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Geachte heer 

06-01-2015 
Uw ABC Spaarplan komt tot uitkering. 

polisnummer 
030-27 8022; 
Opdracht tot uitbetaling 

U hebt een ABC Spaarplan van a.s.r. Verzekeringen. Wij willen u laten weten dat de einddatum van uw 
spaarplan is bereikt. U hebt uw spaarplan verpand aan Rabobank Nederland AB. Dat betekent dat alle rechten 
van uw spaarplan ziin overgedragen. Daarom zullen wij de opbrengst van uw spaarplan overmaken aan 
Rabobank Nederland AB. Als Rabobank Nederland AB het bedrag niet (helemaal) nodig heeft, dan zullen wij de 
rest aan u uitbetalen. In deze brief leest u hier meer over. 

Gegevens van uw snaarplan 
Polisnummer: 

Einddatum: 3rüëüemDer 2014. 

Hoe hoog is de uitl<ering? 
Hoe hoog de uitkering is, kunnen we nog niet precies zeggen. Wij hebben hiervoor nog informatie nodig van u 
en de overige deelnemers aan het spaarplan. Om u een indruk te geven, kunnen we wel vertellen wat de 
waarde was op 1 oktober 2014 Dit was € 53.287,40. Door koersschommelingen kan dit bedrag nog hoger of 
lager worden. Half mei weten wij precies hoe hoog de uitkering is. 
Daarnaast krijgt u binnenkort een jaaropgave van de waarde per 31 -12-2014 van ons. 
Welige informatie hebben wij van u nodig? 
Om het geld uit te kunnen betalen, hshhen wii noa het volgende van u nodig: 
• Een bewijs van in leven zijn van , geboren ____-9. Dit heet een attestatie de 

vita. U kunt dit document aanvrageffbij uw gemeente. Het document moet afgegeven zijn na 31 december 
2014. 
Een opdracht tot uitbetaling. U kunt hiervoor het bijgevoegde formulier invullen en naar ons terugsturen. 
Duidelijk leesbare kopie van een geldig identiteitsbewijs van de begunstigde(n). 
Duidelijk leesbare kopie of een schermafdruk van een recent bankafschrift van de begunstigde(n). Dit is 
alleen nodig als het opgegeven rekeningnummer afwijkt van het rekeningnummer waar de premies voor 
deze verzekering tot nu toe van zijn betaald. Het is belangrijk dat de volgende gegevens duidelijk zichtbaar 
zijn: het rekeningnummer en de naam van de rekeninghouder. 

/ij verzoeken u deze informatie vóór 1 april 2015 naar ons op te sturen. 
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Datum 

Onderwerp 

06-01-2015 
Uw ABC Spaarplan komt tot uitkering. 

Hebt u vragen? 

Als u nog vragen hebt over deze brief, dan kunt u het beste contact opnemen met uw verzekeringsadviseui 

Tot slot willen wij u hartelijk bedanken voor uw vertrouwen in a.s.r. Verzekeringen. 

Met vriendelijke groet, 

P. . 
directeur Leven 

Bijlage: Opdracht tot uitbetaling 
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