wat is de

Meegroeiverzekering?
De Meegroeiverzekering is een levensverzekering. Met de Meegroeiverzekering kunt u vermogen opbouwen voor
later. Toen u de polis afsloot, heeft u bepaald waarvoor u het vermogen straks wil gebruiken. U gebruikt het vermogen
voor de aflossing van uw hypotheek. De ABN AMRO Meegroeiverzekering is gekoppeld aan een hypothecaire
lening. Is uw verzekering niet meer gekoppeld aan een hypothecaire lening? De naam van uw verzekering is
dan de ABN AMRO Kapitaalverzekering. Voor de ABN AMRO Kapitaalverzekering gelden aparte voorwaarden.
Voorwaarden
De meest actuele voorwaarden van de Meegroeiverzekering zijn:
▶▶ Algemene Flexibele Voorwaarden Levensverzekering (AVFL 0905)
▶▶ Aanvullende Voorwaarden Meegroeiverzekering (MGV 0902)
▶▶ Toelichting op de Voorwaarden Meegroeiverzekering
▶▶ Indien premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is meeverzekerd (PVA 0607)
▶▶ Indien een uitkering bij arbeidsongeschiktheid is meeverzekerd (AOMGV 0207)
Zijn op uw verzekering oudere voorwaarden van toepassing? Dan kunt u deze opvragen via telefoonnummer 0900 - 0024*.
Welke voorwaarden van toepassing zijn staat op uw polis.

Hoe bouw ik het bedrag op?

▶▶ U betaalt met vaste regelmaat een bedrag: de premie. Dit kan per maand,
kwartaal, halfjaar of jaar. Voor elke premie kopen wij beleggingen aan.
▶▶ De waarde van uw beleggingen en het spaarsaldo op de einddatum
bepalen het bedrag dat wij uitkeren. Ook als u geen premie betaalt.
▶▶ U kunt de premie verhogen of verlagen. En u kunt extra bedragen
overboeken.
Let op! Wijziging van de premie heeft mogelijk fiscale consequenties.
Neem hiervoor contact op met een van onze adviseurs.

Beleggingen

▶▶ De Meegroeiverzekering is een beleggingsverzekering. U belegt in
beleggingsfondsen. Ook kunt u kiezen voor sparen via de ABN AMRO
Kapitaalmarktrente Rekening.
▶▶ Het beleggingsassortiment bestaat uit de ABN AMRO Verzekeringen
Profielfondsen en de ABN AMRO Kapitaalmarktrente Rekening.

Uitkeren op de einddatum

Als de verzekerde op de afgesproken einddatum in leven is, keren wij de
opgebouwde waarde uit. Deze waarde bestaat uit:
▶▶ het saldo van de Hypotheekrenterekening; en
▶▶ het saldo van de ABN AMRO Kapitaalmarktrenterekening; en
▶▶ de waarde van de beleggingen.

Looptijd

▶▶ De duur van de verzekering is minimaal 15 jaar en maximaal 30 jaar (Box 1).
Voor Box 3 geldt een maximale duur van 50 jaar.
▶▶ De eindleeftijd van de verzekerde op de polis is maximaal 70 jaar.
▶▶ Indien Premievrijstelling bij Arbeidsongeschiktheid en een Uitkering bij
Arbeidsongeschiktheid is meeverzekerd geldt een maximale eindleeftijd
van 65 jaar.
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Opnemen

U kunt uit de opgebouwde waarde van de Meegroeiverzekering eerder geld
opnemen. Volgens de wet mag dit alleen als het om een zogenaamde box
3-verzekering gaat.
Let op! Het opnemen van geld uit de opgebouwde waarde heeft mogelijk
fiscale consequenties. Neem hiervoor contact op met een van onze
adviseurs.

Kosten

ABN AMRO Levensverzekering N.V. brengt maandelijks kosten in rekening.
Welke kosten u betaalt is afhankelijk van de ingangsdatum van uw verzekering.
▶▶ Is uw polis ingegaan voor 16 juli 2007? U betaalt administratiekosten voor
uw verzekering. Elke maand verrekenen wij EUR 5,67 met de waarde
van uw verzekering.
Betaalt u geen premie? Dan bedragen de administratiekosten EUR 2,83
per maand.
▶▶ Is uw polis ingegaan op of na 16 juli 2007? U betaalt administratiekosten
en provisie voor uw verzekering.
▶▶ De provisie bedraagt 1,5% van de premie. Deze kosten houden we in
op uw premie.
▶▶ De administratiekosten bedragen EUR 3 per maand en worden
maandelijks verrekend met de waarde van uw verzekering.
Betaalt u geen premie? Dan betaalt u ook geen administratiekosten en
provisie.
Kosten beleggingsfondsen: voor de beleggingen moet u kosten betalen.
Deze kosten worden verrekend in de koers van de beleggingsfondsen.

Wat gebeurt er als ik overlijd?

Als een verzekerde overlijdt, ontvangt de begunstigde een uitkering. Wie de
begunstigde is en hoeveel we uitkeren staat op uw polisblad. Bekijk hieronder
de 3 mogelijkheden.
1.	Een vast bedrag maar minimaal 110% van het opgebouwde vermogen
	De begunstigde ontvangt na uw overlijden een vast bedrag. Dat bedrag
staat op uw polisblad vermeld. Is 110% van de opgebouwde waarde meer
dan dat vaste bedrag? Dan keren wij 110% van de opgebouwde waarde
aan de begunstigde uit.
2. 110% van het opgebouwde vermogen
	De begunstigde ontvangt na uw overlijden een uitkering gelijk aan 110%
van de opgebouwde waarde. Bij deze mogelijkheid is dus niet sprake
van een vast bedrag.
3. Minder dan de waarde van uw verzekering
	De derde mogelijkheid is dat wij een bedrag uitkeren dat lager is dan de
waarde van uw verzekering. Op uw polis staat welk percentage van de
waarde wij dan uitkeren. Dat percentage is maximaal 90%.
Staat op uw polisblad dat wij 110% uitkeren (opties 1 en 2)? Dan brengen
wij u voor het overlijdensrisico premie in rekening. De premie voor die
overlijdensrisicodekking verrekenen wij met de waarde van uw beleggingen.
Maandelijks verkopen wij een deel van uw beleggingen.
Staat op uw polisblad dat wij minder dan de waarde uitkeren (optie 3)?
Dan lopen wij geen risico en betalen wij u maandelijks een bonusbedrag.
Die bonus voegen wij toe aan het opgebouwde vermogen. Dat doen wij
door maandelijks beleggingen aan te kopen voor de hoogte van die bonus.
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Wat gebeurt er als een verzekerde
arbeidsongeschikt wordt?

Heeft u gekozen voor een uitkering bij arbeidsongeschiktheid? Dan keren wij:
▶▶ een vast bedrag uit, na het tweede jaar dat de verzekerde arbeidsongeschikt
is geworden en zolang de arbeidsongeschiktheid duurt.
Heeft u gekozen voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid? Dan nemen wij:
▶▶ de premiebetaling voor uw verzekering van u over, zolang de arbeidsongeschiktheid duurt.
Is sprake van gedeeltelijk arbeidsongeschiktheid? Dan keren wij deels uit
of nemen de premiebetaling voor een deel over. Of u heeft gekozen voor
premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid of een uitkering bij arbeidsongeschiktheid staat vermeld op uw polisblad.
Let op: voor de dekkingen bij arbeidsongeschiktheid gelden aanvullende
voorwaarden. Daarin staat waar u recht op heeft in geval van arbeidsongeschiktheid.

Hoe veilig is mijn geld?

De Meegroeiverzekering is een product van ABN AMRO Levensverzekering N.V.
ABN AMRO Levensverzekering N.V. valt onder de opvangregeling van De
Nederlandsche Bank. Deze is in overleg met Het Verbond van Verzekeraars tot
stand gekomen.

Belastingen

▶▶ De Belastingdienst heeft verschillende regels voor de fiscale behandeling van
uw verzekering. Door de aanpassingen van uw verzekering verandert er niets.
U houdt dezelfde rechten en plichten. Wilt u meer informatie? Neem dan
contact op met onze adviseurs via telefoonnummer 0800 - 024 07 04 (gratis).

Wijzigingen

Wilt u overstappen van beleggen naar sparen? Of het premiebedrag verhogen
of verlagen? Tussentijdse wijzigingen kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per
week, doorgeven aan een van onze adviseurs via 0800 - 024 07 04 (gratis).

* Voor dit gesprek betaalt u uw gebruikelijke belkosten. Uw telefoonaanbieder bepaalt deze kosten.

