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Uw verzekering is op een aantal punten veranderd. Daar hebt u een brief over ontvangen met als onderwerp” Nieuw administratiesysteem en aanpassing van uw verzekering”. In de bijlage bij die brief staan de
veranderingen vermeld die voor u van toepassing zijn. Valt uw verzekering onder de compensatieregeling?
Dan is daar niets aan veranderd. Ook de fiscale regels van uw verzekering zijn niet veranderd.
In dit document vindt u alle veranderingen voor de beleggingsverzekeringen.
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Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid/mate
van vrijstelling
Jubileum bonuslijfrentekapitaal
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Wat gebeurt er als u de premie niet – of niet op
tijd – betaalt?
Hebt u vragen over de veranderingen van uw
verzekering?
Wilt u advies?
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De naam van de verzekering kan zijn veranderd. Vanaf nu heet uw verzekering: Beleggingsverzekering.
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Of uw verzekering vanaf 1 november 2019 onderdeel geworden is van een levensverzekeringspakket staat
in de brief die u eerder hebt ontvangen met als onderwerp “Nieuw administratiesysteem en aanpassing van
uw verzekering”.
U krijgt een levensverzekeringspakket als:
- er verschillende belastingregels op uw verzekering van toepassing zijn
en/of
- u een Jubileum bonuslijfrentekapitaal op uw verzekering had
Meer informatie over verschillende belastingregels
Meer informatie over Jubileum bonuslijfrentekapitaal
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Situatie voor 1 november 2019
Voor Waerdye-levensverzekeringen beleggen wij in beleggingsdepots. Via de beleggingsdepots wordt
belegd in onderliggende beleggingsfondsen.
Situatie vanaf 1 november 2019
Wij beleggen rechtstreeks in beleggingsfondsen. De beleggingsdepots zijn vervallen. De beleggingsfondsen
zijn dezelfde fondsen als de onderliggende beleggingsfondsen in de oude situatie. Dit geldt niet voor het
ASR Fonds Pool (Waerdye).
U kunt informatie over uw fondsen vinden op www.asr.nl bij “Fondsen en koersen”.
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Van ASR Fonds Pool (Waerdye) naar ASR ESG
IndexPlus Institutioneel Europa Aandelen Fonds B
Situatie voor 1 november 2019
Wij beleggen voor u in het ASR Fonds Pool (Waerdye). Bij dit fonds wordt voor 100% doorbelegd in
Ageas S.A./N.V. (voorheen Fortis).
Situatie vanaf 1 november 2019
Op 1 november 2019 hebben wij het ASR Fonds Pool (Waerdye) omgezet naar het ASR ESG IndexPlus
Institutioneel Europa Aandelen Fonds B. Werd er (gedeeltelijk) voor u in het ASR Fonds Pool (Waerdye)
belegd? Dan hebt u hier eerder een brief over ontvangen. In die brief staat wat de omzetting voor u
betekent.
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Situatie voor 1 november 2019
Waerdye-eenheden (fracties en beleggingseenheden) zijn rekeneenheden die horen bij een beleggingsdepot. Het zijn ‘stukjes’ van de waarde van een beleggingsdepot.
Situatie vanaf 1 november 2019
We spreken van beleggingseenheden. Dit zijn ‘stukjes’ van de waarde van een beleggingsfonds.

15
16
23
26
28
29
30
31
33
34
37
39
41
42
43
44
45
46

6/46

Inhoud
Veranderingen Beleggingsverzekering
Naam van de verzekering
Levensverzekeringspakket
Beleggingsdepot en beleggingsfondsen
Van ASR Fonds Pool (Waerdye) naar ASR ESG
IndexPlus Institutioneel Europa Aandelen Fonds B
Waerdye-eenheden en beleggingseenheden
Waarde van eenheden (koers)
Premie
Koersdatum
Kapitaal bij in leven zijn van de verzekerde
op de einddatum
Kapitaal bij overlijden van de verzekerde voor de
einddatum I
Kapitaal bij overlijden van de verzekerde voor de
einddatum II
Kostensoorten
Fondsnamen
Beschikbare fondsen
Van Periodieke uitkering in Waerdye-eenheden naar
Beleggingslijfrente
Levenslang bij overlijden (begrafenisverzekering)
Wisseldatum periode
Jaarlijks overzicht
Verschillende belastingregels
Successiesplitsing
Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid/mate
van vrijstelling
Jubileum bonuslijfrentekapitaal
Premiedepot
Wat gebeurt er als u de premie niet – of niet op
tijd – betaalt?
Hebt u vragen over de veranderingen van uw
verzekering?
Wilt u advies?

Waarde van eenheden (koers)
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Situatie voor 1 november 2019
De waarde in euro’s van een Waerdye-eenheid hangt af van de koers van het onderliggende beleggingsfonds, de kosten en de rekenrente die in het beleggingsdepot worden verrekend. De waarde (koers) van
een Waerdye-eenheid wordt elke maand vastgesteld.
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Situatie vanaf 1 november 2019
De waarde in euro’s van een beleggingseenheid is gelijk aan de koers van het beleggingsfonds. De koers
wordt elke beursdag vastgesteld.

Voorbeeld
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De heer Verhoef heeft een Waerdye-levensverzekering. In de oude situatie wordt voor hem belegd in
het Robeco Global Stars Equities Fund N.V. (Waerdye). In de nieuwe situatie is dat Robeco Sustainable
Global Stars Equities Fund N.V.
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Situatie op 1 november 2019
Op 1 november hebben wij de Waerdye-eenheden omgezet in beleggingseenheden.
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Stap 1 De waarde van de verzekering wordt bepaald aan de hand van de waarde (koers) van de
Waerdye-eenheden en het aantal Waerdye-eenheden in de verzekering.
Stel: op 1 november heeft de heer Verhoef 10.000 Waerdye-eenheden in zijn verzekering.
De waarde (koers) van een Waerdye-eenheid is € 0,81. De waarde van de verzekering van de
heer Verhoef bedraagt dan op 1 november 10.000 x € 0,81 = € 8.100,00.
Stap 2 Om het aantal beleggingseenheden te bepalen wordt de waarde van de verzekering gedeeld
door de koers van een beleggingseenheid.
Stel: op 1 november is de koers van een beleggingseenheid in het Robeco Sustainable Global
Stars Equities Fund N.V. € 42,00.
Met de waarde van € 8.100,00 zijn op 1 november € 8.100,00 / € 42,00 = 192,86
beleggingseenheden in het Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund N.V. aangekocht.
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Situatie voor 1 november 2019
Wordt er nog premie betaald voor een Waerdye-levensverzekering? Dan worden daar eerst de kosten en
de premie voor eventuele aanvullende dekkingen afgehaald. Het restant van de premie wordt belegd door
Waerdye-eenheden aan te kopen. Dit is de opbouwpremie. Onderdeel van deze opbouwpremie is de premie
voor de overlijdensrisicodekking.
Situatie vanaf 1 november 2019
Wordt er nog premie betaald voor een Beleggingsverzekering? Dan wordt de gehele premie belegd door
beleggingseenheden aan te kopen.
Betaalt u de premie per maand?
Klik dan hier voor meer informatie en een cijfervoorbeeld.
Betaalt u de premie per kwartaal, per halfjaar of per jaar?
Klik dan hier voor meer informatie en een cijfervoorbeeld.
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U betaalt uw premie per maand
Als u de premie voor uw verzekering per maand betaalt, dan kopen we met die premie beleggingseenheden
aan in het door u gekozen beleggingsfonds/de door u gekozen beleggingsfondsen. Op hetzelfde moment
onttrekken wij de kosten, de premie voor eventuele aanvullende dekkingen en de premie voor uw overlijdensrisicodekking aan de waarde van de beleggingen. Dit doen we door beleggingseenheden te verkopen.
Omdat we dit met dezelfde koers doen, brengt dit geen extra kosten met zich mee. Hieronder ziet u een
cijfervoorbeeld.

Voorbeeld - U betaalt uw premie per maand
Situatie voor 1 november 2019
De heer Verhoef betaalt voor zijn Waerdye-levensverzekering € 80,00 premie maand.
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Van deze premie worden eerst € 14,00 kosten en € 6,00 premie voor de aanvullende dekking
“premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid” afgehaald. Wat overblijft is de opbouwpremie van
€ 60,00. Met de opbouwpremie worden Waerdye-eenheden aangekocht.
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In dit voorbeeld is de waarde (koers)* van een Waerdye-eenheid € 0,65.
Met de opbouwpremie van € 60,00 worden 92,3076923 (€ 60,00/€ 0,65) Waerdye-eenheden aangekocht.
De tegenwaarde bedraagt op dat moment € 60,00 (92,3076923 X € 0,65).
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Situatie na 1 november 2019
De heer Verhoef betaalt voor zijn Beleggingsverzekering € 80,00 premie maand.
Met de volledige premie worden beleggingseenheden aangekocht.
In dit voorbeeld is de koers* van een beleggingseenheid € 42,00. Met de premie van € 80,00 kunnen
1,90476190 beleggingseenheden aangekocht.
De kosten van € 14,00 worden betaald door 0,33333333 (€ 14,00/€ 42,00) beleggingseenheden te
verkopen.
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De premie voor de aanvullende dekking “premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid” van € 6,00 wordt
betaald door 0,14285714 (€ 6,00/ € 42,00) beleggingseenheden te verkopen.
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De tegenwaarde bedraagt op dat moment (net als in de oude situatie) € 60,00 (1,42857143 X € 42,00).
* De koers is in de situatie voor en na 1 november 2019 niet hetzelfde. Dit komt door de overgang van
Waerdye-eenheidskoersen naar de echte koersen van de onderliggende beleggingsfondsen. Klik hier
voor meer informatie over de waarde van eenheden (koers).

U betaalt uw premie per kwartaal, halfjaar of jaar
Als u de premie voor uw verzekering per kwartaal, per halfjaar of per jaar betaalt, dan kopen we met die
premie beleggingseenheden aan in het door u gekozen beleggingsfonds/de door u gekozen beleggingsfondsen. De premie voor uw overlijdensrisicodekking en een deel van de kosten onttrekken wij vervolgens
maandelijks aan de waarde van de beleggingen door beleggingseenheden te verkopen. De premie voor
eventuele aanvullende dekkingen en het andere deel van de kosten onttrekken wij op hetzelfde moment als
de premiebetaling (dus per kwartaal, halfjaar of jaar) aan de waarde van de beleggingen door beleggingseenheden te verkopen. Dit brengt geen extra kosten met zich mee. Hieronder ziet u een cijfervoorbeeld
van een kwartaalbetaling.

Voorbeeld - U betaalt uw premie per kwartaal, halfjaar of jaar
Situatie voor 1 november 2019
De heer Verhoef betaalt voor zijn Waerdye-levensverzekering € 300,00 premie kwartaal. Stel hij betaalt
zijn premie op 1 april.
Op 1 april worden eerst € 30,00 kosten en € 20,00 premie voor de aanvullende dekking
“premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid” van de premie afgehaald. Wat overblijft is de
opbouwpremie van € 250,00. Met de opbouwpremie worden Waerdye-eenheden aangekocht.
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In dit voorbeeld is de waarde (koers)* van een Waerdye-eenheid op 1 april € 0,65, op 1 mei € 0,64 en op
1 juni € 0,62. Op 1 juli – vlak voor de volgende premiebetaling – is de koers weer € 0,65.
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Met de opbouwpremie van € 250,00 zijn op 1 april 384,61538462 (€ 250,00/€ 0,65) Waerdye-eenheden
aangekocht.
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Omdat de koers op vlak voor de volgende premiebetaling in dit voorbeeld weer terug is op € 0,65 is de
tegenwaarde op 1 juli nog steeds € 250,00** (384,61538462 X € 0,65).
Situatie na 1 november 2019: tegenvallende beleggingsresultaten
De heer Verhoef betaalt voor zijn Beleggingsverzekering € 300,00 premie kwartaal. Stel hij betaalt zijn
premie op 1 april.
Met de volledige kwartaalpremie worden beleggingseenheden aangekocht.
In dit voorbeeld is de koers* van een beleggingseenheid op 1 april € 42,00 op 1 mei € 41,35 en op 1 juni
€ 40,06. Op 1 juli – vlak voor de volgende premiebetaling – is de koers weer € 42,00.
Met de premie van € 300,00 kunnen 7,14285714 (€ 300,00/€ 42,00) beleggingseenheden worden
aangekocht.
De kosten van € 30,00 bestaan uit:
•	€ 18,00 euro (Eerste kosten verzekeringsmaatschappij en bemiddeling adviseur). Deze kosten
worden in april, mei en juni betaald (3 keer € 6,00) door beleggingseenheden te verkopen. Op
1 april 0,142857143 (€ 6,00/€ 42,00), op 1 mei 0,145102781 (€ 6,00/€ 41,35) en op 1 juni 0,149775337
(€ 6,00/€ 40,06). Dit is een totaal van 0,437735261 beleggingseenheden.
•	€ 12,00 (Doorlopende kosten verzekeringsmaatschappij en bemiddeling adviseur). Deze kosten
worden wel gelijk op 1 april betaald door 0,285714286 (€ 12,00/€ 42,00) beleggingseenheden te
verkopen.
De premie van € 20,00 voor de aanvullende dekking “premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid”
wordt ook gelijk op 1 april betaald door 0,476190476 (€ 20,00/€ 42,00) beleggingseenheden te
verkopen.
In totaal zijn er van 1 april tot en met 1 juni 1,199640023 (0,437735261 + 0,285714286 + 0,476190476)
beleggingseenheden verkocht.
Op 1 juli – vlak voor de volgende premiebetaling – zijn er nog 5,943217117 (7,14285714 - 1,199640023)
beleggingseenheden.
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De koers is vlak voor de volgende premiebetaling in dit voorbeeld weer terug is op € 42,00.
De tegenwaarde is op 1 juli € 249,62** (5,943217117 X € 42,00).
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Situatie na 1 november 2019: meevallende beleggingsresultaten
De heer Verhoef betaalt voor zijn Beleggingsverzekering € 300,00 premie kwartaal. Stel hij betaalt zijn
premie op 1 april.
Met de volledige kwartaalpremie worden beleggingseenheden aangekocht.
In dit voorbeeld is de koers* van een beleggingseenheid op 1 april € 42,00 op 1 mei € 43,00 en op
1 juni € 43,50. Op 1 juli – vlak voor de volgende premiebetaling – is de koers weer € 42,00.
Met de premie van € 300,00 kunnen 7,14285714 (€ 300,00/€ 42,00) beleggingseenheden worden
aangekocht.
De kosten van € 30,00 bestaan uit:
•	€ 18,00 euro (Eerste kosten verzekeringsmaatschappij en bemiddeling adviseur). Dit bedrag wordt
in april, mei en juni betaald (3 keer € 6,00) door beleggingseenheden te verkopen. Op 1 april
0,142857143 (€ 6,00/€ 42,00), op 1 mei 0,139534884 (€ 6,00/€ 43,00) en op 1 juni 0,137931034
(€ 6,00/€ 43,50). Dit is een totaal van 0,420323061 beleggingseenheden.
•	€ 12,00 (Doorlopende kosten verzekeringsmaatschappij en bemiddeling adviseur). Dit bedrag wordt
wel gelijk op 1 april betaald door 0,285714286 (€ 12,00/€ 42,00) beleggingseenheden te verkopen.
De premie van € 20,00 voor de aanvullende dekking “premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid”
wordt ook gelijk op 1 april betaald door 0,476190476 (€ 20,00/€ 42,00) beleggingseenheden te
verkopen.
In totaal zijn er van 1 april tot en met 1 juni 1,182227823 (0,420323061 + 0,285714286 + 0,476190476)
beleggingseenheden verkocht.
Op 1 juli – vlak voor de volgende premiebetaling – zijn er nog 5,960629317 (7,14285714 - 1,182227823)
beleggingseenheden.
De koers is vlak voor de volgende premiebetaling in dit voorbeeld weer terug is op € 42,00. De
tegenwaarde is op 1 juli € 250,35** (5,960629317 X € 42,00).
* De koers is in de situatie voor en na 1 november 2019 niet hetzelfde. Dit komt door de overgang van
Waerdye-eenheidskoersen naar de echte koersen van de onderliggende beleggingsfondsen. Klik hier
voor meer informatie over de waarde van eenheden (koers).
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** De tegenwaarde in euro’s wijkt iets af ten opzichte van de oude situatie (€ 250,00 versus € 249,06 bij
tegenvallende beleggingsresultaten en € 250,00 versus € 250,35 bij meevallende beleggingsresultaten).
Dit komt omdat een deel van de kosten nu op een ander tijdstip en met een andere koers wordt
betaald.
Is de koers lager? Dan moeten er meer beleggingseenheden worden verkocht om de kosten
en de premie voor de aanvullende dekking mee te betalen (in het bovenstaande voorbeeld bij
tegenvallende beleggingsresultaten: 1,199640023 beleggingseenheden). Er blijven dan op 1 juli minder
beleggingseenheden en daarmee een lagere tegenwaarde over.
Is de koers hoger? Dan hoeven er minder beleggingseenheden te worden verkocht om diezelfde
kosten en premie voor de aanvullende dekking mee te betalen (in het bovenstaande voorbeeld bij
meevallende beleggingsresultaten: 1,182227823 beleggingseenheden). Er blijven dan op 1 juli meer
beleggingseenheden en daarmee een hogere tegenwaarde over.
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Situatie voor 1 november 2019
Betaalt u premie voor uw Waerdye-levensverzekering?
Dan rekenen wij uw premie om naar Waerdye-eenheden. We gebruiken daarvoor de maandkoers die geldt
op de dag dat u de premie verschuldigd bent.
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Keert uw verzekering uit omdat de einddatum is bereikt of omdat de verzekerde is overleden?
In uw voorwaarden leest u welke koersdatum wij gebruiken voor het omrekenen van de uitkering (bij leven
of bij overlijden) van Waerdye-eenheden naar euro’s.
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Situatie vanaf 1 november 2019
Betaalt u premie voor uw Beleggingsverzekering?
Als wij uw premie beleggen dan geldt als koersdatum de dag volgend op de dag dat u de premie verschuldigd bent. Voor het onttrekken van de kosten, de premie voor uw overlijdensrisicodekking en de premie
voor eventuele aanvullende dekkingen gebruiken wij als koersdatum de dag volgend op het moment waarop
u deze kosten en premie verschuldigd bent. Als er op die dag geen koers beschikbaar is, gebruiken we de
koers van de eerstvolgende dag waarop de koers wel beschikbaar is.
Keert uw verzekering uit omdat de einddatum is bereikt of omdat de verzekerde is overleden?
Voor het omrekenen van de uitkering (bij leven of bij overlijden) van beleggingseenheden naar euro’s gebruiken
wij de koers van de dag volgend op de einddatum van de verzekering, dan wel de dag van overlijden.
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Kapitaal bij in leven zijn van de verzekerde op de
einddatum
Situatie voor 1 november 2019
Het kapitaal bij in leven zijn van de verzekerde op de einddatum is gelijk aan de tegenwaarde in euro’s
van het aantal Waerdye-eenheden op de einddatum. In uw voorwaarden leest u welke koersdatum wij
gebruiken voor het omrekenen van Waerdye-eenheden naar euro’s.
Situatie vanaf 1 november 2019
Het kapitaal bij in leven zijn van de verzekerde op de einddatum is gelijk aan de tegenwaarde in euro’s
van het aantal beleggingseenheden op de einddatum. Voor het omrekenen van de beleggingseenheden
naar euro’s geldt als koersdatum de dag volgend op de einddatum.
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Kapitaal bij overlijden van de verzekerde voor de
einddatum I
Let op! Deze uitleg is niet van toepassing als uw verzekering in verband met verschillende belastingregels is gesplitst in een Beleggingsverzekering en een Overlijdensrisicoverzekering. Geldt dit voor uw
verzekering?* Klik dan hier voor meer informatie over het kapitaal bij overlijden.
*Of dit voor uw verzekering geldt, ziet u in de brief met als onderwerp “Nieuw administratiesysteem
en aanpassing van uw verzekering”. In de brief staat dan dat er verschillende belastingregels op uw
verzekering van toepassing zijn en in de bijlage bij de brief ziet u dat uw verzekering is gesplitst in een
Beleggingsverzekering en een Overlijdensrisicoverzekering als onderdeel van een levensverzekeringspakket.

Er zijn bij beleggingsverzekeringen verschillende soorten overlijdensdekkingen mogelijk. Bij overlijden van
de verzekerde voor de einddatum van de verzekering:
1. komt een verzekerd kapitaal beschikbaar;
2. komt een verzekerd kapitaal beschikbaar op de einddatum van de verzekering;
3. komt een percentage van de netto reservewaarde beschikbaar;
4. wordt een tijdelijke erfrente uitgekeerd;
5. wordt een overlevingsrente uitgekeerd.
N.B. Het kan zijn dat u op uw verzekering een combinatie hebt van twee of meer overlijdensdekkingen.
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1. Er komt een verzekerd kapitaal beschikbaar
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Situatie voor 1 november 2019
Het kapitaal bij overlijden van de verzekerde voor de einddatum is gelijk aan de tegenwaarde in euro’s
van de Waerdye-eenheden. Betaalt u nog premie voor uw verzekering en staat er een garantiekapitaal op
uw polis? Dan is het kapitaal dat beschikbaar komt bij overlijden voor de einddatum nooit minder dan het
garantiekapitaal dat op uw polis staat.
Het kapitaal bij overlijden van de verzekerde voor de einddatum wordt uitgedrukt in hetzelfde aantal Waerdye-eenheden als het kapitaal bij leven. Omdat de waarde van de Waerdye-eenheden maandelijks varieert,
verandert het kapitaal bij overlijden in euro’s ook elke maand.
In uw voorwaarden leest u welke koersdatum wij gebruiken voor het omrekenen van Waerdye-eenheden
naar euro’s.
Situatie vanaf 1 november 2019
Vanaf 1 november 2019 verzekeren wij het kapitaal bij overlijden niet meer in Waerdye-eenheden maar in
euro’s. Betaalt u nog premie voor uw verzekering en staat er een garantiekapitaal op uw polis? Dan is het
kapitaal dat beschikbaar komt bij overlijden voor de einddatum nooit minder dan het garantiekapitaal dat
op uw polis staat.
Het kapitaal bij overlijden in euro’s verandert niet elke maand. Wij stellen het kapitaal bij overlijden vanaf
1 november 2019 een keer per jaar gelijk aan de tegenwaarde in euro’s van het aantal beleggingseenheden
bij leven op de einddatum.
Waarde-opbouw:
Het kapitaal bij overlijden passen wij voortaan niet meer maandelijks aan maar jaarlijks. De hoogte van de
risicopremie is afhankelijk geworden van de waarde van de beleggingen. Daarom verloopt de waarde-opbouw iets anders:
-	Bij meevallende beleggingsresultaten betaalt u minder overlijdensrisicopremie en kan het zijn dat de
waarde van uw beleggingsverzekering harder groeit.
-	Bij tegenvallende beleggingsresultaten betaalt u meer overlijdensrisicopremie en kan het zijn dat de
waarde van uw beleggingsverzekering achterblijft.
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Uitkering bij overlijden bij tegenvallend
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Voorbeeld - Er komt een verzekerd kapitaal beschikbaar

Oude situatie
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Nieuwe situatie

N.B. in de grafieken zijn wij uitgegaan van fictieve bedragen.
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2. Er komt een verzekerd kapitaal beschikbaar op de einddatum van de verzekering
Situatie voor 1 november 2019
Het kapitaal bij overlijden van de verzekerde voor de einddatum is gelijk aan de tegenwaarde in euro’s van
de Waerdye-eenheden.
Het kapitaal bij overlijden van de verzekerde voor de einddatum wordt uitgedrukt in hetzelfde aantal
Waerdye-eenheden als het kapitaal bij leven. Omdat de waarde van de Waerdye-eenheden maandelijks
varieert, verandert het kapitaal bij overlijden in euro’s ook elke maand.
Het kapitaal bij overlijden van de verzekerde voor de einddatum komt beschikbaar op de einddatum van
de verzekering. Op verzoek kan de contante waarde van dit kapitaal ook direct na het overlijden van de
verzekerde worden uitgekeerd. Dit is vastgelegd in de discontoclausule bij uw polis.
Situatie vanaf 1 november 2019
Vanaf 1 november 2019 verzekeren wij het kapitaal bij overlijden van de verzekerde voor de einddatum
niet meer in Waerdye-eenheden, maar in euro’s.
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Voorbeeld - Er komt een verzekerd kapitaal beschikbaar op de einddatum van de
verzekering
Uitkering bij overlijden bij meevallend
rendement
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Waarde-opbouw:
Het kapitaal bij overlijden passen wij voortaan niet meer maandelijks aan, maar jaarlijks. De hoogte van de
risicopremie is afhankelijk geworden van de waarde van de beleggingen. Daarom verloopt de waarde-opbouw iets anders:
-	Bij meevallende beleggingsresultaten betaalt u minder overlijdensrisicopremie en kan het zijn dat de
waarde van uw beleggingsverzekering harder groeit.
-	Bij tegenvallende beleggingsresultaten betaalt u meer overlijdensrisicopremie en kan het zijn dat de
waarde van uw beleggingsverzekering achterblijft.
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In de nieuwe situatie wordt bij overlijden van de verzekerde direct de contante waarde uitgekeerd. Het kapitaal bij overlijden van de verzekerde voor de einddatum komt dus niet beschikbaar op de einddatum van
de verzekering.
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Het kapitaal bij overlijden in euro’s verandert niet elke maand. Wij stellen het kapitaal bij overlijden één
keer per jaar gelijk aan de tegenwaarde in euro’s van het aantal beleggingseenheden dat beschikbaar komt
als de verzekerde leeft op de einddatum. Dat betekent dat het kapitaal bij overlijden in euro’s jaarlijks wijzigt
en niet meer maandelijks.
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Oude situatie
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Nieuwe situatie

Inhoud
N.B. in de grafieken zijn wij uitgegaan van fictieve bedragen.
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Toelichting op de grafieken:
In de grafieken wordt het kapitaal bij overlijden direct na het overlijden van de verzekerde uitgekeerd.
Het gaat dus om de contante waarde.

3. Er komt een percentage van de netto reservewaarde beschikbaar
Situatie voor 1 november 2019
Het kapitaal bij overlijden van de verzekerde voor de einddatum is gelijk aan een in de polis omschreven
percentage van de netto reservewaarde van uw verzekering in Waerdye-eenheden.
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In uw voorwaarden leest u welke koersdatum wij gebruiken voor het omrekenen van Waerdye-eenheden
naar euro’s.
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Situatie vanaf 1 november 2019
Het kapitaal bij overlijden van de verzekerde voor de einddatum is nog steeds gelijk aan een in de polis
omschreven percentage van de netto reservewaarde van uw verzekering in beleggingseenheden.
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Voor het omrekenen van de beleggingseenheden naar euro’s geldt als koersdatum de dag volgend op
de overlijdensdatum.

4. Er wordt een tijdelijke erfrente uitgekeerd
Situatie voor 1 november 2019
De tijdelijke erfrente die ingaat bij overlijden van de verzekerde voor de einddatum is in Waerdye-eenheden verzekerd. De hoogte van de rente is afhankelijk van de waarde (koers) van de Waerdye-eenheden.
Omdat de waarde (koers) van de Waerdye-eenheden maandelijks varieert, verandert de hoogte van de
rente ook elke maand. In uw voorwaarden leest u welke koersdatum wij gebruiken voor het omrekenen van
Waerdye-eenheden naar euro’s.
Situatie vanaf 1 november 2019
Vanaf 1 november 2019 is de tijdelijke erfrente die ingaat bij overlijden van de verzekerde voor de einddatum in euro’s verzekerd. De hoogte van de rente is niet meer afhankelijk van de waarde (koers) van de
Waerdye-eenheden.
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Voorbeeld - Er wordt een tijdelijke erfrente uitgekeerd
Hoogte van jaarlijkse uitkering
780,00
760,00
740,00
720,00
700,00
680,00

bij meevallend rendement in oude situatie

660,00

bij tegenvallend rendement in oude situatie

640,00

ongeacht rendement in nieuwe situatie
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Hoe is het bedrag in euro’s vastgesteld?
Het bedrag van de tijdelijke erfrente is vastgesteld op de tegenwaarde in euro’s per 1 november 2019.
Daarna stijgt de tijdelijke erfrente elk jaar met 2% per jaar, ongeacht het rendement van het onderliggende
beleggingsfonds of de onderliggende beleggingsfondsen.

ja

Inhoud

N.B. in de grafiek zijn wij uitgegaan van fictieve bedragen.

5. Er wordt een overlevingsrente uitgekeerd
Situatie voor 1 november 2019
De overlevingsrente die ingaat bij overlijden van de verzekerde voor de einddatum is in Waerdye-eenheden
verzekerd. De hoogte van de rente is afhankelijk van de waarde (koers) van de Waerdye-eenheden. Omdat
de waarde (koers) van de Waerdye-eenheden maandelijks varieert, verandert de hoogte van de rente ook
elke maand.
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In uw voorwaarden leest u welke koersdatum wij gebruiken voor het omrekenen van Waerdye-eenheden
naar euro’s.
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Situatie vanaf 1 november 2019
Vanaf 1 november 2019 is de overlevingsrente die ingaat bij overlijden van de verzekerde voor de einddatum in euro’s verzekerd. De hoogte van de rente is niet meer afhankelijk van de waarde (koers) van de
Waerdye-eenheden.
Hoe is het bedrag in euro’s vastgesteld?
Het bedrag van de overlevingsrente is vastgesteld op de tegenwaarde in euro’s per 1 november 2019.
Daarna stijgt de overlevingsrente elk jaar met 2% per jaar, ongeacht het rendement van het onderliggende
beleggingsfonds of de onderliggende beleggingsfondsen.

Voorbeeld - Er wordt een overlevingsrente uitgekeerd
Hoogte van jaarlijkse uitkering
780,00
760,00
740,00
720,00
700,00
680,00

bij meevallend rendement in oude situatie

660,00

bij tegenvallend rendement in oude situatie

640,00

ongeacht rendement in nieuwe situatie
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N.B. in de grafiek zijn wij uitgegaan van fictieve bedragen.
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Kapitaal bij overlijden van de verzekerde voor de
einddatum II
Let op! Deze uitleg is alleen van toepassing als uw verzekering in verband met verschillende belastingregels is gesplitst in een Beleggingsverzekering en een Overlijdensrisicoverzekering. Of dit voor uw
verzekering geldt, ziet u in de brief met als onderwerp “Nieuw administratiesysteem en aanpassing
van uw verzekering”. In de brief staat dan dat er verschillende belastingregels op uw verzekering van
toepassing zijn en in de bijlage bij de brief ziet u dat uw verzekering is gesplitst in een Beleggingsverzekering en een Overlijdensrisicoverzekering als onderdeel van een levensverzekeringspakket.
Voor alle overige situaties vindt u meer informatie over het kapitaal bij overlijden door hier te klikken.
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Bij een verzekering die in verband met verschillende belastingregels is gesplitst in een Beleggingsverzekering en een Overlijdensrisicoverzekering heeft de Beleggingsverzekering geen overlijdensdekking. De overlijdensdekking is vanaf 1 november 2019 verzekerd op de Overlijdensrisicoverzekering. Er zijn verschillende
soorten overlijdensdekkingen mogelijk:
Bij overlijden van de verzekerde voor de einddatum van de verzekering:
1. komt een verzekerd kapitaal beschikbaar;
2. komt een verzekerd kapitaal beschikbaar op de einddatum van de verzekering*;
3. komt een percentage van de netto reservewaarde beschikbaar.
Situatie voor 1 november 2019
Voor alle hierboven genoemde overlijdensdekkingen geldt dat de hoogte van de uitkering bij overlijden
afhankelijk is van de waarde van de beleggingen op het moment van overlijden.
Situatie vanaf 1 november 2019
Voor alle hierboven genoemde overlijdensdekkingen geldt dat de hoogte van de uitkering bij overlijden
niet meer afhankelijk is van de waarde van de beleggingen op het moment van overlijden. Het is een
gegarandeerd bedrag geworden. Dit bedrag is afgeleid van de waardeontwikkeling op basis van het bruto
historisch voorbeeldrendement van het onderliggende beleggingsfonds of de onderliggende beleggingsfondsen. De hoogte van het gegarandeerde bedrag – het verzekerde overlijdensrisicokapitaal – is afhankelijk van het moment van overlijden.
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*Voor overlijdensdekking 2 geldt dat er voor 1 november 2019 gekozen kon worden om het kapitaal bij
overlijden óf op de einddatum uit te laten keren óf direct na overlijden de contante waarde van dit kapitaal
uit te laten keren. Vanaf 1 november wordt altijd direct de contante waarde uitgekeerd.

Voorbeeld - Kapitaal bij overlijden van de verzekerde voor de einddatum
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N.B. in de grafiek zijn wij uitgegaan van fictieve bedragen en een fictieve toekomstige duur tot
de einddatum.
Toelichting op de grafiek:
Uw Waerdye-levensverzekering is in de nieuwe situatie gesplitst in een beleggingsverzekering
en een overlijdensrisicoverzekering onder een levensverzekeringspakket. Op de nieuwe
overlijdensrisicoverzekering is het kapitaal bij overlijden niet meer afhankelijk van de waarde van de
Waerdye-eenheden. Het is een gegarandeerd bedrag in euro’s geworden.
Om het gegarandeerde bedrag in euro’s in de nieuwe situatie te bepalen, hebben wij berekend hoe het
kapitaal bij overlijden zich in de oude situatie zou hebben ontwikkeld. Daarbij zijn wij ervan uitgegaan
dat elk jaar opnieuw het bruto historisch voorbeeldrendement van het onderliggende beleggingsfonds
zou worden gerealiseerd. Dit kapitaal is in de grafiek weergegeven als de blauwe lijn*. Op de
overlijdensrisicoverzekering hebben wij vervolgens een stijgend kapitaal bij overlijden voor u verzekerd
dat gelijke tred houdt met die blauwe lijn. Dit kapitaal is in de grafiek weergegeven als de grijze lijn.
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* In werkelijkheid zou het kapitaal bij overlijden zich in de oude situatie veel grilliger hebben ontwikkeld.
Het rendement dat wordt gerealiseerd is immers niet elk jaar hetzelfde, maar fluctueert. Dit is in de
grafiek weergegeven als de lichtblauwe lijn.
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Zowel in de oude als in de nieuwe situatie betaalt u voor uw verzekering kosten.
Welke kosten op uw verzekering van toepassing zijn staat in de bijlage van de brief met als onderwerp
“Nieuw administratiesysteem en aanpassing van uw verzekering” die u eerder hebt ontvangen. Hieronder
staat uitleg over alle kostensoorten zoals die kunnen voorkomen in de oude en in de nieuwe situatie.
Situatie voor 1 november 2019
Beheer- en administratiekosten
Deze kosten maken onderdeel uit van de doorlopende kosten voor de verzekeringsmaatschappij.
Deze kosten verrekenen wij met de waarde van het beleggingsdepot.
Kostenopslagen
- Kosten voor de verzekeringsmaatschappij
- Kosten voor de bemiddeling van de verzekeringsadviseur
Deze kostenopslagen onttrekken wij aan de premie die u aan ons betaalt.
Fondskosten
Deze kosten worden door de vermogensbeheerder verrekend in de koers van het fonds.
Situatie vanaf 1 november 2019
De totale kosten zijn niet omhoog gegaan. Wel worden de kosten anders verrekend en heeft een aantal
kostensoorten nieuwe namen gekregen.
Beheer- en administratiekosten
Deze kosten heten voortaan contractbeheerkosten en maken nog steeds onderdeel uit van de doorlopende
kosten voor de verzekeringsmaatschappij. Deze kosten verrekenen wij met de waarde van de beleggingen
door maandelijks beleggingseenheden te verkopen.
Kosten
Deze kosten bestaan nog steeds uit:
-	Kosten voor de verzekeringsmaatschappij. Deze kosten bestaan uit eerste kosten en doorlopende kosten.
-	Kosten voor de bemiddeling van de verzekeringsadviseur. Deze kosten bestaan uit afsluitprovisie en
doorlopende kosten.
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Als er eerste kosten en/of afsluitprovisie in rekening worden gebracht, dan verrekenen wij deze met de
waarde van de beleggingen door maandelijks beleggingseenheden te verkopen. Deze kosten staan op uw
jaarlijks overzicht.
Als er doorlopende kosten in rekening worden gebracht, dan verrekenen wij deze met de waarde van de
beleggingen door elke premietermijn belegginseenheden te verkopen. Deze kosten staan op uw jaarlijks
overzicht.
Fondskosten
Deze kosten heten voortaan fondsbeheerkosten en transactiekosten. De kosten worden door de vermogensbeheerder verrekend in de koers van het fonds.
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Van Periodieke uitkering in Waerdye-eenheden naar
Beleggingslijfrente
Levenslang bij overlijden (begrafenisverzekering)
Wisseldatum periode
Jaarlijks overzicht
Verschillende belastingregels
Successiesplitsing
Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid/mate
van vrijstelling
Jubileum bonuslijfrentekapitaal
Premiedepot
Wat gebeurt er als u de premie niet – of niet op
tijd – betaalt?
Hebt u vragen over de veranderingen van uw
verzekering?
Wilt u advies?

Fondsnamen
1
2
3
4
5
6
7
8
14
15
16
23
26
28
29
30
31
33
34
37
39
41
42
43
44
45
46

Situatie voor 1 november 2019
Op www.asr.nl bij Fondsen en koersen staan de onderliggende beleggingsfondsen.
U vindt deze fondsen met de zoekterm ‘Waerdye’.
Situatie vanaf 1 november 2019
Vanaf 1 november 2019 levert het gebruik van de zoekterm ‘Waerdye’ geen resultaten meer op.
In onderstaande tabel staan de nieuwe fondsnamen. De fondsen zelf zijn niet veranderd.
Oude naam

Nieuwe naam

ASR Aziëfonds (Waerdye)

ASR FONDS Aziëfonds

ASR Beleggingsmixfonds E (Waerdye)

ASR Beleggingsmixfonds E

ASR Europafonds (Waerdye)

ASR FONDS Europafonds

ASR Liquiditeitenfonds (Waerdye)

ASR FONDS Liquiditeitenfonds

ASR Nederlandfonds (Waerdye)

ASR FONDS Nederlandfonds

ASR Obligatiefonds (Waerdye)

ASR FONDS Obligatiefonds

ASR Solide Mixfonds (Waerdye)

ASR FONDS Profielfonds E

ASR Vastgoedfonds (Waerdye)

ASR Property Fund N.V.

Robeco Global Stars Equities Fund N.V. (Waerdye)

Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund N.V.

Robeco Global Total Return Bond Fund DH EUR
(Waerdye)

Robeco Global Total Return Bond Fund

Rolinco A (Waerdye)

Rolinco N.V.

Als wij in de oude situatie voor u belegden in het ASR Solide Mixfonds (Waerdye) en/of het ASR Vastgoedfonds (Waerdye), dan kent u deze fondsen al onder de nieuwe naam. Hierover hebben wij u eerder geïnformeerd. Vanaf 1 november 2019 kunt u uit nog meer fondsen kiezen. Alle beschikbare fondsen voor uw
verzekering vindt u hier.
Let op: Als wij voor u beleggen in het fonds met de oude naam “ASR Solide Mixfonds (Waerdye) met
garantie”, dan staat in de brief met als onderwerp “Nieuw administratiesysteem en aanpassing van uw
verzekering” een fout. De nieuwe naam van dit fonds is “ASR FONDS Profielfonds E”.
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Inhoud
Veranderingen Beleggingsverzekering
Naam van de verzekering
Levensverzekeringspakket
Beleggingsdepot en beleggingsfondsen
Van ASR Fonds Pool (Waerdye) naar ASR ESG
IndexPlus Institutioneel Europa Aandelen Fonds B
Waerdye-eenheden en beleggingseenheden
Waarde van eenheden (koers)
Premie
Koersdatum
Kapitaal bij in leven zijn van de verzekerde
op de einddatum
Kapitaal bij overlijden van de verzekerde voor de
einddatum I
Kapitaal bij overlijden van de verzekerde voor de
einddatum II
Kostensoorten
Fondsnamen
Beschikbare fondsen
Van Periodieke uitkering in Waerdye-eenheden naar
Beleggingslijfrente
Levenslang bij overlijden (begrafenisverzekering)
Wisseldatum periode
Jaarlijks overzicht
Verschillende belastingregels
Successiesplitsing
Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid/mate
van vrijstelling
Jubileum bonuslijfrentekapitaal
Premiedepot
Wat gebeurt er als u de premie niet – of niet op
tijd – betaalt?
Hebt u vragen over de veranderingen van uw
verzekering?
Wilt u advies?

Beschikbare fondsen
1
2
3
4
5
6
7
8
14
15
16
23
26
28
29
30
31
33
34
37
39
41
42
43
44

Hieronder staan alle voor uw verzekering beschikbare fondsen. Klikt 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.
Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund N.V.

U kunt niet meer kiezen voor:
> Rolinco N.V.
> Robeco Global Total Return Bond Fund
> ASR Fonds Pool (Waerdye)
Belegden wij voor 1 november 2019 voor u in Rolinco N.V. en/of Robeco Global Total Return Bond Fund?
Dan blijven we dat voor u doen. Kiest u op enig moment in de toekomst voor een ander beleggingsfonds?
Dan kunt u daarna niet meer opnieuw kiezen voor Rolinco N.V. en/of Robeco Global Total Return Bond Fund.
Belegden wij voor 1 november 2019 voor u in het ASR Fonds Pool (Waerdye)?
Dit fonds is opgeheven en vervangen door het ASR ESG IndexPlus Institutioneel Europa Aandelen Fonds.
Als wij voor u in het ASR Fonds Pool (Waerdye) belegden, dan hebt u daar een brief over ontvangen.

45
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Inhoud
Veranderingen Beleggingsverzekering
Naam van de verzekering
Levensverzekeringspakket
Beleggingsdepot en beleggingsfondsen
Van ASR Fonds Pool (Waerdye) naar ASR ESG
IndexPlus Institutioneel Europa Aandelen Fonds B
Waerdye-eenheden en beleggingseenheden
Waarde van eenheden (koers)
Premie
Koersdatum
Kapitaal bij in leven zijn van de verzekerde
op de einddatum
Kapitaal bij overlijden van de verzekerde voor de
einddatum I
Kapitaal bij overlijden van de verzekerde voor de
einddatum II
Kostensoorten
Fondsnamen
Beschikbare fondsen
Van Periodieke uitkering in Waerdye-eenheden naar
Beleggingslijfrente
Levenslang bij overlijden (begrafenisverzekering)
Wisseldatum periode
Jaarlijks overzicht
Verschillende belastingregels
Successiesplitsing
Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid/mate
van vrijstelling
Jubileum bonuslijfrentekapitaal
Premiedepot
Wat gebeurt er als u de premie niet – of niet op
tijd – betaalt?
Hebt u vragen over de veranderingen van uw
verzekering?
Wilt u advies?

1
2
3
4
5
6
7
8
14
15
16
23
26
28
29

Van Periodieke uitkering in Waerdye-eenheden naar
Beleggingslijfrente
Hebt u een verzekering waarop een periodieke uitkering (lijfrente) verzekerd is in Waerdye-eenheden?
Lees dan verder. Anders kunt u deze informatie overslaan.
Situatie voor 1 november 2019
De hoogte van het uit te keren bedrag in euro’s wordt op het moment van uitkeren bepaald. Afhankelijk van
de waarde (koers) van een Waerdye-eenheid op het moment van uitkeren kan de uitbetaling in euro’s elke
keer anders zijn.
Situatie vanaf 1 november 2019
Uw verzekering is op 1 november 2019 omgezet naar een Beleggingslijfrente. Aan de waarde van uw
verzekering is op het moment van omzetten niets veranderd.
Wat wel is veranderd is dat de waarde van het uit te keren bedrag in euro’s niet meer elke keer op het
moment van uitkeren wordt bepaald. Vanaf 1 november 2019 gebeurt deze omrekening eens per jaar.
Vanaf het eerste omrekenmoment is de uitbetaling in euro’s een jaar lang hetzelfde bedrag. Afhankelijk van
de koers op elk volgend omrekenmoment kan de uitbetaling in euro’s elk jaar anders zijn.
Is het verschil op het omrekenmoment minder dan 10%? Dan passen we het uit te keren bedrag in euro’s
niet aan.

30
31
33
34
37
39
41
42
43
44
45
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Inhoud
Veranderingen Beleggingsverzekering
Naam van de verzekering
Levensverzekeringspakket
Beleggingsdepot en beleggingsfondsen
Van ASR Fonds Pool (Waerdye) naar ASR ESG
IndexPlus Institutioneel Europa Aandelen Fonds B
Waerdye-eenheden en beleggingseenheden
Waarde van eenheden (koers)
Premie
Koersdatum
Kapitaal bij in leven zijn van de verzekerde
op de einddatum
Kapitaal bij overlijden van de verzekerde voor de
einddatum I
Kapitaal bij overlijden van de verzekerde voor de
einddatum II
Kostensoorten
Fondsnamen
Beschikbare fondsen
Van Periodieke uitkering in Waerdye-eenheden naar
Beleggingslijfrente
Levenslang bij overlijden (begrafenisverzekering)
Wisseldatum periode
Jaarlijks overzicht
Verschillende belastingregels
Successiesplitsing
Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid/mate
van vrijstelling
Jubileum bonuslijfrentekapitaal
Premiedepot
Wat gebeurt er als u de premie niet – of niet op
tijd – betaalt?
Hebt u vragen over de veranderingen van uw
verzekering?
Wilt u advies?

Levenslang bij overlijden (begrafenisverzekering)
1
2
3
4
5
6
7
8
14
15
16
23
26
28
29
30
31
33
34
37
39
41
42
43
44
45
46

Situatie voor 1 november 2019
Er komt een kapitaal beschikbaar als de verzekerde overlijdt.
Hoe wordt het kapitaal vastgesteld dat uitgekeerd wordt als de verzekerde overlijdt?
Het kapitaal bij overlijden van de verzekerde is gelijk aan de tegenwaarde in euro’s van het aantal verzekerde Waerdye-eenheden. Dit kapitaal komt beschikbaar als de verzekerde overlijdt, ongeacht wanneer het
overlijden plaatsvindt. Omdat de waarde (koers) van de Waerdye-eenheden maandelijks varieert, verandert
het kapitaal bij overlijden in euro’s ook elke maand.
Einddatum van de verzekering
De verzekering heeft geen einddatum. Als de verzekerde overlijdt komt het verzekerde kapitaal beschikbaar
en stopt de verzekering.
Situatie vanaf 1 november 2019
Vanaf 1 november 2019 verzekeren wij het kapitaal bij overlijden niet meer in Waerdye-eenheden maar in
euro’s. Daarnaast heeft uw verzekering een einddatum gekregen.
Einddatum van de verzekering
De einddatum is de eerste polisverjaardag* nadat de verzekerde 99 jaar is geworden. Er komt een kapitaal
beschikbaar bij overlijden van de verzekerde voor de einddatum of als de verzekerde leeft op de einddatum.

*Voorbeeld van een polisverjaardag
stel: een verzekering is ingegaan op 1 maart, dan is de polisverjaardag elk volgend jaar op 1 maart.

Hoe wordt het kapitaal vastgesteld dat uitgekeerd wordt als de verzekerde overlijdt voor de einddatum?
Het kapitaal bij overlijden in euro’s verandert niet elke maand. Wij stellen het kapitaal bij overlijden vanaf
1 november 2019 een keer per jaar gelijk aan de tegenwaarde in euro’s van het aantal beleggingseenheden
bij leven op de einddatum. Dit betekent dat het kapitaal bij overlijden in euro’s jaarlijks wijzigt en niet meer
maandelijks.
Welk kapitaal wordt uitgekeerd als de verzekerde leeft op de einddatum?
Het kapitaal bij in leven zijn van de verzekerde op de einddatum is gelijk aan de tegenwaarde in euro’s van
het aantal beleggingseenheden op de einddatum.
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Inhoud
Veranderingen Beleggingsverzekering
Naam van de verzekering
Levensverzekeringspakket
Beleggingsdepot en beleggingsfondsen
Van ASR Fonds Pool (Waerdye) naar ASR ESG
IndexPlus Institutioneel Europa Aandelen Fonds B
Waerdye-eenheden en beleggingseenheden
Waarde van eenheden (koers)
Premie
Koersdatum
Kapitaal bij in leven zijn van de verzekerde
op de einddatum
Kapitaal bij overlijden van de verzekerde voor de
einddatum I
Kapitaal bij overlijden van de verzekerde voor de
einddatum II
Kostensoorten
Fondsnamen
Beschikbare fondsen
Van Periodieke uitkering in Waerdye-eenheden naar
Beleggingslijfrente
Levenslang bij overlijden (begrafenisverzekering)
Wisseldatum periode
Jaarlijks overzicht
Verschillende belastingregels
Successiesplitsing
Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid/mate
van vrijstelling
Jubileum bonuslijfrentekapitaal
Premiedepot
Wat gebeurt er als u de premie niet – of niet op
tijd – betaalt?
Hebt u vragen over de veranderingen van uw
verzekering?
Wilt u advies?

1
2
3
4

Wordt er een kapitaal uitgekeerd als de verzekerde overlijdt na de einddatum?
Nee, dan volgt er geen uitkering. Het kapitaal is immers al beschikbaar gekomen op de einddatum.
En op de einddatum is de verzekering gestopt.
Betaalt u nog premie?
De totaal verschuldigde premie verandert niet.

5
6
7
8
14
15
16
23
26
28
29
30
31
33
34
37
39
41
42
43
44
45
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Wisseldatum periode

Inhoud
Veranderingen Beleggingsverzekering
Naam van de verzekering
Levensverzekeringspakket
Beleggingsdepot en beleggingsfondsen
Van ASR Fonds Pool (Waerdye) naar ASR ESG
IndexPlus Institutioneel Europa Aandelen Fonds B
Waerdye-eenheden en beleggingseenheden
Waarde van eenheden (koers)
Premie
Koersdatum
Kapitaal bij in leven zijn van de verzekerde
op de einddatum
Kapitaal bij overlijden van de verzekerde voor de
einddatum I
Kapitaal bij overlijden van de verzekerde voor de
einddatum II
Kostensoorten
Fondsnamen
Beschikbare fondsen
Van Periodieke uitkering in Waerdye-eenheden naar
Beleggingslijfrente
Levenslang bij overlijden (begrafenisverzekering)
Wisseldatum periode
Jaarlijks overzicht
Verschillende belastingregels
Successiesplitsing
Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid/mate
van vrijstelling
Jubileum bonuslijfrentekapitaal
Premiedepot
Wat gebeurt er als u de premie niet – of niet op
tijd – betaalt?
Hebt u vragen over de veranderingen van uw
verzekering?
Wilt u advies?

1
2
3
4
5
6
7
8
14
15

Is er op uw verzekering een wisseldatum periode van toepassing? Dan staat dit in de bijlage van de brief
met als onderwerp “Nieuw administratiesysteem en aanpassing van uw verzekering” die u eerder hebt
ontvangen.
Situatie voor 1 november 2019
Uw verzekering wordt op elke polisverjaardag* met een jaar verlengd tot uiterlijk de polisverjaardag nadat
de (oudste) verzekerde 70 jaar is geworden.
De voorbeeldkapitalen op uw jaarlijks overzicht zijn gebaseerd op een toekomstige duur tot de polisverjaardag nadat de (oudste) verzekerde 70 jaar is geworden.

*Voorbeeld van een polisverjaardag
stel: een verzekering is ingegaan op 1 maart, dan is de polisverjaardag elk volgend jaar op 1 maart.

16
23
26
28
29
30
31
33
34
37
39

Situatie vanaf 1 november 2019
Vanaf 1 november 2019 krijgt u voortaan elk jaar een brief van ons met de vraag of u uw verzekering
wilt verlengen, of dat u wilt dat het kapitaal beschikbaar komt.
Uw verzekering wordt uiterlijk verlengd tot de polisverjaardag nadat de (oudste) verzekerde 70 jaar is
geworden.
De voorbeeldkapitalen op uw jaarlijks overzicht zijn gebaseerd op een toekomstige duur van 1 jaar,
en niet meer tot de polisverjaardag nadat de (oudste) verzekerde 70 jaar is geworden.

41
42
43
44
45
46
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Inhoud
Veranderingen Beleggingsverzekering
Naam van de verzekering
Levensverzekeringspakket
Beleggingsdepot en beleggingsfondsen
Van ASR Fonds Pool (Waerdye) naar ASR ESG
IndexPlus Institutioneel Europa Aandelen Fonds B
Waerdye-eenheden en beleggingseenheden
Waarde van eenheden (koers)
Premie
Koersdatum
Kapitaal bij in leven zijn van de verzekerde
op de einddatum
Kapitaal bij overlijden van de verzekerde voor de
einddatum I
Kapitaal bij overlijden van de verzekerde voor de
einddatum II
Kostensoorten
Fondsnamen
Beschikbare fondsen
Van Periodieke uitkering in Waerdye-eenheden naar
Beleggingslijfrente
Levenslang bij overlijden (begrafenisverzekering)
Wisseldatum periode
Jaarlijks overzicht
Verschillende belastingregels
Successiesplitsing
Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid/mate
van vrijstelling
Jubileum bonuslijfrentekapitaal
Premiedepot
Wat gebeurt er als u de premie niet – of niet op
tijd – betaalt?
Hebt u vragen over de veranderingen van uw
verzekering?
Wilt u advies?

Jaarlijks overzicht
1
2
3
4
5
6
7
8
14

Is uw verzekering niet ondergebracht in een levensverzekeringspakket*?
Kijk voor informatie bij “Geen levensverzekeringspakket en jaarlijks overzicht“.
Is uw verzekering wel ondergebracht in een levensverzekeringspakket*?
Kijk voor informatie bij “Levensverzekeringspakket en jaarlijks overzicht“.
*Of uw verzekering vanaf 1 november 2019 onderdeel geworden is van een levensverzekeringspakket staat
in de brief die u eerder hebt ontvangen met als onderwerp “Nieuw administratiesysteem en aanpassing van
uw verzekering”.

Geen levensverzekeringspakket en jaarlijks overzicht:
15
16
23
26
28
29
30
31
33
34
37
39
41
42
43
44

Situatie voor 1 november 2019
U ontvangt het jaarlijks overzicht van uw Waerdye-levensverzekering elk jaar halverwege het kalenderjaar.
De periode waar het jaarlijks overzicht over gaat, loopt van polisverjaardag* tot polisverjaardag.

*Voorbeeld van een polisverjaardag
stel: een verzekering is ingegaan op 1 maart, dan is de polisverjaardag elk volgend jaar op 1 maart.

Situatie vanaf 1 november 2019
U ontvangt na 1 november 2019 een overzicht over de periode vanaf het laatst door ons verstuurde jaarlijks
overzicht tot 1 november 2019.
2020
Daarna ontvangt omstreeks april 2020 een overzicht over de periode van 1 november 2019 tot en met
31 december 2019.
2021
U ontvangt vanaf 2021 het jaarlijks overzicht van uw beleggingsverzekering over een kalenderjaar. Dus niet
meer van polisverjaardag tot polisverjaardag, Dit overzicht ontvangt u omstreeks april.

45
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Inhoud
Veranderingen Beleggingsverzekering
Naam van de verzekering
Levensverzekeringspakket
Beleggingsdepot en beleggingsfondsen
Van ASR Fonds Pool (Waerdye) naar ASR ESG
IndexPlus Institutioneel Europa Aandelen Fonds B
Waerdye-eenheden en beleggingseenheden
Waarde van eenheden (koers)
Premie
Koersdatum
Kapitaal bij in leven zijn van de verzekerde
op de einddatum
Kapitaal bij overlijden van de verzekerde voor de
einddatum I
Kapitaal bij overlijden van de verzekerde voor de
einddatum II
Kostensoorten
Fondsnamen
Beschikbare fondsen
Van Periodieke uitkering in Waerdye-eenheden naar
Beleggingslijfrente
Levenslang bij overlijden (begrafenisverzekering)
Wisseldatum periode
Jaarlijks overzicht
Verschillende belastingregels
Successiesplitsing
Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid/mate
van vrijstelling
Jubileum bonuslijfrentekapitaal
Premiedepot
Wat gebeurt er als u de premie niet – of niet op
tijd – betaalt?
Hebt u vragen over de veranderingen van uw
verzekering?
Wilt u advies?

Levensverzekeringspakket en jaarlijks overzicht:
1
2
3
4
5
6
7
8
14
15

Er kunnen zich in principe 2 situaties voordoen:
1.	Uw verzekering is gesplitst in een Beleggingsverzekering en een Overlijdensrisicoverzekering.
2. Uw verzekering is gesplitst in twee of meerdere Beleggingsverzekeringen.
Beleggingsverzekering en Overlijdensrisicoverzekering onder een levensverzekeringspakket
Situatie voor 1 november 2019
U ontvangt het jaarlijks overzicht van uw Waerdye-levensverzekering elk jaar halverwege het kalenderjaar.
De periode waar het jaarlijks overzicht over gaat, loopt van polisverjaardag* tot polisverjaardag.

*Voorbeeld van een polisverjaardag
stel: een verzekering is ingegaan op 1 maart, dan is de polisverjaardag elk volgend jaar op 1 maart.

16
23
26
28
29

Situatie vanaf 1 november 2019
U ontvangt na 1 november 2019 een overzicht over de periode vanaf het laatst door ons verstuurde jaarlijks
overzicht tot 1 november 2019.

30
31
33
34
37
39

2020
Daarna ontvangt u omstreeks april 2020 een overzicht over de periode van 1 november 2019 tot en met
31 december 2019. De waarde op dit overzicht is exclusief een stukje waarde dat is opgebouwd in de overlijdensrisicodekking. Op dit overzicht staat geen overlijdensrisicopremie meer. De overlijdensrisicodekking
is vanaf 1 november 2019 immers op een aparte overlijdensrisicoverzekering verzekerd. Voor een overlijdensrisicoverzekering wordt geen jaarlijks overzicht afgegeven. Daarom is het beginsaldo van dit overzicht lager
dan het eindsaldo van het voorgaande overzicht.

41
42
43

2021
U ontvangt vanaf 2021 het jaarlijks overzicht van uw beleggingsverzekering over een kalenderjaar. Dus niet
meer van polisverjaardag tot polisverjaardag, Dit overzicht ontvangt u omstreeks april.

44

Twee of meerdere beleggingsverzekeringen onder een levensverzekeringspakket

45
46

Situatie voor 1 november 2019
U ontvangt het jaarlijks overzicht van uw Waerdye-levensverzekering elk jaar halverwege het kalenderjaar.
De periode waar het jaarlijks overzicht over gaat, loopt van polisverjaardag* tot polisverjaardag.
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Inhoud
Veranderingen Beleggingsverzekering
Naam van de verzekering
Levensverzekeringspakket
Beleggingsdepot en beleggingsfondsen
Van ASR Fonds Pool (Waerdye) naar ASR ESG
IndexPlus Institutioneel Europa Aandelen Fonds B
Waerdye-eenheden en beleggingseenheden
Waarde van eenheden (koers)
Premie
Koersdatum
Kapitaal bij in leven zijn van de verzekerde
op de einddatum
Kapitaal bij overlijden van de verzekerde voor de
einddatum I
Kapitaal bij overlijden van de verzekerde voor de
einddatum II
Kostensoorten
Fondsnamen
Beschikbare fondsen
Van Periodieke uitkering in Waerdye-eenheden naar
Beleggingslijfrente
Levenslang bij overlijden (begrafenisverzekering)
Wisseldatum periode
Jaarlijks overzicht
Verschillende belastingregels
Successiesplitsing
Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid/mate
van vrijstelling
Jubileum bonuslijfrentekapitaal
Premiedepot
Wat gebeurt er als u de premie niet – of niet op
tijd – betaalt?
Hebt u vragen over de veranderingen van uw
verzekering?
Wilt u advies?

1
2
3
4
5
6
7
8
14
15
16

*Voorbeeld van een polisverjaardag
stel: een verzekering is ingegaan op 1 maart, dan is de polisverjaardag elk volgend jaar op 1 maart.

Situatie vanaf 1 november 2019
U ontvangt na 1 november 2019 een overzicht over de periode vanaf het laatst door ons verstuurde jaarlijks
overzicht tot 1 november 2019.
2020
Omstreeks april 2020 sturen wij voor elke beleggingsverzekering onder het levensverzekeringspakket een
overzicht over de periode van 1 november 2019 tot en met 31 december 2019. Op elk overzicht ziet u een
“eigen” waarde van de betreffende beleggingsverzekering.
2021
U ontvangt vanaf 2021 de jaarlijkse overzichten van uw beleggingsverzekeringen over een kalenderjaar.
Dus niet meer van polisverjaardag tot polisverjaardag. Deze overzichten ontvangt u omstreeks april.
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Staat er in de brief die u eerder hebt ontvangen met als onderwerp “Nieuw administratiesysteem en aanpassing van uw verzekering” dat er verschillende belastingregels van toepassing zijn op uw verzekering?
Lees dan verder. Anders kunt u dit onderwerp overslaan.
De fiscale kenmerken zijn hetzelfde gebleven ten opzichte van de oude situatie. Betaalt u nog premie voor
uw verzekering? Dan verandert de totaal verschuldigde premie niet.
Bij verschillende belastingregels kunnen zich twee situaties voordoen:
1.	Uw verzekering is gedeeltelijk geclausuleerd. Dit houdt in dat met het bedrag dat beschikbaar komt als
de verzekerde(n) in leven is/zijn een lijfrente (periodieke uitkering) moet worden aangekocht. Met het
bedrag dat beschikbaar komt als de verzekerde(n) overlijdt/overlijden voor de einddatum hoeft dat niet.
Gedeeltelijk geclausuleerde verzekeringen hebben we gesplitst in een Beleggingsverzekering en een
Overlijdensrisicoverzekering. Kijk voor informatie bij “Gedeeltelijk geclausuleerd“.
2.	Op een deel van uw verzekering is de belastingregel ‘nieuw fiscaal regime’ van toepassing en op het andere
deel de belastingregel ‘oud fiscaal regime’. Kijk voor informatie bij “Oud en nieuw fiscaal regime“.

Gedeeltelijk geclausuleerd
Situatie voor 1 november 2019
-	De dekkingen op uw verzekering (leven en overlijden) met elk hun eigen belastingregel werden samen
geadministreerd op één verzekering met één polisnummer
-	De hoogte van de overlijdensrisicodekking is afhankelijk van de waarde van de beleggingen op het
moment van overlijden.
Situatie vanaf 1 november 2019
-	Van de dekkingen op uw verzekering (leven en overlijden) met elk hun eigen belastingregel hebben we
aparte verzekeringen gemaakt. Een Beleggingsverzekering en een Overlijdensrisicoverzekering. Op de
Beleggingsverzekering is de dekking bij overlijden niet meer van toepassing. Deze dekking staat nu op
de Overlijdensrisicoverzekering. Op de Beleggingsverzekering is het bedrag verzekerd dat beschikbaar
komt bij in leven zijn van de verzekerde(n) op de einddatum. Het verzekerde kapitaal in eenheden bij in
leven zijn van de verzekerde(n) op de einddatum is niet veranderd. Op de Overlijdensrisicoverzekering is
de dekking bij leven niet van toepassing. Deze dekking staat op de Beleggingsverzekering. Op de Overlijdensrisicoverzekering is het bedrag verzekerd dat beschikbaar komt bij overlijden van de verzekerde(n)
voor de einddatum.
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-	Elke verzekering heeft een nieuw polisnummer gekregen. De verzekeringen hebben we ondergebracht
in een levensverzekeringspakket. Het pakket zorgt ervoor dat uw levensverzekeringen onlosmakelijk één
geheel blijven. Het 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. Zie hiervoor Kapitaal bij overlijden van de verzekerde voor de einddatum II.

Oud en nieuw fiscaal regime
Situatie voor 1 november 2019
-	De belastingregels oud en nieuw fiscaal regime werden samen geadministreerd op één verzekering met
één polisnummer.
Op een deel van uw verzekering is de belastingregel ‘nieuw fiscaal regime’ van toepassing en op het
andere deel de belastingregel ‘oud fiscaal regime’.
-	Betaalt u nog premie voor uw verzekering? De premie die u betaalt heeft betrekking op het deel van
uw verzekering met de belastingregel ‘nieuw fiscaal regime’. Voor het deel met de belastingregel ‘oud
fiscaal regime’ betaalt u geen premie meer.
Situatie vanaf 1 november 2019
-	Van de verschillende belastingregels op uw verzekering hebben we aparte verzekeringen gemaakt.
Wij hebben uw verzekering gesplitst in twee aparte beleggingsverzekeringen:
• een Beleggingsverzekering met de belastingregel ‘nieuw fiscaal regime’ en
•	een Beleggingsverzekering met de belastingregel ‘oud fiscaal regime’. Voor deze verzekering bent u
geen premie verschuldigd.
-	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 pakketnummer is gekoppeld aan de nieuwe polisnummers.
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Hebt u uw premiebetaling van uw verzekering gesplitst om bij overlijden geen erfbelasting te betalen?
Leest u dan verder.
Situatie voor 1 november 2019
Successiesplitsing
Er staat successiesplitsing op uw verzekering. Dit is om erfbelasting bij een uitkering bij overlijden te voorkomen. Op uw polis staat dit aangetekend als successiesplitsing. Hier zijn voorwaarden aan verbonden. Een
voorwaarde is dat de premies voor het overlijdensrisicokapitaal door de afzonderlijke verzekeringnemers
zijn verschuldigd. Welke verzekeringnemer welk deel van de premie voor het overlijdensrisicokapitaal is
verschuldigd, staat in een clausule op uw polis.
Splitsing premie voor het bedrag dat eventueel beschikbaar komt op de einddatum
Komt er een bedrag beschikbaar als de verzekerde(n) leeft (leven) op de einddatum van de verzekering? En
is ook dit deel van de verzekering gesplitst? Dan zijn beide verzekeringnemers ook een deel van de premie
voor het levenkapitaal verschuldigd. Welke verzekeringnemer welk deel van de premie voor het levenkapitaal is verschuldigd, staat in een clausule op uw polis.
Premiebetaling
Beide verzekeringnemers betalen ieder een eigen deel van de premie aan a.s.r.
Situatie vanaf 1 november 2019
Successiesplitsing
Er staat nog steeds successiesplitsing op uw verzekering. Beide verzekeringnemers blijven een deel van de
premie voor het overlijdensrisicokapitaal verschuldigd. De verdeling tussen de verzekeringnemers kan wel
veranderd zijn voor de toekomstige premies. De verdeling is berekend op een voorgeschreven berekeningsmethodiek voor successiesplitsing. De berekende premie kan afwijken van de werkelijke risicopremie die u
betaalt voor uw verzekering. De nieuwe verdeling van de premie vindt u in het “Overzicht veranderingen”
bij de brief met als onderwerp ‘Uw verzekering is op 1 november 2019 omgezet naar het administratiesysteem van a.s.r.’
Splitsing premie voor het bedrag dat eventueel beschikbaar komt op de einddatum
Komt er een bedrag beschikbaar als de verzekerde(n) leeft (leven) op de einddatum van de verzekering?
En is er ook een premiesplitsing voor dit deel van de verzekering? Dan blijven beide verzekeringnemers ook
een deel van de premie voor het levenkapitaal verschuldigd. De verdeling tussen de verzekeringnemers is
niet veranderd voor de toekomstige premies. De premies staan in het “Overzicht veranderingen” bij de brief
met als onderwerp ‘Uw verzekering is op 1 november 2019 omgezet naar het administratiesysteem van a.s.r.’
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Premiebetaling
De totale premie verandert niet. Beide verzekeringnemers blijven een deel van de premie verschuldigd.
Alleen betalen zij niet meer ieder een eigen deel van de premie aan a.s.r. maar wordt de totale premie nog
maar door één van de verzekeringnemers aan a.s.r. betaald.
Hier is één uitzondering op. Als beide verzekeringnemers hun deel van de premie met een periodieke overboeking betalen, dan kan de premie ook na 1 november 2019 op deze manier (dus in twee delen) aan a.s.r.
betaald worden. Is de verdeling tussen de verzekeringnemers voor de toekomstige premies veranderd?
Dan moet wel de premie op de periodieke overboeking aangepast worden aan deze nieuwe verdeling.
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Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid/mate
van vrijstelling
Hebt u premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid meeverzekerd volgens het 3 klassensysteem?
Dan is er iets veranderd. De overige klassensystemen zijn niet veranderd.

Vrijstelling volgens het 3 klassensysteem
Situatie voor 1 november 2019
U krijgt vrijstelling op basis van een 3 klassensysteem volgens onderstaande tabel:
Mate van arbeidsongeschiktheid

Mate van premievrijstelling

0% - 45%

0%

16

45% - 80%

50%

23
26
28
29

80% - 100%

100%
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Situatie vanaf 1 november 2019
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 kortgeleden een melding gemaakt van uw arbeidsongeschiktheid?
Hebt u voor 1 november 2019 een melding gemaakt dat u arbeidsongeschikt bent? En wordt uw claim
voor premievrijstelling toegewezen? Dan gelden de oude voorwaarden.
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Had u geen Jubileum bonuslijfrentekapitaal op uw verzekering? Dan kunt u dit onderwerp overslaan.
Situatie voor 1 november 2019
Uw verzekering heeft een Jubileum bonuslijfrentekapitaal. Dit kapitaal is vastgelegd in een clausule op
uw polis. Als de verzekerde leeft op de einddatum komt het Jubileum bonuslijfrentekapitaal beschikbaar.
Situatie vanaf 1 november 2019
Het Jubileum bonuslijfrentekapitaal ligt niet meer vast in een clausule op uw polis, maar wordt vanaf 1 november 2019 verzekerd op een aparte verzekering. Deze aparte verzekering is een Kapitaalverzekering. Als
de verzekerde leeft op de einddatum komt er een bedrag beschikbaar. Hiermee moet een lijfrente worden
aangekocht. Dit bedrag vervangt uw Jubileum bonuslijfrentekapitaal. De hoogte van het kapitaal is niet
veranderd.
De Kapitaalverzekering waarop het Jubileum bonuslijfrentekapitaal apart is verzekerd en de Beleggingsverzekering vormen samen uw levensverzekeringspakket. De dekkingen bij leven en bij overlijden (indien
aanwezig) zijn niet veranderd.
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Hebt u geen premiedepot? Dan kunt u dit onderwerp overslaan.
De verschuldigde premies voor uw verzekering betaalt u uit een premiedepot.
Situatie voor 1 november 2019
U krijgt per betalingstermijn een opgave van de betaalde premie uit uw depot en de rente die is bijgeschreven.
Situatie vanaf 1 november 2019
U krijgt eens per jaar een opgave van de betaalde premie uit uw depot en de rente die is bijgeschreven.
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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 verzekeringnemer is dan geen premie meer
verschuldigd.
Eventuele overlijdens- en aanvullende dekkingen komen te vervallen. De verzekeringnemer krijgt van ons
een polis waarin wij bevestigen dat de verzekering premievrij is gemaakt.
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Hebt u vragen over de veranderingen van uw
verzekering?
Neem dan contact op met met a.s.r. via:
-	een WhatsApp bericht naar +31 (0)6 23 88 95 39 op werkdagen van 08.00 uur tot 20.00 uur. En zaterdag
van 08.30 uur tot 17.00 uur;
-	telefonisch op (030) 278 10 00 op werkdagen van 8.00 uur tot 17.30 uur.
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Wilt u advies?
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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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