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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 het ABC
Spaarplan.
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Veranderingen ABC Spaarplan
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Naam van de verzekering
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Situatie voor 31 januari 2018
De naam van uw verzekering is ABC Spaarplan. Dit ABC Spaarplan bestaat uit een beleggingsdeel en een
overlijdensrisicodeel.
Situatie vanaf 31 januari 2018
Het ABC Spaarplan heet vanaf nu ABC Plan. Dit ABC Plan is een pakket en bestaat uit:
- een beleggingsdeel. Dit noemen wij het ABC Beleggingsplan.
- een overlijdensrisicodeel. Dit noemen wij het ABC Risicoplan.
Het ABC Beleggingsplan en het ABC Risicoplan horen onlosmakelijk bij elkaar. U kunt bijvoorbeeld niet één deel stopzetten.
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De waarde van de beleggingen van uw ABC Spaarplan is per 31 januari 2018 volledig omgezet naar het ABC
Beleggingsplan. De overlijdensrisicodekking van uw ABC Spaarplan wordt per 31 januari 2018 geadministreerd in het
ABC Risicoplan.
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Er zijn enkele begrippen veranderd. Hieronder ziet u welke dit zijn.
Situatie voor 31 januari 2018

Situatie vanaf 31 januari 2018

Belegger(s)

Verzekeringnemer(s)

Certificaat

Polis

Beheerkosten

Fondsbeheerkosten

Spaarkas

Beleggingskas
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Pakketnummer
Situatie voor 31 januari 2018
Het ABC Spaarplan had geen pakketnummer.
Situatie vanaf 31 januari 2018
Het ABC Plan heeft wel een pakketnummer. Dit pakketnummer is gelijk aan uw huidige certificaatnummer met een
0 ervoor. U vindt het pakketnummer terug in de brief die u van ons ontvangen hebt.
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Certificaatnummer
Situatie voor 31 januari 2018
Het ABC Spaarplan had een certificaatnummer.
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Situatie vanaf 31 januari 2018
Het ABC Plan heeft geen certificaatnummer.

Polisnummers
Situatie voor 31 januari 2018
Het ABC Spaarplan had geen polisnummers.
Situatie vanaf 31 januari 2018
Het ABC Beleggingsplan en het ABC Risicoplan hebben elk een eigen polisnummer gekregen. Deze polisnummers zijn
gekoppeld aan het pakketnummer. U vindt deze polisnummers terug in de brief die u van ons ontvangen hebt.
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Van ABC Spaarplan naar ABC Plan
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Situatie voor 31 januari 2018
U neemt met uw ABC Spaarplan deel in een spaarkas. Dit doet u samen met andere deelnemers.
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Wat gebeurt er met de beleggingswaarde van de deelnemer, bij overlijden van een verzekerde?
En wat betekent dit voor de andere deelnemers?
- Deze beleggingswaarde wordt verdeeld over de deelnemers die nog aanwezig zijn in de spaarkas met dezelfde
einddatum.
- Wij kijken elke maand of we beleggingswaarde moeten verdelen.
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Wat gebeurt er bij eerder stoppen door andere deelnemers?
- Dit noemen we ook wel ‘afkopen’. Een deel van de waarde van de beleggingen blijft bij afkoop verplicht achter in de
spaarkas. Dit deel noemen we ook wel een ‘afkoopwinst’. De afkoopwinst wordt verdeeld over de deelnemers die nog
aanwezig zijn in een spaarkas met dezelfde einddatum.
- Wij kijken elke maand of we beleggingswaarde moeten verdelen.
Situatie vanaf 31 januari 2018
U neemt met uw ABC Plan deel in een beleggingskas. Dit doet u samen met andere deelnemers. Wij kijken nu in plaats
van elke maand, één keer per jaar of we de beleggingswaarde moeten verdelen bij overlijden of afkoop.
Deze verandering heeft geen gevolgen voor:
- het bedrag wat beschikbaar komt bij overlijden;
- de waarde van uw beleggingen bij afkoop;
- de waarde van uw beleggingen op de einddatum.
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Betaalt u nog voor uw ABC Plan?
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De hoogte van uw betaling is niet veranderd. Wat er wel is veranderd leest u hieronder.
Situatie voor 31 januari 2018
U betaalt spaarstorting en premie voor uw ABC Spaarplan. Dit samen noemen wij de betaling.
1) De spaarstorting is bestemd voor de beleggingen.
2) De premie wordt gebruikt voor:
- de overlijdensdekking;
- de kosten (behalve de beheerkosten).
Hebt u ook aanvullende dekkingen meeverzekerd? Dan gebruiken wij de premie ook daarvoor.
Situatie vanaf 31 januari 2018
Vanaf 31 januari 2018 noemen wij het totaal van spaarstorting en premie: Premie. Het totale bedrag dat u betaalt en het
bedrag waarmee belegd wordt, veranderen niet.
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Wij geven u een voorbeeld.
De heer Jansen heeft een ABC Certificaat. Hij betaalt hiervoor € 900 per jaar. De heer Jansen heeft premievrijstelling
bij arbeidsongeschiktheid als aanvullende dekking meeverzekerd.
Situatie voor 31 januari 2018
De heer Jansen betaalt spaarstorting en premie voor zijn ABC Spaarplan. Dit samen noemen wij de betaling.
De spaarstorting (bestemd voor de beleggingen)

€ 495

De premie is
En is bestemd voor:
de overlijdensrisicodekking
premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
de kosten voor ASR Levensverzekering N.V.
de kosten bemiddeling verzekeringsadviseur

€ 405
€
€
€
€

Totale betaling ABC Spaarplan: € 495 plus € 405 = € 900
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Situatie vanaf 31 januari 2018
De heer Jansen betaalt premie voor zijn ABC Plan. De premie is bestemd voor het ABC Beleggingsplan en het ABC
Risicoplan.
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ABC Beleggingsplan1
de spaarstorting (bestemd voor de beleggingen)
premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
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€
€

495
35

Totaal ABC Beleggingsplan
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€ 530

ABC Risicoplan
de overlijdensrisicodekking
premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
de kosten voor ASR Levensverzekering N.V.
de kosten bemiddeling verzekeringsadviseur
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€
€
€
€

Totaal ABC Risicoplan

13

€ 370

Totale premie ABC Plan: € 530 plus € 370 = € 900

1.
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De fondsbeheerkosten worden verrekend met de waarde van het ABC Beleggingsplan.
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Van ABC Pool naar ASR Beleggingsmixfonds ABC
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Situatie voor 1 mei 2018
Er wordt voor u belegd in de ABC Pool. Volgens het beleggingsbeleid wordt er belegd in gelijke delen in obligaties,
aandelen en vastgoed.
Koersmoment
De koers wordt één keer in de maand bepaald.
Situatie vanaf 1 mei 2018
Op 1 mei 2018 wordt de ABC Pool vervangen door het ASR Beleggingsmixfonds ABC. Het beleggingsbeleid verandert
hierdoor niet. De totale waarde van uw beleggingen wordt dan automatisch omgezet naar het ASR Beleggingsmixfonds
ABC. Deze waarde verandert niet door de omzetting. Betaalt u nog premie? Ook uw premie wordt vanaf dat moment in
het ASR Beleggingsmixfonds ABC belegd.
Informatieverstrekking
Een belangrijke wijziging is dat wij u meer en beter kunnen informeren over het ASR Beleggingsmixfonds ABC. Meer
informatie en de koersen van dit fonds vindt u vanaf 1 mei 2018 op www.asr.nl. Gaat u naar: Fondsen en koersen.
Koersmoment
De koers wordt dagelijks bepaald.
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Situatie voor 31 januari 2018
U ontvangt het jaarlijks overzicht van uw ABC Spaarplan aan het begin van elk kalenderjaar. Op het laatst verstuurde
jaaroverzicht vindt u de waarde van uw beleggingen van uw ABC Spaarplan per 31 december 2016.
Dit is een overzicht van 12 maanden.
Situatie vanaf 31 januari 2018
U ontvangt na 31 januari 2018 een overzicht over de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 januari 2018.
Let op dit is dus een overzicht van 13 maanden.
2019
Begin 2019 ontvangt u een overzicht van uw ABC Plan over de periode van 31 januari 2018 tot en met 31 december 2018.
Let op dit is dus een overzicht van 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.
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Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid/mate van vrijstelling
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Hebt u premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid meeverzekerd? Dan is er iets veranderd.
Vrijstelling volgens het 3 klassensysteem
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Situatie voor 31 januari 2018
U krijgt vrijstelling op basis van een 3 klassensysteem volgens onderstaande tabel:
Mate van arbeidsongeschiktheid

Mate van premievrijstelling

0% - 45%

0%

45% - 80%

50%

80% - 100%

100%
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Situatie vanaf 31 januari 2018
13

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 31 januari 2018 een melding gemaakt dat u arbeidsongeschikt bent? En wordt uw claim voor
premievrijstelling toegewezen? Dan gelden de oude voorwaarden.
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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 verzekeringnemer
voor het overlijdensrisicokapitaal, de premie voor dit kapitaal betaalt. Op uw polis staat per verzekeringnemer de
verschuldigde premie. Bij de omzetting per 31 januari 2018 zijn deze premies herrekend.
Situatie voor 31 januari 2018
De premie wordt volledig in rekening gebracht bij de eerste belegger. Beide beleggers zijn een deel van de premie
verschuldigd.
Situatie vanaf 31 januari 2018
De totale premie verandert niet en wordt volledig in rekening gebracht bij de eerste verzekeringnemer. 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 of april 2018, de nieuwe
premies in het “Overzicht veranderingen”.
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Wat gebeurt er als u de premie niet - of niet op tijd - betaalt?
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Betaalt u de verschuldigde premie niet op tijd, dan stuurt a.s.r. u eerst betalingsherinneringen. Betaalt u dan nog steeds
niet? Dan maken wij het ABC Plan premievrij. De verzekeringnemer is dan geen premie meer verschuldigd. Eventuele
aanvullende dekkingen komen te vervallen. De verzekeringnemer krijgt van ons twee polissen, waarin wij bevestigen dat het
ABC Beleggingsplan en het ABC Risicoplan premievrij zijn gemaakt. Het verwachte eindkapitaal en het verzekerde kapitaal bij
overlijden worden lager.
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Hebt u vragen over de veranderingen van uw verzekering?
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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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