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Onderwerp

Uitkering van uw ABC Spaarplan

Geachte hei
Naar aanleiding van de uitkering van uw ABC Spaarplan onder nummer
om een uitleg over de totstandkoming van uw uitkering.

heeft u gevraagd

De volgende gegevens zijn van belang om aan te geven hoe dit kapitaal tot stand is gekomen:
Ingangsdatum
Duur in jaren
Expiratiedatum
Verdeeldatum
Premie per jaar
Premie overlijdensrisico dekking + kosten, totaal
Totaal van de spaarstortingen (ingeschreven bedrag)
Administratiekosten
Beheerkosten
Uw uitkering

01-10-1994
20
01-01-2015
15-05-2015
€ 1.247,90
€510,05.
€ 14.757,00
4% van het ingeschreven bedrag
0,0416%
€ 27.870,33

De premie/periodieke betaling van uw ABC Spaarplan is opgebouwd uit een spaarstorting
(€ 737,85) en een premie voor overlijdensrisico dekking plus kosten (€ 510,05)_. De hoogte van de
risicopremie en de kosten kunt u nalezen in de informatie opgave welke^uTjaarlijks yaö ons ontvangt.
Behoudens de administratie- en beheerkosten wordt de spaarstorting-betegd ën daar heeft u
rendement over gemaakt. De administratiekosten bedragen 4% van hetjngeschreven bedrag (=
totaal van de spaarstortingen) en worden direct bij het afsluiten ten last-é van de beleggingskas
gebracht. De beheerkosten bedragen 0,0416% over het spaartego^ en worden maandelijks ten
laste gebracht van de beleggingskas.
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Datum
Blad

03-08-2015
2 van 2

Ons kenmerk

Voor de stortingen worden participaties gekocint tegen de geldende koersen in de kas waar dit
certificaat toe behoort. Tevens worden per certificaat participaties bijgeschreven vanwege:
overlijden of afkoop door andere deelnemers in de beleggingskas
opbrengsten uit beleggingen
Maandelijks wordt de participatiewaarde opnieuw berekend.
Aan het eind van de looptijd wordt de beleggingskas ten gelde gemaakt. Daarna krijgt iedere
deelnemer een evenredig deel van de totale waarde naar verhouding van het totaal aantal
participaties.
Voor uw ABC spaarplan onder nummer «certificaatnr» is de specificatie per 15-05-2015 als volgt:
- Aankoop van participaties
- Participaties door afkoop/overlijdenswinst
- Participaties door opbrengst uit beleggingen
Totaal aantal participaties
Het totaal aan participaties in deze kas
Vermogen per 15-05-2015

14.858,847242
2.075,885873
6.998.122471
23.932,855586

€

77.567.380,52
90.328.900,05

Wanneer men het vermogen van de kas deelt door het totaal aantal participaties in de kas,
vervolgens vermenigvuldigd met het persoonlijk aantal toegekende participaties komt U op het
bedrag van € 27.870,33.

Rentevergoeding na 1 januari
Vanaf januari 2015 worden de gelden in de kas niet meer belegd. Omdat wij tot 15 mei nodig
hebben om te onderzoeken welke deelnemers nog in leven zijn, wordt het kapitaal rentedragend op
een depositorekening bij een bank gezet tegen een rente van 0,07%. Vanwege alle onzekerheden
rondom de banken de laatste jaren vinden wij het niet verantwoord om risico te lopen met deze
gelden van onze polishouders. Om geen enkel risico te lopen hebben wij besloten om de waarde van
de kas op een "secured" deposito veilig te stellen. Dit houdt in dat gedurende de looptijd van het
deposito wij van de bank hoogwaardige beleggingen als onderpand eisen. Bij een eventueel
faillissement van die bank wordt het verlies op het spaardeposito volledig gecompenseerd door het
onderpand. Het onderbrengen van het kapitaal op een secured deposito heeft tot gevolg dat de
rente die hiervoor ontvangen wordt erg laag is.
Wij gaan ervan uit dat wij u nu wat meer duidelijkheid hebben verschaft over de totstandkoming van
uw resultaat.
Met vriendelijke groet.

directeur Leven

Op 3-8-2015 om 12:39 schreef Loket ASRVZ Bancair Leven Uitkeringen 2:
Geachte heer'
hierbij informeer ik u over uw verzekering met poiisnummer
van de uitbetaling aan.

In de bijlage treft u een specificatie

Ter aanvulling hierbij mijn reactie op uw opmerking over mortaliteit. Eventuele wijzigingen die hierop
betrekking hebben,
worden gedurende de gehele looptijd doorgevoerd. Dit houdt in dat ze ook al verwerkt zijn in de opgave
van 31-12-2014.

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
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