
C'ASR 
Informatie over uw spaarkasovereenkomst in 2010 
In dit overzicht geven wij u informatie over uw spaarkasovereenkomst met contractnummer ! in 
2010. 

Hoe heeft de waarde van uw spaarkasovereenkomst zich ontwikkeld? 
Hoeveel premie hebt u in 2010 betaald? Hoeveel kosten hebt u in 2010 betaald? Wat is in 2010 het 
resultaat van de beleggingen? En wat is nu de waarde van de beleggingen? De antwoorden op deze 
vragen staan in deze tabel: 

Saldo per 1 januari 2010 
Hoeveel premie heeft u in 2010 voor uw spaarkasovereenkomst betaald? 

€ 
+ € 

33.888,68 
1.247,90 

Subtotaal 1: € 35.136,58 

Hiervan trekken we het volgende af: 

premies overlijdensrisicodekking 
kosten ASR Levensverzekering N.V. (eerste kosten en doorlopende kosten) 
kosten bemiddelaar of verzekeringsadviseur 
Totaal 

€ 
€ 
€ 

325,98 
123,47 
60,61 * 

-€ 510,06 

Subtotaal 2: na aftrek kosten en premies 
Wat is in 2010 het resultaat van de beleggingen? ** 

€ 
+ € 

34.626,52 
2.762,49 

Saldo per 31-12-2010 € 37.389,01 

De rubriek 'kosten bemiddelaar of verzekeringsadviseur' kan afwijken van de provisie die uw 
tussenpersoon ontvangt. Uw tussenpersoon geeft u aan wat zijn provisie is. Een deel van deze 
provisie kan uw tussenpersoon direct bij het afsluiten van uw verzekering ontvangen. Maar deze 
kosten worden over een langere termijn met de door u betaalde premie verrekend. Aan dit 
'gespreid betalen' kunnen aanvullende kosten verbonden zijn. Daardoor kan het hier genoemde 
kostenbedrag afwijken van het bedrag dat uw tussenpersoon ontvangt. 
In dit resultaat zijn alle winsten en dividenduitkeringen verwerkt. 



Datum 

Ons kenmerk 

Behandeld door 

Telefoon 

Fax 

Onderwerp 

23 februari 2011 

Leven Individueel 
0900-9339 
(030)2578255 

Informatie over uw ABC Spaarplan 

Geachte heer Trienekens, 

U hebt bij ASR Levensverzekering N.V. een spaarkasovereenkomst met contractnummer 
Wij willen u laten weten wat de waarde hiervan is. Daarom ontvangt u hierbij een 

Verz icht waarin staat wat de waarde nu is en welke kosten en premies u in 2010 precies 
hebt betaald. In de bijgevoegde toelichting leggen wij de begrippen die in het overzicht staan 
aan u uit. 

ASR 
Levensverzekering N.V. 

Archimedeslaan 10 

3584 BA Utrecht 

Postbus 2072 

3500 HB Utrecht 

Telefoon 

0900-9339 

Fax 

(030) 2578255 

www.asrverzekeringen. nl 

Hebt u vragen? 
Wij vinden het belangrijk dat u goed en volledig geïnformeerd bent. Hebt u nog vragen over deze brief 
of wilt u advies? 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 helpen u 
graag verder. Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.asrverzekeringen.nl/overzicht. 

Met vriendelijke groet. 

directeur Leven 

Bijiage{n) Informatie over uw spaarkasovereenkomst in 2010 
Uitleg bij de Informatie over uw spaarkasovereenkomst in 2010 



Uitleg bij de Informatie over uw spaarkasovereenkomst in 2010 

Hoe zit een spaarkas in elkaar? 
U neemt deel in een spaarkas. Een spaarkas is een bijzonder financieel product. U stort namelijk samen 
met een aantal deelnemers geld in een gezamenlijke kas. Wij, ASR Levensverzekering N.V., beleggen dit 
bedrag. Pas na de einddatum ontvangen alle deelnemers die nog in leven zijn een deel van de opbrengst 
uit de kas. 

Wat betaalt u? 
Voor uw spaarkas betaalt u een premie. Van dat bedrag trekken wij af: 

- een vergoeding voor de kosten die wij maken; 
- de premies voor de overlijdensrisicodekking; 
- de kosten voor de bemiddeling van de verzekeringsadviseur. 

Het bedrag dat overblijft storten wij in de kas. 

Wat ontvangt u op de einddatum? 
Het is onzeker welke uitkering u op de einddatum ontvangt. De hoogte van uw uitkering is namelijk 
afhankelijk van: 

- hoeveel deelnemers in de spaarkas in leven zijn op de einddatum; 
- de ontwikkeling van de waarde van de beleggingen tijdens de looptijd; 
- de koers(en) op de einddatum. 

Let op! Uw spaarkasovereenkomst en de Compensatieregeling 
Uw spaarkasovereenkomst is een beleggingsverzekering. ASR Nederland heeft met een aantal 
belangenorganisaties afspraken gemaakt over de maximale kosten van beleggingsverzekeringen. Deze 
afspraken noemen wij de Compensatieregeling. Uw beleggingsverzekering valt mogelijk onder deze 
regeling. In dat geval komt uw beleggingsverzekering in aanmerking voor een eventuele vergoeding. Het 
bedrag van deze vergoeding vindt u in de toekomst op uw jaaroverzicht 'Informatie over uw 
beleggingsverzekering'. Op www.asrcompenseert.nl leest u meer over de Compensatieregeling. 

Wat betekenen de begrippen in uw overzicht? 
Hieronder leggen uit wat wij met een aantal begrippen bedoelen. 

Saldo 

Dit is hoeveel uw deel in de spaarkas op de genoemde datum waard is. 

Premie 
Voor de spaarkas betaalt u een premie. De premie betaalt u per maand, kwartaal, halfjaar, jaar of in één 
keer voor de hele looptijd. Betaalt u de premie in één keer, dan noemen wij dat een koopsom. In het 
overzicht staat het bedrag dat u in 2010 betaald moet hebben. Wij hebben geen rekening gehouden met 
een eventuele betalingsachterstand. 
Premie overlijdensrisicodekking 
Bij ieder contract is geregeld wat er gebeurt bij overlijden. U hebt met ons afgesproken welk bedrag wij 
uitkeren als de verzekerde overlijdt vóór de einddatum van het contract. Dit noemen wij de 
overlijdensrisicodekking. Voor die overlijdensrisicodekking betaalt u een premie. 



Kosten ASR Levensverzekering N. V. 
Dit zijn l<osten die ASR Levensverzel<ering N.V. rekent om verzekeringen te ontwikkelen, aan te bieden 
en te administreren. Wij maken onderscheid in zogenoemde eerste kosten en doorlopende kosten. Eerste 
kosten zijn kosten die wij in één keer In rekening brengen. Denk aan de ontwikkelingskosten, de 
acceptatiekosten en de kosten voor het invoeren van de spaarkas in diverse administraties. Doorlopende 
kosten brengen wij gedurende de hele looptijd van uw contract in rekening. Het gaat dan om kosten voor 
de jaarlijkse administratie en het innen van de premie. 

Kosten bemiddelaar of verzekeringsadviseur 
Uw verzekeringsadviseur ontvangt van ons een beloning in de vorm van provisie. Deze provisie is 
bedoeld voor advies en ondersteuning bij het sluiten van de spaarkas en voor de nazorg (advies en 
ondersteuning) gedurende de looptijd. Wij betalen deze provisie meteen bij het afsluiten. We noemen dat 
de afsluitprovisie. Wij brengen deze provisie in mindering op uw bruto premie. Uiteindelijk betaalt dus niet 
ASR Levensverzekering N.V. maar ü de beloning voor de verzekeringsadviseur. 

Resultaat 
Het resultaat is de toename of afname van de waarde van de beleggingen. 


