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Geachte heer
U hebt een beleggingsverzekering bij A S R Verzekeringen. Wij kunnen ons
voorstellen dat u, ondanks de Compensatieregeling, het gevoel hebt dat u
met uw huidige verzekering niet meer het doel kunt bereiken dat u ooit voor
ogen had.
Welke mogelijkheden zijn er?
Wat kunt u zoal doen? Wij noemen hieronder een aantal mogelijkheden:
• U kunt uw huidige beleggingsverzekering voortzetten,
•
U kunt uw huidige verzekering aanpassen,
• U kunt overstappen naar een ander product.
Bij een overstap, waarvoor wij geen kosten berekenen, behoudt u
vanzelfsprekend uw volledige opgebouwde waarde van uw verzekering. Dit
geldt ook als u besluit uw huidige verzekering te beëindigen.
Neem contact op met uw verzekeringsadviseur
Om te bekijken wat het beste bij uw situatie past, bieden wij u aan met uw
verzekeringsadviseur in gesprek te gaan. Hij kan uw persoonlijke situatie
goed inschatten en uw wensen in kaart brengen. Indien u hiervoor kiest,
ontvangt uw adviseur van A S R een bijdrage van €125,- in verband met de
kosten voor dit advies.
U kunt uw verzekeringsadviseur.
^, bereiken via
telefoonnummer:
7 of per e-mail:

ASR Levensverzekering N.V., KvK 300000847 Utrecht, BTW NL00102871B01
ABN AMRO Bank 86.95.33.843, IBAN: NL45 ABNA 0869 5338 43, BIC: ABNANI2A, ING 6681 IBAN: NL 88INGB0000006681
BIC: INGBNL2A t.n.v. ASR Betalingscentnjm B.V.

Archimedeslaan 10
3584 BA Utrecht
Postbus 2072
3500 HB Utrecht
Telefoon
0900 - 522 05 22
www.asrcompenseert.nl

Datum
Onderwerp
Pagina

Augustus 2011
Mogelijkheden met uw huidige beleggingsverzekering
2

Wilt u meer weten?
Wilt u meer informatie voordat u de afspraak met uw verzekeringsadviseur
hebt? Dan kunt u terecht op onze website: www.asrcompenseert.nl.
U kunt op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur het Klant Contact Centrum
van A S R bellen: (0900) 522 05 22 (lokaal tarief). Wij helpen u graag verder!

Met vriendelijke groet,

directeur Leven

