
door onafhankelijke deskundigen vastgesteld en 
wordt door elke maatschappij gehanteerd. 
Met dit standaard fondsrendement erbij kunt 
u nog beter de verschillende levensverzekeringen 
met beleggingsrisico onderling vergelijken. 
U moet zich goed realiseren dat bovengenoemde 
rendementen alleen betrekking hebben op dat 
deel van de premie of inleg, dat is belegd. Daarom 
wordt ook aangegeven hoe hoog het rendement is 
jn relatie tot de totale premie of inleg. In de Code 
wordt dit het productrendement genoemd. Daarbij 
moet u er rekening mee houden dat de hoogte 
van het productrendement afhankelijk is van de 
verzekeringsdekking die aan het product is verbonden. 
Hoe uitgebreider de verzekeringsdekking (dus hoe 
meer premie u betaalt voor de verzekerde risico's), 
hoe meer het productrendement hierdoor wordt 
beïnvloed. 

VOORBEELDKAPITALEN 
De voorbeeldkapitalen die worden getoond, zijn 
gebaseerd op het gemiddeld historisch fondsrende
ment, het daarvan afgeleide lagere rendement en 
het standaard fondsrendement. De getoonde voor
beeldkapitalen zijn altijd nettobedragen. Er is dus 
al met premies voor verzekerde risico's en kosten 
rekening gehouden. 

TOETSINGSCOMMISSIE 
De Code Rendement en Risico wordt toegepast 
door de levensverzekeraars en spaarkasbedrijven 
die de Code hebben onderschreven. Een onafhan
kelijke Toetsingscommissie van deskundigen ziet 
erop toe dat deze maatschappijen de Code correct 
naleven. De leden van de Toetsingscommissie worden 
voorgedragen door het Verbond van Verzekeraars 

en de Consumentenbond. Klachten kunt u schriftelijk 
indienen bij de Toetsingscommissie. Het adres van de 
commissie is: Postbus 93450, 2509 AL Den Haag. Rendementen 
De tekst van de Code Rendement en Risico kunt u op
vragen bij het Verbond van Verzekeraars of bij AMEV. en risico s 
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U heeft verschillende manieren om geld te sparen. 
U zet uw spaargeld risicoloos op de bank en ziet elk 
jaar wel hoeveel rente er op uw bankafschrift staat. 
Of u wilt een hoger rendement en gaat een beetje 
meer risico niet uit de weg. Die keuzevrijheid heeft u. 
Tenminste, als u weet over welk risico en welk rende
ment we eigenlijk praten. 
Bij ABC Spaarplan vinden we dat u alleen een beslissing 
kunt nemen over uw spaargeld als u eerlijk wordt 
voorgelicht. Daarom spiegelen we u geen hogere ^ 
rendementen voor dan ze in werkelijkheid zijn. 
En daarom laten we ook niet na u te attenderen 
op mogelijke risico's die aan dergelijke producten 
verbonden zijn. 
AMEV, als aanbieder van ABC Spaarplan, onderschrijft 
de Code Rendement en Risico. Deze Code Is door 
het Verbond van Verzekeraars opgesteld. Er staan 
richtlijnen in waar verzekeraars zich aan moeten 
houden in hun communicatie over levensverzekeringen 
met beleggingsrisico. 
In deze folder geven we u een toelichting op de Code 
Rendement en Risico. Verder leggen we belangrijke 
begrippen uit, die u tegen kunt komen in de brochures, 
folders en advertenties van ABC Spaarplan. 

VERSCHILLENDE RENDEMENTEN, 
VERSCHILLENDE RISICO'S 
Levensverzekeringen met beleggingsrisico zijn Ingewik
kelde financiële producten. U gaat een langdurige relatie 
aan. Het risico van de beleggingen ligt helemaal of 
voor een groot deel bij u. Deze producten worden veel 
gebruikt als inkomensvoorziening voor de oude dag. 
Daarom Is het verstandig een goed besef te hebben 
van dat beleggingsrisico. Bij een levensverzekering met 
beleggingsrisico wordt de betaalde premie of inleg 
belegd. Meestal is dat niet de hele premie of inleg. 

Premies voor verzekerde risico's en kosten worden hier
van afgetrokken. De premie voor ABC Spaarplan wordt 
belegd In een mix van aandelen, obligaties en vastgoed. 
U kunt ook kiezen voor een 100% belegging in aandelen. 
Aan de verschillende beleggingsvormen zitten verschillen
de risico's vast. Een aandeel in een onderneming nemen Is 
riskanter dan beleggen in obligaties: geld aan overheid 
of instellingen lenen tegen een vaste rente. 
Risico nemen kan worden beloond. Het rendement van 

en kan hoog zijn, maar ook laag, of soms zelfs 
negatief. Zulke schommelingen zijn bij beleggingen In 
bijvoorbeeld obligaties of deposito's niet mogelijk. 
Los daarvan zijn er in het algemeen 'magere' en 'vette' 
jaren wat de rendementen op beleggingen betreft. 
Ook het moment van aanvang en einde van een 
levensverzekering kan effect hebben op het rendement 
en dus op de hoogte van het eindkapltaal. 
Het is dus niet van tevoren te zeggen wat een levens
verzekering met beleggingsrisico aan het einde van de 
looptijd oplevert. Veel hangt af van de resultaten op 
de beleggingen en die kunnen niet worden voorspeld. 

HELDERE BEGRIPPEN 
De Code Rendement en Risico schrijft precies voor, hoe 
^' over levensverzekeringen met beleggingsrisico moet 
vvorden gecommuniceerd. De Code geeft bijvoorbeeld 
nauwkeurige definities van de verschillende soorten 
rendement. Hierdoor kan een bepaald begrip de ene 
keer niet iets anders betekenen dan de andere keer. 
U kunt de concurrerende producten op dit gebied dus 
beter met elkaar vergelijken. 
Bovendien geeft de Code aan dat begrippen als prog
nose en verwachting niet mogen worden gebruikt. 
Resultaten die In het verleden zijn behaald, zeggen 
immers niets over de toekomst. Er kunnen dus geen 
prognoses of verwachtingen op worden gebaseerd. 

REËLE REKENVOORBEELDEN 
In folders en advertenties over deze producten 
staan meestal rekenvoorbeelden. Op basis van 
veronderstelde rendementen worden mogelijke 
voorbeeldkapitalen aan het einde van de looptijd 
berekend. In de Code Rendement en Risico is aan
gegeven hoe met die rekenvoorbeelden moet 
worden omgegaan. Het is bijvoorbeeld niet toe
gestaan om zomaar hoge voorbeeldrendementen 
en voorbeeldkapitalen te laten zien. In de Code is 
precies aangegeven welke voorbeelden zijn toe
gestaan en welke zelfs moeten worden gegeven. 

VOORBEELDPERCENTAGES 
Wanneer er voorbeeldkapitalen worden getoond -
In offertes Is dat verplicht - worden er verschillende 
voorbeeldrendementen vermeld. 
Om te beginnen is dat het gemiddeld historisch 
fondsrendement. Dit rendement moet volgens een 
bepaald rekenvoorschrift over een reeks van de 
afgelopen twintig jaar zijn berekend. 
Daarnaast moet een lager voorbeeldrendement 
worden gegeven. Dit lagere rendement wordt bere
kend door middel van een afslag van het gemiddeld 
historisch fondsrendement. Bij deposito-beleggingen 
moet dit rendement 20 procent lager zijn dan het 
gemiddeld historisch fondsrendement; bij beleggingen 
In obligaties moet dit rendement 40 procent lager 
zijn en bij alle overige beleggingscategorieën 
(zoals aandelen en mixfondsen) moet dit rendement 
60 procent lager zijn. 
Door deze afslag krijgt u een Indruk van het beleg
gingsrisico dat bij het product hoort. Hoe hoger 
de afslag, hoe hoger het beleggingsrisico. 
Verder moet ook het standaard fondsrendement 
worden genoemd. Dit rendement wordt jaarlijks 
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