gebruiken om te controleren of de Belastingdienst het juiste
bedrag voor u heeft ingevuld.
Situatie vanaf 1 mei 2019
Betaalt u ook in de volgende jaren nog lijfrentepremie voor uw levensverzekering?
Dan geven wij dit door aan de Belastingdienst. De Belastingdienst kan dit bedrag dan alvast voor u invullen
op uw aangifte over het jaar waarin u de lijfrentepremie betaald hebt. Controleer of de daadwerkelijk door
u betaalde lijfrentepremie correct door de Belastingdienst voor u is ingevuld.

Rendementsgarantie				21
Switchlimiet					22

U ontvangt geen brief van a.s.r. waarin staat welke premie wij hebben doorgegeven aan de Belastingdienst.

Successiesplitsing				23
Renseignering					24
Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid/
mate van vrijstelling 				

25

Hebt u vragen over de veranderingen
van uw verzekering?				28
Wilt u advies?					28
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Inhoud
Veranderingen Beleggingsverzekering		

1

Logo en naam					2
Naam van de verzekering			

3

Nieuw bankrekeningnummer 			

4

Fondsen					5
Beschikbare fondsen				6
a.s.r. Risicoprofielen				7
Totale kosten					11

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 7 klassensysteem.
Vrijstelling volgens het 3 klassensysteem
Situatie voor 1 mei 2019
U krijgt vrijstelling op basis van een 3 klassensysteem volgens onderstaande tabel:

Mate van arbeidsongeschiktheid

Mate van premievrijstelling

Jaarlijks overzicht				15

0% - 45%

0%

RendementsKompas				16

45% - 80%

50%

Rendementsgarantie				21

80% - 100%

100%

Namen kostensoorten				14

Switchlimiet					22
Successiesplitsing				23
Renseignering					24
Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid/

Situatie vanaf 1 mei 2019
U krijgt vrijstelling op basis van een 3 klassensysteem volgens onderstaande tabel:

Mate van arbeidsongeschiktheid

Mate van premievrijstelling

Hebt u vragen over de veranderingen

0% - 45%

0%

van uw verzekering?				28

45% - 65%

50%

Wilt u advies?					28

65% - 100%

100%

mate van vrijstelling 				

25

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 mei 2019 een melding gemaakt dat u arbeidsongeschikt bent? En wordt uw claim voor
premievrijstelling toegewezen? Dan gelden de oude voorwaarden.
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Inhoud
Veranderingen Beleggingsverzekering		

Vrijstelling volgens het 7 klassensysteem
1

Logo en naam					2

Situatie voor 1 mei 2019
U krijgt vrijstelling op basis van een 7 klassensysteem volgens onderstaande tabel:

Naam van de verzekering			

3

Mate van arbeidsongeschiktheid

Mate van premievrijstelling

Nieuw bankrekeningnummer 			

4

0% - 25%

0%

25% - 35%

30%

35% - 45%

40%

45% - 55%

50%

Namen kostensoorten				14

55% - 65%

60%

Jaarlijks overzicht				15

65% - 80%

72,50%

RendementsKompas				16

80% - 100%

100%

Fondsen					5
Beschikbare fondsen				6
a.s.r. Risicoprofielen				7
Totale kosten					11

Rendementsgarantie				21
Switchlimiet					22

Situatie vanaf 1 mei 2019

Successiesplitsing				23

U krijgt vrijstelling op basis van een 7 klassensysteem volgens onderstaande tabel:

Renseignering					24

Mate van arbeidsongeschiktheid

Mate van premievrijstelling

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid/

0% - 25%

0%

25% - 35%

30%

35% - 45%

40%

45% - 55%

50%

55% - 65%

60%

65% - 80%

75%

80% - 100%

100%

mate van vrijstelling 				

25

Hebt u vragen over de veranderingen
van uw verzekering?				28
Wilt u advies?					28

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 mei 2019 een melding gemaakt dat u arbeidsongeschikt bent? En wordt uw claim voor
premievrijstelling toegewezen? Dan gelden de oude voorwaarden.
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Namen kostensoorten				14
Jaarlijks overzicht				15
RendementsKompas				16

De hoogte van de premie voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
Hebt u premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid meeverzekerd? Dan betaalt u premie voor deze
aanvullende dekking.
Situatie voor 1 mei 2019
Een deel van uw premie is bestemd voor de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Dit deel verandert
jaarlijks.
Situatie vanaf 1 mei 2019
Vanaf 1 mei 2019 betaalt u voor het deel van de premie dat bestemd is voor de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid een gelijkblijvende premie. De hoogte van dit deel van de premie verandert niet meer.
Staat er in de brief dat u meer betaalt dan in de oude situatie het geval was?
Dan krijgt u het premieverschil in één keer terug in de vorm van extra beleggingseenheden. Dit premieverschil is op 1 mei 2019 toegevoegd aan de waarde van uw beleggingen en is op uw jaarlijks overzicht
opgenomen in het resultaat op de beleggingen.
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Neem dan contact op met met a.s.r. via:
-- een WhatsApp bericht naar 06 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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Beschikbare fondsen				6
a.s.r. Risicoprofielen				7
Totale kosten					11
Namen kostensoorten				14

Wilt u advies?
Bel dan met uw adviseur. Hebt u geen adviseur? Op www.asr.nl vindt u een adviseur bij u in de buurt.
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