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Onderwerp Uitkering van uw A B C Spaarplan

Geachte h e e r '
Naar aanleiding van de uitkering van uw A B C Spaarplan onder nummer «certificaatnr», heeft u
gevraagd o m een uitleg over de totstandkoming van uw uitkering.
De volgende gegevens zijn van belang o m aan te geven hoe dit kapitaal tot stand is gekomen:
Ingangsdatum
Duur in jaren
Expiratiedatum
Verdeeldatum
Éénmalige betaling (exclusief 1® premie)
Spaarstorting van de éénmalige betaling
—
Spaarstorting en premie per jaar
Kosten ASR Levensverzekering N.V.,
kosten bemiddeling verzekeringsadviseur en
premie overlijdensrisico dekking totaal
Totaal van de spaarstortingen (ingeschreven bedrag)
Administratiekosten

Beheerkosten per maand
U w uitkering

01-10-1994
20
01-01-2015
15-05-201 &
€ 10.891,00
€ 6.973,00
€ 1.247,90

€510,05
€21.730
4 % van het ingeschreven bedrag,
waarbij 7 % wordt gerekend over
de spaarstorting van de
éénmalige betaling
0,0416%
€ 54.550,09

De premie/periodieke betaling van u w A B C Spaarplan is o p g e b o u w d uit een spaarstorting
(€ 737,85) en kosten ASR Levensverzekering N.V., kosten bemiddeling verzekeringsadviseur en
premie overlijdensrisico dekking (€ 510,05) voor de risicoverzekering bij vooroverlijden van de
verzekerde. Deze kosten kunt u nalezen in de informatie opgave welke u jaarlijks van ons ontvangt.
Behoudens de administratie- en beheerkosten w o r d t de spaarstorting belegd en daar heeft u
rendement over gemaakt. De administratiekosten w o r d e n direct bij het afsluiten ten laste van de
beleggingskas gebracht. De beheerkosten bedragen 0 , 0 4 1 6 % over het spaartegoed en worden
maandelijks ten laste gebracht van de beleggingskas.

Datum
Blad

17-08-2015
2 van

2

Ons kenmerk

Voor de stortingen worden participaties gei<oclit 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 w o r d t de participatiewaarde opnieuw berekend.
Aan het eind van de looptijd w o r d t de beleggingskas ten gelde gemaakt. Daarna krijgt iedere
deelnemer een evenredig deel van de totale waarde naar verhouding van het totaal aantal
participaties.
Voor u w A B C spaarplan onder nummer 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 1 5 - 0 5 - 2 0 1 5

.

24810,173412
4772,276211
17260,895393
46.843,345016

€

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 € 54.550,09.
Wij gaan ervan uit dat wij u nu wat meer duidelijkheid hebben verschaft over de totstandkoming van
uw resultaat.
Met vriendelijke groet.

directeur Leven

Onderwerp:nieuwe specificatie
Datum:Mon, 17 Aug 2015 14:36:28 +0000
Van:Si»ii^®(Alexander)
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Geachte heer
In de bijlage ontvangt u een juiste specificatie van de uitkering van uw ABC certificaat.
Ik bied u bij deze mijn excuses aan voor de eerdere foutieve brief waarin allen het premiebetalende deel
was opgenomen en door mij de eerste hoge storting over het hoofd was gezien.

M e t vriendelijke groet,

Medewerker Beheer Leven (uitkeringen 2)
a.s.r.
KvK 30070695

Der* aan het milieu voordat u dit bericht print!

