
Onderwerp: uw klacht over polis flBMIIt.ri.v. dhri 
Van: Loket ASRVZ Bancair Leven Uitkeringen 2 <bancair.leven.uitkeringen2@asr.nl> 
Datunn: 17-6-2015 16:18 
Aan: 

Geachte heer 

hierbij informeer ik u over de afhandeling van uw klacht. Het expiratiekapitaal is inmiddels overgemaakt. 
Ik vind het vervelend dat u hierop lang heeft moeten wachten. 

Expiratiekapitaal 
Rentevergoeding 

€ 54.550,09 
95,65 (o.b.v. 2% wettelijke rente) 

Totaal € 54.645,74 

De uitbetaling heeft als volgt plaatsgevonden: 

1) € 12.210,- naar rekeningnummer NL39RABO0 
2) - 42.435,74 naar rekeningnummer NL64RABO0 

Hebt u vragen? 
Wij vinden het belangrijk dat u goed en volledig geïnformeerd bent. Hebt u nog vragen over deze e-mail? Neemt 
u dan contact op met de medewerkers van Contact Center Leven, telefoonnummer (030) 278 02 22. Wij helpen 
u graag verder. 

Met vriendelijke groet, 

Geertjan 

Medewerker beheer Leven 

a.s.r. 
KvK nummer; 30070695 



Onderwerp: RE: klacht polls i$f($tÊf^ t.n.v. 
Van: Loket ASRVZ Bancair Leven Uitkeringen 2 <bancair.leven.uitkeringen2@asr.nl> 
Datum: 3-6-2015 09:32 
Aan: 

Geachte heer 

er is nog geen retrocessieverklaring van Rabobank binnengekomen. Vanochtend heb ik gebeld met 
Rabobank Service Centrum Financieren in Eindhoven; daar werd mij verteld dat de 
verklaring morgen naar ASR zou worden verzonden. 

Met vriendelijke groet, 

^eertj^^llMMl^ 
Medewerker beheerLeueri 
Telefoon (030) 

a.s.r. 
KvK nummer: 30070695 

van: « M M l I I I ^ ^ 
Verzonden: dinsdag 2 juni 2015 21:59 
Aan: i||fMliMNlllll||l((̂ €€rtjan) 
Onderwerp: Hoe staat het ermee?? . .. 

Goedemorgen, 

Op basis van mijn contacten met de RaBo begin vorige week, hoopte ik dat men aan ASR vrijdag 29-5 of 
maandag 1-6 een brief zou zenden inzake de vrijgave van mijn beleggingsverzekering. 
Graag hoor ik van u of er inmiddels bij ASR een bericht van de RaBo-bank is ontvangen. 
Als dat niet het geval is zal ik het op prijs stellen indien u daarover contact opneemt met de afdeling 
waaraan ASR de eerdere brieven heeft verzonden. 
Ik meen te hebben begrepen dat de brieven van ASR waren gericht aan de hyptheek-servicedesk in 
Eindhoven. 

Het is erg belangrijk voor mij dat een-en-ander nu snel en voortvarend wordt opgelost. 

Polis tKIÉMt-n-v- dhr MMMI^iMll^ 

Met een vriendelijke groet 
Frans 



Onderwerp: RE: uw klacht over expiratiei 
Van: lÉ^P^mfl^ (Geertjan 
Datum: 27-5-2015 12:02 
Aan^ 

Geachte hee* 

er is inderdaad sprake van een vergissing, er is namelijk sprake van een zogenaamde "hoog-laag"-
constructie. Dit houdt in dat er nog een bedrag van € 26.679,76 bijkomt. 
De totale uitkering komt uit op een bedrag van € 54.550,09. Voor de ontstane verwarring bied ik u mijn 
verontschuldigingen aan. 

Met vriendelijke groet, 

Geertjan' 

Medewerker beheer Leven 
Telefoon (030)< 

a.s.r. 
KvK nummer: 30070695 


