
Een advies op maat 
Wilt u uw spaargeld verdubbelen of zelfs 
verachtvoudigen? 
Of wilt u misschien eerst nog wat meer 
informatie hebben over het rendementvolle 
sparen via een ABC Spaarplan van AMEV? 
Neemt u dan, geheel vrijblijvend, contact met 
ons op. Bijvoorbeeld door ons even te bellen 
of de onderstaande antwoordcoupon in een 
envelop op te sturen of langs te brengen. Wi j 
kunnen u een gedegen advies geven dat 
optimaal op uw situatie is toegesneden. 

ANTWOORDCOUPON 
Ik wil meer weten over rendementvol sparen 
via een ABC Spaarplan van AMEV. 1^ 

• stuur mij daarom uitgebreide informatie; 
• reken eens voor mij uit wat ik mag 

verwachten als ik: 

gedurende jaar elke maand/kwartaal / 
al f jaar/ jaar* f opzij leg; 

• belt u mij voor een geheel vrijblijvende 
afspraak. 

* doorhalen wat niet van toepassing is 
naam: 
geboortedatum: 
adres: 
postcode: 
plaats: 
telefoon: 



.met een ABC Spaarplan van AMEV 
Waarschijnlijk heeft u, net als de nneeste 
mensen, een spaarrekening. 
Indien u altijd direct wilt kunnen beschikken 
over uw spaargeld is zo'n spaarrekening 
zeer geschikt. Wanneer uw spaardoel echter 
wat verder weg ligt zijn er andere spaar-
methoden die u veel meer rendement kunnen 
opleveren. Neem nou de ABC Spaarplannen 
van AMEV: het rendement van deze 
Spaarplannen ligt al bijna 30 jaar lang 
tussen de 9% en 1 1 % over de belegde 
gelden. Dit betekent dat al na 15 jaar sparen 
de opbrengst bijna het dubbele kon zijn van 
het totaal van uw betalingen. Bij een 
spaartermijn van 25 jaar zelfs meer dan het 
drievoudige! Misschien vindt u 15 of 25 jaar 
wat lang, maar de opbrengst is dan vrijwel 
altijd volledig belastingvrij! Zo spaart u op 
eenvoudige wijze voor bijvoorbeeld een 
aanvulling op uw pensioen, het aflossen van 
uw hypotheek of eenvoudigweg om straks 
wat geld achter de hand te hebben voor de 
leuke dingen van het leven. 

ABC Spaarplannen 
• Rendement tussen 9% en 1 1 % 
• Fiscaal zeer aantrekkelijk 
• Solide beleggingen 

Hoe werkt het? 
Het principe van een ABC Spaarplan is 
eenvoudig. 
U betaalt gedurende een vooraf bepaalde 
Deriode een vast bedrag per maand, 
cwortaal, halfjaar of jaar. ABC Spaar
plannen zijn er met een looptijd van 
minimaal 15 tot en met maximaal 40 jaar. 
U kunt al deelnemen als u f 2 5 , - per maand 
opzij legt. 
Uw spaargeld wordt gespreid belegd in 
vastrentende waarden (bijvoorbeeld 

staatsleningen), onroerende goederen en 
aandelen; nierdoor wordt een uitstekend 
rendement bereikt terwijl het beleggingsrisico 
zeer beperkt is. Uw spaargeld krijgt u aan 
het einde van de looptijd verdubbeld, of 
misschien zelfs wel verdrievoudigd, in 
handen. 
Bij overlijden van de verzekerde voor het 
einde van de looptijd volgt onmiddellijk een 
uitkering. De hoogte van deze uitkering 
bepaalt u van tevoren op basis van het 
be ang dat u hecht aan een goede 
voorziening voor uw nabestaanden. 

Gerealiseerde rendementen* 
Jaar van afloop Looptijd 

1 5 jaren 20 jaren 

1978 9,7% 
1979 8,9% 
1980 10,0% 
1981 10,9% 
1982 9,1 % 
1983 9,6% 9 , 1 % 
1984 1 0 , 1 % 1 1 , 1 % 
1985 10,3 % 10,5% 
1986 9,8% 10,7% 
1987 9,9% 10,9% 
1988 9,4% 10,1 % 
1989 9,9% 10,2% 
1990 9,7% 10,4% 

* Gemiddelde jaarlijkse rendementen, dus rente-op-rente, 
over de belegde gelden. 

Hoe hoog is de opbrengst die u kunt 
verv/achten? 

In de onderstaande tabel vindt u enkele 
voorbeelden van verwachte opbrengsten van 
ABC Spaarplannen.** Als u bijvoorbeeld 
20 jaar long f 100,- per maand betaalt, kunt 
u een belastingvrije opbrengst van 
f 6 0 . 0 0 0 , - verwachten terwijl u in totaal 
maar f 24 .000 , - betaalt. 

Looptijd 
(jaren) 
15 

20 

25 

Betalinc 
per maanc 

25 
50 

100 

25 
50 

100 
250 

25 
5 0 

100 
200 

Totale 
betalingen 

4 .500 
9 .000 

18.000 
6 .000 

12.000 
24 .000 
60 .000 

7.500 
15.000 
30 .000 
60 .000 

Opbrengst 
prognose 

7.900 
17.000 
35 .200 
13.400 
28 .900 
60 .000 

153.000 
21 .400 
4 6 . 5 0 0 
96 .600 

196.900 

* * Deze prognoses zijn gebaseerd op een gemiddeld 
jaarlijks beleggingsrendement van 10% en een persoon 
van 30 jaar die nog geen gebruik heeft gemaakt van 
zi n fiscale vrijstellingen. Wi j hebben uitgebreide 
informatie over deze vrijstellingen voor u beschikbaar. 
In dit geval wordt bij overlijden van de verzekerde voor 
het einde van de looptijd een bedrag uitgekeerd ter 
grootte van alle betalingen tot op dat moment. 


