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Veranderingen
Overlijdensrisicoverzekering
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 november 2020 omgezet naar het administratiesysteem van a.s.r.’
In de bijlage bij deze brief staan de veranderingen vermeld die voor u van toepassing zijn. In dit document
vindt u alle veranderingen voor de Overlijdensrisicoverzekeringen.
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VvAA Levensverzekeringen N.V. maakt sinds 1 januari 2020 deel uit van a.s.r. In onze communicatie over
levensverzekeringen ziet u voortaan de naam en het logo van a.s.r.
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De naam van de verzekering is veranderd. Vanaf nu heet uw verzekering: Overlijdensrisicoverzekering.
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Had u in de oude situatie meerdere verzekeringen met hetzelfde polisnummer? In de nieuwe situatie hebben
al deze verzekeringen een eigen polisnummer gekregen. De nieuwe polisnummers hebben V1 of V2 achter
het oude polisnummer staan. Bij sommige polisnummers staat er VV voor het oude polisnummer en V1 of
V2 achter het oude polisnummer.
Voor elke verzekering hebt u een brief gekregen met als onderwerp ‘Uw verzekering is op 1 november 2020
omgezet naar het administratiesysteem van a.s.r.’ U ziet in de betreffende brieven het volgende:
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U hebt dan voor elke verzekering een brief ontvangen met eigen bijlage ‘Overzicht veranderingen’. Zodat
duidelijk is wat de omzetting voor elke verzekering voor u betekent. De veranderingen kunnen verschillen
per verzekering. Lees daarom ook iedere brief en de bijlage goed door.
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Hebt u uw premiebetaling van uw verzekering gesplitst om bij overlijden geen erfbelasting te betalen?
Leest u dan verder.
Aan het splitsen van premiebetaling om bij overlijden geen erfbelasting te betalen, zijn voorwaarden
verbonden. Een voorwaarde is dat de premies voor de overlijdensuitkering door de verzekeringnemers zijn
verschuldigd en dat het huwelijksgoederenregime de splitsing niet in de weg staat. We noemen dit vanaf
1 november 2020 successiesplitsing.
Situatie voor 1 november 2020
Voor 1 november 2020 kon de splitsing van uw premie in het kader van successiesplitsing op verschillende
manieren zijn vastgelegd.
Situatie vanaf 1 november 2020
De totale premie verandert niet en wordt volledig in rekening gebracht bij de eerste verzekeringnemer,
ook als er twee verzekeringnemers zijn. Beide verzekeringnemers blijven een eigen deel van de premie
verschuldigd. Wel verandert de verdeling tussen de verzekeringnemers voor de toekomstige premies. In
uw brief met als onderwerp ‘Uw verzekering is op 1 november 2020 omgezet naar het administratiesysteem
van a.s.r.’ die u begin december 2020 van ons hebt ontvangen, vindt u de nieuwe premies. Deze
premies zijn berekend volgens een voorgeschreven berekeningsmethode voor successiesplitsing. Deze
berekeningsmethode is door de overheid voorgeschreven.
Stijgt de premie die u betaalt voor uw overlijdensrisicoverzekering jaarlijks?
De premie die is berekend volgens de voorgeschreven berekeningsmethodiek stijgt niet jaarlijks.
Daarom wijkt deze premie af van de werkelijke risicopremie die u betaalt voor uw verzekering.
Let op!
Als u de premies voor successiesplitsing onderling verrekent, gebruikt u hiervoor dan de nieuwe premies.
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Situatie voor 1 november 2020
Als u premie voor uw verzekering betaalt en/of eenmalige stortingen doet, dan doet u dit op het
bankrekeningnummer van VvAA Levensverzekeringen NV.
Situatie vanaf 1 november 2020
Als u premie voor uw verzekering betaalt en/of eenmalige stortingen doet, dan doet u dit voortaan op
bankrekeningnummer NL15 ABNA 0240 5767 80 ten name van ASR Betalingscentrum BV inzake
ASR Levensverzekering NV.
Als u premie voor uw verzekering via automatische incasso betaalt, dan ziet u voortaan dit nieuwe
bankrekeningnummer op uw afschrift.
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Bent u geen premie meer verschuldigd voor uw verzekering? Sla dit onderdeel dan over.
Bent u wel premie verschuldigd voor uw verzekering en betaalt u via automatische incasso?
Lees dan verder.
Situatie voor 1 november 2020
Het kan zijn dat u een vooraankondiging van het afschrijven van de premie ontvangt als wij de premie
gaan incasseren.
Situatie vanaf 1 november 2020
Vanaf 1 november 2020 ontvangt u geen vooraankondiging van het afschrijven van de premie als wij de
premie gaan incasseren.
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Bent u geen premie meer verschuldigd voor uw verzekering? Sla dit onderdeel dan over.
Staat er in de brief met als onderwerp ‘Uw verzekering is op 1 november 2020 omgezet naar het
administratiesysteem van a.s.r. dat u korting op de premie ontvangt? Lees dan verder.
Situatie voor 1 november 2020
Is de premie die op uw polis staat hoger dan de jaargrens van € 2.880 (2020)? Dan hebt u recht op een
korting op de premie.
Deze jaargrens wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de loonindexcijfers zoals gepubliceerd door het CBS.
Situatie vanaf 1 november 2020
U hebt nog steeds recht op de korting. De jaargrens wordt niet meer jaarlijks geïndexeerd. U krijgt
daardoor meer korting.

Voorbeeld
Situatie voor 1 november 2020
Voor 2020 is de jaargrens € 2.880. Op 1 januari 2020 is de jaarpremie voor de verzekering van de heer
Verhoef € 3.000. Er is een korting van 6% boven de jaargrens.
De korting bedraagt: (3.000 MIN 2.880 =120) MAAL 6% =€ 7,20.
Voor 2021 geldt een hogere jaargrens. In dit voorbeeld is het loonindexcijfer 3%.
De verhoging van de jaargrens bedraagt 2.880 MAAL 3% = € 86,40.
De jaargrens voor 2021 bedraagt dan 2.880 PLUS 86,40 = € 2.966,40.
Op 1 januari 2021 is de jaarpremie voor de verzekering van de heer Verhoef € 3.000. Er is een korting
van 6% boven de jaargrens. De korting bedraagt: (3.000 MIN 2.966,40 =33,60) MAAL 6% = € 2,02.
Is de jaargrens in enig jaar € 3.000 of meer? Dan krijgt de heer Verhoef geen korting meer.
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Situatie vanaf 1 november 2020
Voor 2020 is de jaargrens € 2.880. Op 1 januari 2020 is de jaarpremie voor de verzekering van de heer
Verhoef € 3.000. Er is een korting van 6% boven de jaargrens.
De korting bedraagt: (3.000 MIN 2.880 =120) MAAL 6% = € 7,20.
De jaargrens voor de korting wordt niet meer geïndexeerd. De heer Verhoef houdt dus zolang zijn
verzekering ongewijzigd doorloopt een korting van € 7,20. Dat is meer korting dan in de oude situatie
het geval was.
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Bent u geen premie meer verschuldigd voor uw verzekering? Sla dit onderdeel dan over.
Bent u wel premie verschuldigd voor uw verzekering? Lees dan verder.
U betaalt voor uw levensverzekering een premie. De omzetting naar het nieuwe administratiesysteem heeft
daar geen invloed op. Wij gaan ervan uit dat u de premiebetaling ongewijzigd laat. Betaalt u de premie
niet, of niet op tijd? Dan leest u hieronder hoe wij daar mee omgaan. Wij zijn verplicht om u te wijzen op de
consequenties van het niet of niet op tijd betalen van de premie.
Wat gebeurt er als u de premie niet – of niet op tijd – betaalt? En stijgt uw premie jaarlijks (eenjarige
risicopremie)?
Betaalt u de verschuldigde premie niet op tijd, dan stuurt a.s.r. u eerst betalingsherinneringen.
Betaalt u nog steeds niet? Dan stoppen wij uw verzekering zonder een uitkering.
Wat gebeurt er als u de premie niet – of niet op tijd – betaalt? En stijgt uw premie niet?
Betaalt u de verschuldigde premie niet op tijd, dan stuurt a.s.r. u eerst betalingsherinneringen. Betaalt u
nog steeds niet? Dan maken wij de verzekering premievrij. De waarde van de verzekering op de datum
van premievrij maken moet voldoende zijn om een verzekerd kapitaal bij overlijden van tenminste € 1.000
in stand te houden. De verzekeringnemer is dan geen premie meer verschuldigd. Eventuele aanvullende
verzekeringen komen te vervallen. De verzekeringnemer krijgt van ons een polis, waarin wij bevestigen dat
de verzekering premievrij is gemaakt.
Kan er geen verzekerd kapitaal bij overlijden van € 1.000 in stand worden gehouden?
Dan loopt de verzekering net zo lang door totdat de waarde van de verzekering onvoldoende is om de
risicopremie te verrekenen. Eventuele aanvullende verzekeringen komen te vervallen.
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Neem dan contact op met met a.s.r. via:
-	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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Neem dan contact op met VvAA.
Via mail: servicedesk@vvaa.nl of telefonisch op telefoonnummer 030 - 247 42 12. Uw adviseur is op
werkdagen van 8:00 tot 17:30 bereikbaar.
Advieskosten
Uw adviseur kan kosten in rekening brengen voor advies. Wilt u weten wat een bepaald advies kost?
Raadpleeg uw adviseur.
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U kunt met Mijn a.s.r.
-

Uw adreswijziging doorgeven
De waarde van uw verzekering inzien
Uw polisinformatieblad inzien

Wilt u een account aanmaken?
Klik dan hier.
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