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Geachte heer
U hebt een levensverzekering bij ASR met polisnummer CHHft Deze verzekering hebt u afgesloten in
combinatie met een hypotheek. In deze brief leest u belangrijke informatie over uw levensv^ekering. Wiisifagen u
om deze brief goed te lezen. U kunt mogelijk belasting besparen.
De waarde van uw levensverzekering valt nu als vermogen in box 3
In box 3 wordt belasting geheven over vermogen. De waarde van uw verzeiling telt mee voor uw vermogen.
U betaalt nu of iii de (nabije) toekomst mogelijk jaariijkó belasling ovet cj^rwaarde van uw verzekering. Of dat ook
echt zo is, hangt af van uw persoonlijke situatie.
U kunt van uw levensverzekering een Kapitaalverzekering'^igen Woning maken
Tot 1 april kunt u van uw verzekering een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) in box 1 maken. Uw
verzekering valt dan niet meer als vermogen in box 3. Uw verzekering moet dan wel aan de voorwaarden van de
KEW (blijven) voldoen. Op www.asr.nl/kew leest u wat eerpKEW is en welke voorwaarden er zijn.
Maak vóór vrijdag 29 maart 2013 een keuze
Op 1 april 2013 vervalt wettelijk de mogelijkhejpi'öm van uw levensverzekering een KEW te maken. U mag voor die
tijd nog kiezen of u van uw verzekering eea-KÈW wilt maken. Daarna is deze keuze niet meer mogelijk.
Wilt u van uw verzekering een KEW maken? Dan moet u ons een getekend formulier opsturen. Hieronder leest u
meer hierover. Uw formulier moet ujjerlijk 29 maart 2013 bij ons binnen zijn. Ontvangen wij uw formulier te laat, dan
kunnen wij van uw verzekering géén KEW maken. Wilt u niets veranderen? Dan hoeft u niets te doen. De waarde
van uw verzekering blijft dan^ts vermogen in box 3 vallen. Hebt u onlangs al een KEW aangevraagd? Dan hoeft u
ook niets te doen.
Bespreek deze brief met uw verzekeringsadviseur
Wij kunnen niet beoordelen wat voor u de beste keuze is. Daarom adviseren wij u om deze brief te bespreken met
uw verzekeringsadviseur: Multisafe BV, telefoonnummer 030 2212777. Uw verzekeringsadviseur is op de hoogte
van deze brief en van uw situatie. Hij kan adviseren welke keuze voor u financieel het beste is. Uw
verzekeringsadviseur heeft ook het formulier 'Aanvragen Kapitaalverzekering Eigen Woning'.
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Hebt u nog vragen?
Wij kunnen ons voorstellen dat u meer wilt weten over dit onderwerp. Op www.asr.nl/kew leest u meer over de
KEW. U kunt via deze link ook het formulier downloaden. Hebt u nog vragen over deze brief? Neemt u dan contact
op met uw verzekeringsadviseur. Wilt u direct contact met ons? Belt u dan met ons Klant Contact Centrum,
telefoonnummer 0900 - 9339 (lokaal tarief). Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 17.30. Wij helpen u
graag verder.
Met vriendelijke groet.
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