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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 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 Beleggingsverzekeringen
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Veranderingen Beleggingsverzekering
Logo en naam
Naam van de verzekering
Meerdere verzekeringen met hetzelfde polisnummer
Hebt u meerdere verzekeringen die zijn omgezet?
Fracties en beleggingseenheden
Koers van fracties en beleggingseenheden
Van VvAA fondsen naar a.s.r. fondsen
Fondsaanbod
Waarde van beleggingseenheden (participaties)
Kostensoorten
Switchkosten
Totale kosten
Jaarlijks overzicht
Splitsing premiebetaling, in verband met erfbelasting
Gewijzigd bankrekeningnummer
Vooraankondiging premie incasso
Premiebetaling
Hebt u vragen over de veranderingen van
uw verzekering?
Wilt u advies?
Mijn a.s.r.

Veranderingen Beleggingsverzekering
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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: Beleggingsverzekering.
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Veranderingen Beleggingsverzekering
Logo en naam
Naam van de verzekering
Meerdere verzekeringen met hetzelfde polisnummer
Hebt u meerdere verzekeringen die zijn omgezet?
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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:

24
25
26

4/26

Inhoud
Veranderingen Beleggingsverzekering
Logo en naam
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Hebt u vragen over de veranderingen van
uw verzekering?
Wilt u advies?
Mijn a.s.r.
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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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uw verzekering?
Wilt u advies?
Mijn a.s.r.

Fracties en beleggingseenheden
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Had u geen fractieverzekering? Sla dit onderdeel dan over.
Had u wel een fractieverzekering? Lees dan verder.
Situatie voor 1 november 2020
Fracties zijn rekeneenheden die horen bij een beleggingsdepot. Het zijn ‘stukjes’ van de waarde van een
beleggingsdepot.
Situatie vanaf 1 november 2020
We spreken van beleggingseenheden. Het zijn ‘stukjes’ van de waarde van een beleggingsfonds.
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Koers van fracties en beleggingseenheden
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Had u geen fractieverzekering? Sla dit onderdeel dan over.
Had u wel een fractieverzekering? Lees dan verder.
Situatie voor 1 november 2020
De koers van een fractie wordt elk kwartaal vastgesteld.
Situatie vanaf 1 november 2020
De waarde in euro’s van een beleggingseenheid is gelijk aan de koers van het beleggingsfonds. De koers
wordt elke beursdag vastgesteld.
Op 1 november 2020 hebben wij uw fracties omgezet in beleggingseenheden. Omdat de koers van een
beleggingsfonds anders is dan van een fractie is het aantal beleggingseenheden anders dan het aantal
fracties.
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Van VvAA fondsen naar a.s.r. fondsen
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VvAA Levensverzekeringen N.V. maakt sinds 1 januari 2020 deel uit van a.s.r. Vanaf 1 november 2020
bieden wij de fondsen van VvAA Levensverzekeringen N.V. niet meer aan. De waarde van de beleggingen
uit de fondsen van VvAA Levensverzekeringen N.V. levensverzekeringen is op 1 november 2020 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 na 1 november 2020 liever een ander a.s.r. fonds?
Het wisselen van beleggingsfondsen (switch)
Het wisselen van beleggingsfondsen noemen wij een switch. U kunt na 1 november 2020 zonder
administratiekosten switchen naar een ander a.s.r. fonds. De fondsbeheerder kan hier wel transactiekosten*
voor in rekening brengen via de koers.
Fondsinformatie
Meer informatie over de fondsen vindt u op www.asr.nl/service/fondsen-koersen
Hoe geeft u een switch door aan a.s.r.?
Wilt u switchen? Stuurt u dan een ingevuld en ondertekend switchformulier naar ons op.
U kunt het formulier mailen naar klantteamleven@asr.nl of per post naar:
a.s.r. Levensverzekering N.V., Postbus 2072, 3500 HB UTRECHT.
Download hier het switchformulier.
Advies
Maak een bewuste keuze of u een ander a.s.r. fonds wilt. Ga voor advies naar uw adviseur. Beleggen brengt
immers risico’s met zich mee. Uw adviseur kan de mogelijkheden met u bespreken. Let op: Uw adviseur kan
kosten in rekening brengen voor het geven van advies. U bespreekt dit vooraf met de adviseur.

*	De transactiekosten bestaan uit in- en uitstapkosten. Instapkosten zijn kosten die gerekend worden
door de fondsbeheerder als op één dag per saldo in een fonds wordt geïnvesteerd. Uitstapkosten
zijn kosten die gerekend worden door de fondsbeheerder als op één dag per saldo in een fonds
wordt gedesinvesteerd. Deze kosten verschillen per fonds en kunnen na verloop van tijd veranderen.
De actuele percentages van de a.s.r. fondsen vindt u op www.asr.nl bij Fondsen en Koersen. De
transactiekosten worden verrekend met de koers van het fonds. Zoek het betreffende fonds. Kijk bij
Documenten en klik op Factsheet. Bij de Kerngegevens vindt u het actuele percentage van de in- en
uitstapkosten.
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Vanaf 1 november 2020 bieden wij de fondsen van VvAA Levensverzekeringen N.V. niet meer aan. U kunt
vanaf 1 november 2020 kiezen uit onderstaande voor uw verzekering beschikbare a.s.r. beleggingsfondsen.
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.
OBAM N.V.
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Veranderingen Beleggingsverzekering
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Had u geen fractieverzekering? Lees dan verder.
Had u wel een fractieverzekering? Sla dit onderdeel dan over.
Situatie voor 1 november 2020
De waarde in euro’s van een participatie is gelijk aan de koers van het VvAA beleggingsfonds.
Situatie vanaf 1 november 2020
De waarde in euro’s van een beleggingseenheid is gelijk aan de koers van het a.s.r. beleggingsfonds.

Voorbeeld
De heer Verhoef heeft een VvAA levensverzekering. In de oude situatie wordt voor hem belegd in een
VvAA fonds. In de nieuwe situatie is dat een a.s.r. fonds.
Situatie op 1 november 2020
Op 1 november 2020 hebben wij de waarde van de VvAA participaties omgezet naar a.s.r.
beleggingseenheden.
Stap 1
De waarde van de verzekering wordt bepaald aan de hand van de koers van het VvAA beleggingsfonds
en het aantal participaties in de verzekering.
Stel: Op 1 november 2020 heeft de heer Verhoef 150 participaties in zijn verzekering. De koers van het
VvAA beleggingsfonds is € 50.
De waarde van de verzekering van de heer Verhoef bedraagt dan op 1 november 2020 150 x € 50 = € 7.500.
Stap 2
Om het aantal beleggingseenheden op 1 november 2020 te bepalen wordt de waarde van de
verzekering gedeeld door de koers van het vervangende a.s.r fonds.
Stel: Op 1 november 2020 is de koers van het vervangende a.s.r. fonds € 70.
Met de waarde van € 7.500 zijn op 1 november 2020 € 7.500/€ 70 = 107,1429 beleggingseenheden in het
vervangende a.s.r. fonds aangekocht.
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Veranderingen Beleggingsverzekering
Logo en naam
Naam van de verzekering
Meerdere verzekeringen met hetzelfde polisnummer
Hebt u meerdere verzekeringen die zijn omgezet?
Fracties en beleggingseenheden
Koers van fracties en beleggingseenheden
Van VvAA fondsen naar a.s.r. fondsen
Fondsaanbod
Waarde van beleggingseenheden (participaties)
Kostensoorten
Switchkosten
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Jaarlijks overzicht
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Vooraankondiging premie incasso
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Hebt u vragen over de veranderingen van
uw verzekering?
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Mijn a.s.r.
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Zowel in de oude als in de nieuwe situatie betaalt u kosten voor uw verzekering.
Welke kosten er gerekend worden in uw verzekering staat in de bijlage van de brief met als onderwerp
‘Uw verzekering is op 1 november 2020 omgezet naar het administratiesysteem van a.s.r.’ die u eerder hebt
ontvangen.
Had u een Fractieverzekering? Dan staan de kostensoorten voor uw verzekering hier.
Had u een Koopsom Effect Plan, Pensioen Effect Plan, Spaar Effect Plan of Vermogens Groei Plan?
Dan staan de kostensoorten voor uw verzekering hier.
Had u een andere beleggingsverzekering? Dus geen Fractieverzekering, Koopsom Effect Plan, Pensioen
Effect Plan, Spaar Effect Plan of Vermogens Groei Plan. Lees dan verder.
Kostensoorten Beleggingsverzekering
Situatie voor 1 november 2020

Situatie vanaf 1 november 2020

De kosten die u betaalt voor uw verzekering zijn:

De totale kosten zijn niet omhoog gegaan.
De kosten die u betaalt voor uw verzekering zijn:

Beheerkosten
Deze kosten maken onderdeel uit van de doorlopende
kosten voor de verzekeringsmaatschappij en
verrekenen wij met de opgebouwde waarde van de
verzekering.

Beheerkosten
Deze kosten heten voortaan contractbeheerkosten
en maken onderdeel uit van de doorlopende
kosten voor de verzekeringsmaatschappij en
verrekenen wij met de opgebouwde waarde van de
verzekering.

Vaste kostenopslag
Deze kosten maken onderdeel uit van de doorlopende
kosten voor de verzekeringsmaatschappij en
verrekenen wij met de opgebouwde waarde van de
verzekering.

Vaste kostenopslag
Deze kosten heten voortaan poliskosten en maken
onderdeel uit van de doorlopende kosten voor de
verzekeringsmaatschappij en verrekenen wij met de
opgebouwde waarde van de verzekering.

Fondskosten
Deze kosten worden door de vermogensbeheerder
verrekend in de koers van het fonds.

Fondskosten
Deze kosten heten voortaan fondsbeheerkosten1
en transactiekosten2 en worden verrekend in de
koers van het fonds.
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Naam van de verzekering
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Kostensoorten Koopsom Effect Plan, Pensioen Effect Plan, Spaar Effect Plan of Vermogens Groei Plan
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Situatie voor 1 november 2020

Situatie vanaf 1 november 2020

De kosten die u betaalt voor uw verzekering zijn:

De totale kosten zijn niet omhoog gegaan.
De kosten die u betaalt voor uw verzekering zijn:

Beheerkosten
Deze kosten maken onderdeel uit van de doorlopende
kosten voor de verzekeringsmaatschappij en
verrekenen wij met de opgebouwde waarde van de
verzekering.

Beheerkosten
Deze kosten heten voortaan contractbeheerkosten
en maken onderdeel uit van de doorlopende
kosten voor de verzekeringsmaatschappij en
verrekenen wij met de opgebouwde waarde van de
verzekering.

Vaste kostenopslag
Deze kosten maken onderdeel uit van de doorlopende
kosten voor de verzekeringsmaatschappij en
verrekenen wij met de opgebouwde waarde van de
verzekering.

Vaste kostenopslag
Deze kosten heten voortaan poliskosten en maken
onderdeel uit van de doorlopende kosten voor de
verzekeringsmaatschappij en verrekenen wij met de
opgebouwde waarde van de verzekering.

Aan- en verkoopkosten
Bij investering van premies of koopsommen
worden aankoopkosten ingehouden.

Aan- en verkoopkosten
Bij investering van premies of koopsommen
worden aankoopkosten ingehouden.

Bij (gedeeltelijke) afkoop of expiratie van uw
verzekering worden verkoopkosten ingehouden.

Bij (gedeeltelijke) afkoop of expiratie van uw
verzekering worden verkoopkosten ingehouden.

De aan- en verkoopkosten bestaan voor een deel
uit kosten voor de verzekeraar en voor een deel uit
kosten voor de vermogensbeheerder.

De kosten voor de vermogensbeheerder maken
geen deel meer uit van de aan- en verkoopkosten.
De kosten voor de vermogensbeheerder bestaan
uit transactiekosten. De transactiekosten maken
onderdeel uit van de fondskosten.
De aan- en verkoopkosten in combinatie met de
transactie kosten zijn nooit meer dan de aan- en
verkoopkosten in de oude situatie.

Fondskosten
Deze kosten worden door de vermogensbeheerder
verrekend in de koers van het fonds.
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Fondskosten
Deze kosten heten voortaan fondsbeheerkosten1
en transactiekosten2 en worden verrekend in de
koers van het fonds.
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Logo en naam
Naam van de verzekering
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Van VvAA fondsen naar a.s.r. fondsen
Fondsaanbod
Waarde van beleggingseenheden (participaties)
Kostensoorten
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Totale kosten
Jaarlijks overzicht
Splitsing premiebetaling, in verband met erfbelasting
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Mijn a.s.r.

Kostensoorten Fractieverzekering
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Situatie voor 1 november 2020

Situatie vanaf 1 november 2020

De kosten die u betaalt voor uw verzekering zijn:

De totale kosten zijn niet omhoog gegaan.
De kosten die u betaalt voor uw verzekering zijn:

Fondskosten
Deze kosten worden volledig door de vermogens
beheerder verrekend in de koers van het fonds.

Fondskosten
Een deel van deze kosten heet voortaan
fondsbeheerkosten1 en transactiekosten2 en
worden verrekend in de koers van het fonds.
Beheerkosten
Het andere deel van deze kosten heet voortaan
contractbeheerkosten. De contractbeheerkosten
maken onderdeel uit van de doorlopende
kosten voor de verzekeringsmaatschappij en
verrekenen wij met de opgebouwde waarde van de
verzekering.

1

	Fondsbeheerkosten worden ook lopende kosten genoemd. Het zijn de jaarlijkse kosten van de
fondsbeheerder om fondsen te beheren en te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Deze kosten zijn
een percentage van de totale waarde van het beleggingsfonds. Deze kosten worden in de loop van één
jaar aan het fonds onttrokken en verrekend in de koers. Het percentage verschilt per fonds en kan na
verloop van tijd veranderen. De actuele percentages van de a.s.r. fondsen vindt u op www.asr.nl/service/
fondsen. Zoek het betreffende fonds. Kijk bij Documenten en klik op Factsheet. Bij de Kerngegevens
vindt u het actuele percentage van de lopende kosten.

2

	De transactiekosten bestaan uit in- en uitstapkosten. Instapkosten zijn kosten die gerekend worden
door de fondsbeheerder als op één dag per saldo in een fonds wordt geïnvesteerd. Uitstapkosten zijn
kosten die gerekend worden door de fondsbeheerder als op één dag per saldo in een fonds wordt
gedesinvesteerd. Deze kosten verschillen per fonds en kunnen na verloop van tijd veranderen. De
actuele percentages van de a.s.r. fondsen vindt u op www.asr.nl/service/fondsen. Zoek het betreffende
fonds. Kijk bij Documenten en klik op Factsheet. Bij de Kerngegevens vindt u het actuele percentage
van de in- en uitstapkosten.

24
25
26

13/26

Inhoud
Veranderingen Beleggingsverzekering
Logo en naam
Naam van de verzekering
Meerdere verzekeringen met hetzelfde polisnummer
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Switchkosten
1
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Situatie voor 1 november 2020
Als u geheel of gedeeltelijk switcht naar een ander beleggingsfonds kunnen er switchkosten in rekening
worden gebracht (mutatiekosten en aan- en verkoopkosten).
Situatie vanaf 1 november 2020
Vanaf 1 november 2020 worden er geen switchkosten gerekend (mutatiekosten en aan- en verkoopkosten)
als u geheel of gedeeltelijk switcht naar een ander beleggingsfonds. Er kunnen door de fondsbeheerder
wel transactiekosten in rekening worden gebracht.
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Totale kosten
1
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21
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Wat betekent de omzetting van de fondsen voor de totale kosten?
Er zijn voor u geen kosten verbonden aan fondsomzetting. 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 met als onderwerp ‘Vooraankondiging
wijziging fondsen’ die u in september 2020 van ons hebt ontvangen.

Voorbeeld
De heer Verhoef heeft een beleggingsverzekering. Stel er wordt tot 1 november 2020 voor de heer
Verhoef belegd in een VvAA fonds met 0,54% fondsbeheerkosten. Vanaf 1 november 2020 wordt er in
een a.s.r. fonds belegd.
VvAA fonds. Situatie voor 1 november 2020

a.s.r. fonds. Situatie vanaf 1 november 2020

De heer Verhoef betaalt 0,54% fondsbeheerkosten
per jaar. Dit wordt verrekend met de koers.

De heer Verhoef betaalt 0,54% fondsbeheerkosten
per jaar. Dit is als volgt verdeeld:
- 1,17% fondsbeheerkosten per jaar. Dit wordt
verrekend met de koers.
- MIN 0,63% contractbeheerkosten per
jaar. Ter compensatie van de hogere
fondsbeheerkosten rekenen wij minder
contractbeheerkosten. Dit doen wij door
beleggingseenheden aan te kopen en toe te
voegen aan de waarde van de beleggingen
van de heer Verhoef.
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Voor de heer Verhoef betekent dit:
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Situatie voor 1 november 2020
De fondsbeheerkosten zijn 0,54%. Stel dit komt neer op een bedrag van € 60. De fondsbeheerkosten staan
niet op het jaarlijks overzicht* van de heer Verhoef. Deze kosten worden door de fondsbeheerder verwerkt
in de koers van het fonds.
Er worden Kosten verzekeringsmaatschappij (eerste kosten en doorlopende kosten) gerekend. Stel dit is
een bedrag van € 80. De Kosten verzekeringsmaatschappij staan op het jaarlijks overzicht.
Totale kosten= € 60 + € 80 = € 140.
*	Als u een fractieverzekering had dan ontving u van VvAA geen jaarlijks overzicht. Van a.s.r. krijgt u dat
wel. Kijk voor informatie over het jaarlijks overzicht hier.
Situatie vanaf 1 november 2020
De fondsbeheerkosten zijn 1,17%. Stel dit komt neer op een bedrag van € 130. De fondsbeheerkosten
staan niet op het jaarlijks overzicht van de heer Verhoef. Deze kosten worden door de fondsbeheerder
verwerkt in de koers van het fonds.
Er worden Kosten verzekeringsmaatschappij (eerste kosten en doorlopende kosten) gerekend. Stel dit is
een bedrag van € 80. De Kosten verzekeringsmaatschappij staan op het jaarlijks waardeoverzicht.
De heer Verhoef betaalt € 130 - € 60= € 70 meer fondsbeheerkosten dan in de oude situatie.
Deze € 70 fondsbeheerkosten krijgt de heer Verhoef terug via de contractbeheerkosten. Op het jaarlijks
overzicht vallen de contractbeheerkosten onder de doorlopende kosten verzekeringsmaatschappij.
Fondsbeheerkosten van 1,17% =

€ 130

Kosten verzekeringsmaatschappij=

€ 80

Contractbeheerkosten (ter compensatie van
de fondsbeheerkosten van 1,17%-0,54%=0,63%) =
		
Totaal kosten =

- € 70
------------------€ 140

De compensatie van de contractbeheerkosten ziet de heer Verhoef terug op het jaarlijks overzicht.
De doorlopende kosten zijn geen € 80 maar € 10.
Hieronder 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
1
2
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7
8
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14
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20
21
22
23
24
25
26

Jaarlijks overzicht VvAA (dit overzicht werd niet verstrekt voor fractieverzekeringen)
Saldo per 01-01-2000		
Hoeveel premie hebt u in 2000 voor uw Beleggingsverzekering betaald?		
			
Subtotaal 1: saldo per 01-01-2000 plus inleg 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		
			
Subtotaal 2: na aftrek kosten		

-/- € 80,00
------------------€ 10.920

Wat is in 2000 het resultaat van uw beleggingen?		
			
Saldo per 01-01-2001		

€ 380,00
------------------€ 11.300,00

Jaarlijks (waarde)overzicht a.s.r.
Saldo per 01-01-2000		
Hoeveel premie hebt u van 01-01-2000 tot en met 31-12-2000 voor uw
Beleggingsverzekering betaald? Of bent u nog (deels) verschuldigd?		
			
Subtotaal 1: saldo per 01-01-2000 plus betaalde en/of verschuldigde
premie van 01-01-2000 tot en met 31-12-2000		
Hiermee hebben wij het volgende verrekend:
kosten verzekeringsmaatschappij
waarvan
- eerste kosten
- doorlopende kosten

€ 10.000,00
+ € 1.000,00
------------------€ 11.000,00

€ 0,00
-/- € 10,00

Totaal		
			
Subtotaal 2: na verrekening kosten		

-/- € 10,00
------------------€ 10.990,00

Hoeveel hebt u in deze periode verdiend op de beleggingen (resultaat)?		
			
Saldo per 31-12-2000		

€ 310,00
------------------€ 11.300,00
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Jaarlijks overzicht
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2
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4
5
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7
8
9
10
11
14
15
18
20
21
22
23

In
In
------

het jaarlijks overzicht krijgt u informatie over uw beleggingsverzekering in enig jaar.
dit overzicht vindt u antwoord op bijvoorbeeld de volgende vragen:
Hoe heeft de waarde van uw verzekering zich ontwikkeld?
Hoeveel premie heeft u in het betreffende jaar betaald?
Hoeveel kosten hebben wij in het betreffende jaar met de waarde van de beleggingen verrekend?
Hoeveel heeft u in het betreffende jaar verdiend op de beleggingen (resultaat)?
En wat is nu de waarde van de beleggingen?
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Had u geen fractieverzekering?
Dan ontving u van VvAA wel een jaarlijks overzicht. Van a.s.r. ontvangt u dat ook.

Had u een fractieverzekering?
Dan ontving u van VvAA geen jaarlijks overzicht. Van a.s.r. ontvangt u dat wel.
Situatie vanaf 1 november 2020
Omstreeks april 2021 ontvangt u van a.s.r. een overzicht over de periode van 1 november 2020 tot en met
31 december 2020. Let op dit is dus een overzicht van 2 maanden.
Bestaat uw verzekering nog op 31 december 2021? Dan ontvangt u vanaf 2022 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.

Situatie voor 1 november 2020
U ontvangt elk jaar een overzicht van uw beleggingsverzekering. Op het laatst verstuurde overzicht
(1ste kwartaal 2020) vindt u de waarde van uw beleggingen van uw beleggingsverzekering per 1 januari 2020.
Dit is een overzicht van 12 maanden.
Situatie vanaf 1 november 2020
U ontvangt in december 2020 een overzicht over de periode van 1 januari 2020 tot 1 november 2020.
Dit overzicht wordt nog door VvAA verstrekt. Let op dit is dus een overzicht van 10 maanden.
2021
Omstreeks april 2021 ontvangt u van a.s.r. een overzicht over de periode van 1 november 2020 tot en met
31 december 2020. Let op dit is dus een overzicht van 2 maanden.
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2022
Bestaat uw verzekering nog op 31 december 2021? Dan ontvangt u vanaf 2022 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.
Bestaat uw verzekering nog op 31 december 2021? Dan ontvangt u vanaf 2022 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.
Fiscale waarde
De fiscale waarde die u nodig hebt voor uw belastingaangifte staat niet meer op uw jaarlijks overzicht
vermeld. Vanaf 2022 ontvangt u voor de fiscale waarde een aparte brief.
Waarom ontvangt u jaarlijks een opgave van de fiscale waarde van uw verzekering?
De fiscale waarde hebt u nodig voor uw aangifte inkomstenbelasting. Wij geven deze waarde ook door aan
de Belastingdienst. Zij kijken of deze waarde overeenkomt met uw aangifte.
Als u een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) of een lijfrenteverzekering hebt, ontvangt u geen fiscale
jaaropgave. Deze verzekeringen vallen in box 1 en de waarde per 1 januari hebt u niet nodig voor de
aangifte inkomstenbelasting. Kijk voor meer informatie over de fiscale jaaropgave op: https://www.asr.nl/
verzekeringen/levensverzekeringen/belastingregels
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Splitsing premiebetaling, in verband met erfbelasting
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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.
Let op!
Als u de premies voor successiesplitsing onderling verrekent, gebruikt u hiervoor dan de nieuwe premies.
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 november 2020 omgezet naar het administratiesysteem van a.s.r.’.
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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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Vooraankondiging premie incasso
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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.
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 de premiebetaling ongewijzigd blijft. 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?
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 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 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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Vooraankondiging premie incasso
Premiebetaling
Hebt u vragen over de veranderingen van
uw verzekering?
Wilt u advies?
Mijn a.s.r.

Wilt u advies?
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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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Inhoud
Veranderingen Beleggingsverzekering
Logo en naam
Naam van de verzekering
Meerdere verzekeringen met hetzelfde polisnummer
Hebt u meerdere verzekeringen die zijn omgezet?
Fracties en beleggingseenheden
Koers van fracties en beleggingseenheden
Van VvAA fondsen naar a.s.r. fondsen
Fondsaanbod
Waarde van beleggingseenheden (participaties)
Kostensoorten
Switchkosten
Totale kosten
Jaarlijks overzicht
Splitsing premiebetaling, in verband met erfbelasting
Gewijzigd bankrekeningnummer
Vooraankondiging premie incasso
Premiebetaling
Hebt u vragen over de veranderingen van
uw verzekering?
Wilt u advies?
Mijn a.s.r.

Mijn a.s.r.
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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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