Aan : Loket ASRVZ Bancair Leven Uitkeringen 2
Van Frans
Dd : 19 juli 2015

Betreft:
AMEV - ABC Spaarplan hoog/laag constructie
Certificaatnummer Ü|BHPi
Spaarplan 20 / Tarief B / Eerste betaling 1-10-1994

Goedemorgen,
Op 1 januari van dit jaar werd de einddatum van mijn ABC Spaarplan bereikt. Het was mij bekend dat
de eindafrekening pas op 15 mei 2015 zou plaats vinden. Omdat ik na het verstrijken van die datum
niets hoorde, ben ik daarna gaan mailen+bellen. Uiteindelijk ontving ik op 17 juni 2015 een mail met
een beknopte vermelding van het expiratiekapitaal en was er 18 juni 2015 een bedrag op mijn
rekening gestort.
Na ontvangt van uw betaling heb ik u direct gemeld dat ik ernstige twijfels heb over de wijze waarop
de uiteindelijke uitkering is berekend. Door mijn vakantie had ik niet alle info paraat en op dat
moment kon ik niet direct inhoudelijk reageren.
Inmiddels heb ik uw (uiterst summiere) berekening nader kunnen bekijken. Met uw berekening en de
hoogte van de einduitkering ben ik niet akkoord. Uw berekening is niet conform de afspraken en is
zeer ongunstig voor mij. Het gaat daarbij om twee afzonderlijke punten.
Onjuiste rentevergoeding
Volgens afspraak is de spaarkas per 1-1-2015 geëxpireerd. De door u berekende einduitkering heb ik
op 18-6-2015 ontvangen. Rentevergoeding dient te worden berekend over de periode tussen de
expiratie en het moment van de daadwerkelijke uitkering. Wat mij toekomt is een bedrag van
ongeveer € 495,-. De door u berekende rentevergoeding van € 95,65 kan ik op geen enkele wijze
herleiden.
De verdeling van de spaarkas
ASR is zeer terughoudend in het verstrekken van info. Voorafgaande aan de einduitkering heb ik
slechts 3 brieven van ASR ontvangen; 2x inzake de van mij verlangde documenten + lx het
gebruikelijke eindejaar overzicht.
Ik wijs u graag op het door u in maart 2015 verzonden jaaroverzicht met de daarop vermelde situatie
per 31-12-2015. (een PDF van brief en overzicht zend ik u als bijlage)
Het overzicht vermeld een saldo per 31-12-2015 van € 54.409,11
Het gaat om een Spaarkas, of zoals u zelf meldt in de toelichting "een bijzonderfinancieelproduct. U
stort samen met een aantal deelnemers geld in een gezamenlijke kas. Pas na de einddatum ontvangen alle deelnemers die nog in leven zijn een deel van de opbrengst uit de kas".
De einduitkering van mijn spaarkas, per 15-5-2015, is door u berekend op € 54.550,09

De einduitkering is daarmee slechts € 140,98 hoger dan het per 31-12-2015 gemelde saldo. Dit
suggereert dat er gedurende de looptijd van 20 jaar slechts één (armlastige) deelnemer is overleden.
Dat kan niet juist zijn! Volgens de bij mij beschikbare info is de mortaliteit (mannen 40-60 jaar) in een
periode van 20 jaar rond de 9%. Van de 100 starters in 1994 zijn er nü dus nog zo'n 91 in leven.
Volgens afspraak dient de spaarkas te worden verdeeld over de nu nog levende deelnemers.
Uitgaande van een mortaliteit van ± 9% verwacht ik een meeropbrengst van omstreeks € 4000,-. De
premievrijstelling na overlijden is meegenomen in die calculatie.
Ik ben van mening dat er veel te weinig is uitgekeerd. Zowel calculatie van de rentevergoeding
(-€495,-) als de eindverdeling van de spaarkas (-€4000,-) zijn onjuist en voor mij zeer ongunstig
uitgevoerd.
Ik verzoek u dringend om de einduitkering opnieuw te beoordelen en te berekenen. Van ASR
verwacht ik een nieuw voorstel.
Tevens dring ik aan op meer transparantie. Ik heb recht op inzicht in de door u gehanteerde
berekeningen. Ik verwacht een heldere uiteenzetting die laat zien hoe de verdeling van de spaarkas
tot stand is gekomen.
Met belangstelling zie ik uw antwoord tegemoet.

Met een vriendelijke groet,
FransJ

^

Bijlage : ASR brief+jaaroverzicht 2014 (pdf)

a.s.r.N
de n e d e r l a n d s e
verzekerings
maatschappij
voor a l l e
verzekeringen

Informatie over uw spaarkasovereenkomst in 2014
In dit overzicht geven wij u informatie over uw spaarl<asovereenkomst mei contractnummeiiPHB^-in 2014.
Hoe heeft de waarde van uw spaartcasovereenkomst zich ontwikkeld?
Hoeveel premie hebt u in 2014 betaald? Hoeveel kosten hebt u in 2014 betaald? Vv'at is in 2014 het resultaat van de
beleggingen? En wat is nu de waarde van de beleggingen? De an^^'oorden op deze vragen staan
in deze tabel:
Saldo per 1 januari 2014
Hoeveel premie heeft u in 2014 voor uw spaarkasovereenkomst betaald?
Subtotaal 1:

€ 49.037,22
+€

0,00

€ 49.037,22

Hiervan trekken we het volgende af:

Totaal

-€

Subtotaal 2: na aftrek kosten en premies
Wat is in 2014 het resultaat van de beleggingen? *'

€ 49.037,22
+€
5.371,89

Saldo per 31-12-2014
In dit resultaat zijn alle winsten en dividenduitkeringen verwerkt.

0,00

€ 54.409,11

