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ABN AMRO Vermogen Opbouw Polis
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Algemene afspraken

Wat moet u doen als de verzekerde leeft op de einddatum van 
de verzekering?
Dan hebben wij de volgende gegevens nodig om te
betalen:
•	 de	originele	polis;
•	 een	officieel	bewijs	van	in	leven	zijn	van	de	verzekerde
 en van degene die recht heeft op het geld. Dat
 noemen wij een attestatie de vita. Die moeten de
 verzekerde en degene die recht heeft op het geld bij
	 hun	gemeente	aanvragen;
•	 het	bankrekeningnummer	van	de	persoon	aan	wie	wij
 betalen.

Wat moet u doen als de verzekerde overlijdt voor de einddatum 
van de verzekering?
En hebt u met ons afgesproken dat wij uitkeren als de 
verzekerde overlijdt?
Dan hebben wij de volgende gegevens nodig om te
betalen:
•	 de	originele	polis;
•	 een	uittreksel	uit	het	overlijdensregister;
•	 van	degene	die	recht	heeft	op	het	geld:	een	verklaring
 van erfrecht. Dit hoeft niet als deze persoon met zijn
 naam op de polis staat. Of als deze persoon uw 
	 echtgenoot	of	geregistreerde	partner	is;
•	 het	bankrekeningnummer	van	de	persoon	aan	wie	wij
 betalen.

Wij kunnen ook nog vragen om een aantal extra
gegevens. Hierna leest u welke. 

Een ondertekende verklaring
Wij kunnen vragen aan iedereen die belang heeft bij deze 
verzekering om een verklaring te ondertekenen. In deze 
verklaring staat dat wij na onze betaling niets meer aan 
deze personen hoeven te betalen. Heeft niet iedereen de 
verklaring ondertekend? Dan hoeven wij niet te betalen.

Meer bewijzen geven als wij daarom vragen
Het kan zijn dat wij meer gegevens nodig hebben om te 
kunnen betalen. Dan vragen wij die naar ons op te sturen. 
Als wij die niet krijgen, hoeven wij niets te betalen. 
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Wie zijn ‘wij’?
Wij zijn ABN AMRO Levensverzekering N.V.

Voor wie zijn deze voorwaarden?
Deze voorwaarden zijn voor:
•	 degene	die	de	verzekering	heeft	afgesloten.	Deze
 persoon, personen, instelling of onderneming noemen
	 wij	in	deze	voorwaarden	‘u’;
•	 de	personen	die	een	uitkering	kunnen	krijgen	met	de
 verzekering (de begunstigden). Op de polis staat wie
	 dit	zijn;
•	 de	verzekerde	of	verzekerden.	U	sluit	deze	verzekering
 af op iemands leven. Die persoon is de verzekerde.
 Op uw polis staat wie de verzekerde is. Het is ook
 mogelijk om de verzekering af te sluiten op twee
 levens. Als in deze voorwaarden iets staat over de
 verzekerde, bedoelen wij alle verzekerden.

Welke voorwaarden gelden voor de Vermogen Opbouw Polis?
Voor de Vermogen Opbouw Polis gelden de voorwaarden 
die u nu leest.

Staat er in de voorwaarden iets wat tegenstrijdig is met 
wat er op uw polis staat of wat er in de clausules op de 
polis staan? Dan geldt wat er staat op uw polis en in de 
clausules. Voor deze verzekering geldt het Nederlands 
recht. 

Wanneer begint uw verzekering?
De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. 
Vanaf dat moment moet u premie betalen. Betaalt u de 
eerste premie niet of te laat? Dan hoeven wij niet te
betalen als de verzekerde overlijdt. 

Hebt u de verzekering afgesloten maar wilt u hem toch 
niet? Stuur ons dan binnen 30 dagen nadat u de polis 
hebt gekregen een brief. Dan stoppen wij de verzekering 
en heeft deze nooit bestaan. Hebt u al premie betaald? 
Dan betalen wij die aan u terug. Zijn de beleggingen in de 
tussentijd meer waard geworden? Dan krijgt u het verschil 
van ons. Zijn de beleggingen in de tussentijd minder 
waard geworden? Dan krijgt u minder terug. 

Als wij geen brief van u ontvangen, gaan wij ervan uit dat 
u de verzekering wilt houden. Wij gaan er dan ook van uit 
dat u het eens bent met wat er op de polis staat.

Wanneer stopt uw verzekering? 
Uw	verzekering	stopt	direct	nadat	een	verzekerde	is	
overleden. Leven alle verzekerden nog op de einddatum? 
Dan stopt de verzekering op de einddatum. De einddatum 
staat	op	de	polis.	U	mag	de	einddatum	van	de	verzekering	
veranderen. 

Wij moeten dat wel uiterlijk drie maanden vóór de oor-
spronkelijke einddatum weten. 
Stuurt	u	ons	daarvoor	een	brief.	U	mag	de	verzekering	
ook eerder stoppen. Stuurt u ons daarvoor een brief en de 
polis.	U	krijgt	dan	het	totaal	van	de	waarde	van	de	beleg-
gingen en de ABN AMRO Kapitaalmarktrente Rekening. 
Het kan zijn dat u hierdoor belasting moet betalen.

Bent u uw polis kwijt?
Dan kunt u dat aan ons melden en krijgt u een nieuwe 
polis.	Uw	oude	polis	is	dan	niet	meer	geldig.

Hoe beschermen wij uw privacy?
Uw	privacy	beschermen	wij	door	ons	te	houden	aan	de	
gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële 
Instellingen. Deze gedragscode kunt u vinden op www.
verzekeraars.nl als u zoekt op ‘gedragscode’.

Hebt u een klacht? 
Dan kunt u daarover een brief sturen aan de directie van 
ABN AMRO Levensverzekering N.V. Het adres is:

ABN AMRO Levensverzekering N.V.
T.a.v. de directie
Postbus 10085
8000 GB ZWOLLE

Bent u niet tevreden met de beslissing van de directie? 
Stuur	dan	een	brief	naar	Klachteninstituut	financiële	
dienstverlening	(Kifid).	Dit	is	een	onafhankelijke	organisatie	
die klachten beoordeelt. Het adres is:

Kifid
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Tel. 0900 - 355 22 48
www.kifid.nl	

U	mag	de	klacht	ook	voorleggen	aan	de	rechter.
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Wat is de Vermogen Opbouw Polis?

De Vermogen Opbouw Polis is een beleggingsverzekering. 
De  premie voor deze verzekering is minimaal € 600,- per 
jaar. Met deze verzekering beleggen wij uw premies
en/of storten die op de ABN AMRO Kapitaalmarktrente 
Rekening. De verzekering keert uit als de verzekerde leeft 
op de einddatum. De verzekering keert ook uit als de 
verzekerde overlijdt voor de einddatum als u dat met ons 
heeft afgesproken. 

Verder geldt dat u:
•	 zelf	kiest	hoe	wij	uw	geld	moeten	beleggen;
•	 zelf	kiest	of	u	de	premie	per	maand,	per	drie	maanden,	
	 per	halfjaar	of	per	jaar	betaalt;	
•	 zelf	bepaalt	wie	het	geld	krijgt.

Hoe beleggen wij uw premie?
Wij halen van uw premie eerst administratiekosten af. De 
rest	beleggen	wij.	U	kunt	kiezen	tussen	beleggen	in	door	
ons aangewezen beleggingsfondsen en geld storten op 
de	ABN	AMRO	Kapitaalmarktrente	Rekening.	U	kunt	ook	
voor beide kiezen.

Wilt u beleggen in beleggingsfondsen?
•	 Dan	openen	wij	een	beleggingsrekening.	Deze
 rekening is van ons en hoort bij ons vermogen. 
•	 U	kiest	van	tevoren	in	welk	beleggingsfonds	wij	voor	u
 beleggen. Welk beleggingsfonds u kiest, hangt af
 van welk doel u wilt bereiken. Hoe snel wilt u dat doel
 bereiken? Welk risico wilt én kunt u nemen? En
 hoeveel geld kunt u gebruiken om te beleggen? Deze
 vragen zijn aan u gesteld via een vragenlijst. De
 antwoorden op deze en meer vragen bepalen uw
	 beleggersprofiel.	Dit	profiel	bepaalt	welke	manier	van
	 beleggen	bij	u	past.	U	moet	uw	beleggersprofiel
	 invullen	en	bij	ABN	AMRO	Bank	inleveren.	U	kunt	uw
	 beleggersprofiel	veranderen.	Wilt	u	dat?	Neem	dan
 contact op met ABN AMRO Bank. 
•	 Wij	beleggen	het	geld	op	de	eerste	beursdag	nadat
 het van uw rekening is afgeschreven. Wij beleggen dan 
 tegen de openingskoers van die dag.
•	 Hoeveel	beleggingen	wij	kopen	van	een	bepaald
 beleggingsfonds, berekenen wij zo: 
 - Wij nemen het bedrag dat wij voor u gaan
  beleggen. 
 - Dat bedrag delen wij door de openingskoers van
  die dag. 
 - Het getal dat daaruit komt, is het aantal
  beleggingen dat wij voor dat bedrag van het
  beleggingsfonds kopen.

Wilt u geld storten op de ABN AMRO Kapitaalmarktrente 
Rekening?
U	kunt	ook	met	ons	afspreken	dat	wij	het	geld	storten	
op de ABN AMRO Kapitaalmarktrente Rekening. Deze 
rekening is van ons en hoort bij ons vermogen. Voor de 
rekening geldt het volgende:
•	 U	kiest	hoeveel	procent	van	de	premie	u	op	de	ABN
 AMRO Kapitaalmarktrente Rekening wilt storten. Dat
 moet minimaal 5% zijn of een veelvoud daarvan.
 Bijvoorbeeld 10%, 15% of 35%. 
•	 ABN	AMRO	Bank	betaalt	iedere	dag	rente	over	het
 geld op de ABN AMRO Kapitaalmarktrente Rekening.
	 Deze	rente	kan	steeds	veranderen.	U	krijgt	hier	geen
 bericht over. ABN AMRO Bank stelt de rente vast. Hoe
 hoog de rente is, kunt u altijd opvragen bij ABN AMRO
 Bank. 
•	 ABN	AMRO	Bank	mag	de	regels	over	de	ABN	AMRO
 Kapitaalmarktrente Rekening altijd veranderen. Is de
 verandering nadelig voor u? Dan krijgt u van ons een
 brief over de verandering.

Wij mogen ABN AMRO Bank altijd informatie geven over 
de beleggingen die u via ons hebt lopen.

Welke kosten betaalt u? 
U	betaalt	voor	de	verzekering	administratiekosten	en	
beheerkosten. 
•	 Administratiekosten.	Wij	halen	elk	jaar	8%	van	de
 premie af met een maximum van € 50,- per jaar. Wij
 halen de administratiekosten van de premie af voordat
 wij gaan beleggen of geld op de ABN AMRO Kapitaal-
 marktrente Rekening storten. 
•	 Polisbeheerkosten.	Wij	halen	elke	maand	0,018%
 van de waarde van uw verzekering af. Dit doen wij naar 
 verhouding van de beleggingen en het saldo van de
 ABN AMRO Kapitaalmarktrente Rekening.

Daarnaast maakt een beleggingsfonds de volgende
kosten:
•	 beheerkosten.	Het	beleggingsfonds	probeert	u	de
 hoogste opbrengst te geven. De kosten die het fonds
	 hierbij	maakt,	zijn	de	beheerkosten;
•	 marketingkosten;
•	 accountantskosten.	Een	accountant	controleert	het
	 beleggingsfonds;
•	 bankkosten.	Voor	financiële	transacties,	zoals
 overboekingen, rekenen banken kosten aan het
	 beleggingsfonds;
•	 bewaarloon.	Dit	zijn	de	kosten	voor	het	bewaren	van
 de beleggingen.
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Het beleggingsfonds telt deze kosten bij elkaar op. Het 
totaal deelt het fonds door het gemiddeld vermogen van 
het beleggingsfonds. 

Het percentage dat zo is berekend, heet TER (Total Ex-
pense Ratio). Het vermogen van het beleggingsfonds is 
de waarde van alle beleggingen van iedereen die belegt 
in dat fonds. De TER is verwerkt in de koersen van het 
beleggingsfonds en komt op die manier dus ten laste 
van de waarde van uw verzekering. De TER kan periodiek 
veranderen. 

Het kan zijn dat het beleggingsfonds belegt in een ander 
beleggingsfonds. De kosten van dit andere beleggings-
fonds zijn verwerkt in de TER. 

U	betaalt	ons	geen	aan-	of	verkoopkosten	als	wij
beleggingen voor u kopen of verkopen. Ook voor het
veranderen van beleggingsfonds betaalt u ons geen 
kosten.
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Wat mag u van ons verwachten?

Op de polis staat in welke situaties wij moeten betalen 
en hoeveel wij betalen. Wij hoeven het geld pas één dag 
daarna te betalen (opeisbaar).

Wat keren wij uit als de verzekerde leeft op de einddatum?
Wij keren uit als de verzekerde op de einddatum leeft. Dan 
keren wij een bedrag uit dat gelijk is aan de totale waarde van:
•	 De	beleggingen,	en
•	 Het	saldo	van	de	ABN	AMRO	Kapitaalmarktrente
 Rekening. 

De waarde van de beleggingen bepalen wij met de 
openingskoers van de eerste beursdag na de einddatum 
van de verzekering. Het saldo van de ABN AMRO Kapitaal-
marktrente Rekening bepalen wij op diezelfde dag. 
Gebruikt u de Vermogen Opbouw Polis voor een lijfrente? 
Dan moet u met het geld een periodieke uitkering kopen 
die uw inkomen aanvult. 

Wat keren wij uit als de verzekerde overlijdt voor de einddatum?
Overlijdt de verzekerde voor de einddatum van de
verzekering? Dan keren wij maximaal 90% uit van:
•	 De	beleggingen,	en
•	 Het	saldo	van	de	ABN	AMRO	Kapitaalmarktrente
 Rekening. 

U	spreekt	van	tevoren	met	ons	af	welk	percentage	wij	
betalen. Dat staat op de polis. 

Zijn er twee verzekerden en overlijden zij tegelijk? Dan 
keren wij maar een keer uit. Wij betalen dan het hoogste 
afgesproken uitkeringspercentage. 
Als wij een bedrag betaald hebben nadat een verzekerde 
overlijdt, stopt de verzekering. 
Gebruikt u de Vermogen Opbouw Polis voor een lijfrente? 
Dan moeten de nabestaanden met het geld een perio-
dieke uitkering kopen.

De waarde van de beleggingen en het saldo van de ABN 
AMRO Kapitaalmarktrente Rekening bepalen wij op een 
van deze twee manieren:
•	 Weten	wij	binnen	twee	maanden	na	de	overlijdens-
 datum dat de verzekerde is overleden? Dan gebruiken
 wij voor de beleggingen de openingskoers van de
 eerste beursdag na de datum van overlijden. En wij
 nemen het saldo van de ABN AMRO Kapitaalmarkt-
 rente Rekening op de eerste dag na de datum van
 overlijden.
•	 Weten	wij	pas	na	twee	maanden	na	de	overlijdens-
 datum dat een verzekerde is overleden? Dan gebruiken
 wij voor de beleggingen de openingskoers van de dag
 waarop wij de beleggingen verkopen. Die dag is zo

 snel mogelijk nadat wij weten dat een verzekerde is
 overleden. 
 En alle gegevens hebben gekregen die wij nodig
 hebben om te kunnen uitkeren. Wij verkopen de
 beleggingen op zijn laatst tien werkdagen nadat wij
 die gegevens hebben ontvangen. Voor de ABN AMRO
 Kapitaalmarktrente Rekening nemen wij het saldo op
 de dag dat wij weten dat de verzekerde is overleden.

Bonus
Het bedrag dat wij betalen als de verzekerde overlijdt, is 
lager dan de totale waarde van de beleggingen en het 
saldo	van	de	ABN	AMRO	Kapitaalmarktrente	Rekening.	U	
krijgt daarom een bonus. Wij voegen iedere maand extra 
beleggingen toe aan de door u gekozen beleggingsfond-
sen of doen een extra storting op de ABN AMRO Kapitaal-
marktrente Rekening. Wij verdelen deze bonus over de be-
leggingsfondsen en/of de ABN AMRO Kapitaalmarktrente 
Rekening op dezelfde manier als wij uw premie verdelen. 
Hoeveel wij toevoegen, hangt af van twee dingen:
•	 De	leeftijd	van	de	verzekerde;
•	 Welk	percentage	van	de	totale	waarde	van	de	beleg-
 gingen en het saldo van de ABN AMRO Kapitaalmarkt-
 rente Rekening wij betalen bij overlijden van de
 verzekerde.

In de bijlage bij deze voorwaarden staat een bonustabel. 
Daar staat bij hoe u kunt berekenen hoe hoog de bonus 
voor uw verzekering is.

Wanneer betalen wij niet of minder?

•	 Als	de	verzekerde	door	opzet	of	grove	schuld	is	overleden
 Heeft iemand die belang heeft bij de verzekering de
 verzekerde met opzet gedood? Dan betalen wij niet.
 Wij betalen ook niet als de verzekerde overlijdt door
 grove schuld van iemand die belang heeft bij de
 verzekering. 

 Grove schuld is bijvoorbeeld als iemand iets heeft
 gedaan of juist niet heeft gedaan, terwijl hij had
 kunnen weten dat de verzekerde daardoor zou
 overlijden. 

•	 Als	in	vijf	jaar	niemand	om	de	uitkering	heeft	gevraagd	
 Vanaf het moment dat vaststaat dat wij moeten
 betalen, is er vijf jaar de tijd om de uitkering aan ons te 
 vragen. Dat geldt voor iedereen die belang heeft bij
 deze verzekering. Na vijf jaar heeft niemand meer recht 
 op de uitkering.
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•	 Als	ABN	AMRO	Bank	niet	betaalt	
 Wij beleggen uw geld tijdens de verzekering bij of via
 ABN AMRO Bank.  Als u gekozen hebt voor de ABN
 AMRO Kapitaalmarktrente Rekening storten wij het
 geld op een rekening bij ABN AMRO Bank. 
 Aan het eind van de verzekering krijgen wij het geld
 weer terug. Maar in het geval dat ABN AMRO Bank 
 failliet zou gaan of de noodregeling van toepassing zou 
 worden verklaard, en ABN AMRO Bank het geld 
 daarom niet aan ons terugbetaalt, of niet helemaal, 
 dan betalen wij u ook niet of niet helemaal.

•	 Belastingen	of	heffingen
 Zijn wij volgens de wet verantwoordelijk voor belastin-
	 gen	of	heffingen	voor	deze	verzekering?	Dan	mogen
 wij eisen dat u of degene die de uitkering krijgt, die
	 betaalt.	Wij	mogen	deze	belastingen	of	heffingen	ook
 van de uitkering afhalen.

	•	 Als	wij	kosten	maken	om	de	uitkering	te	kunnen	betalen
 Wij moeten ons uiterste best doen om de uitkering  
 te betalen aan degene die er recht op heeft. Bijvoor 
 beeld een erfgenaam zoeken die in het buitenland  
 woont. Kost dit ons geld? Dan mogen wij de kosten  
 afhalen van de uitkering die wij betalen. 

•	 Bij	terrorisme
 Voor de verzekering geldt wat er staat in het ‘Clausu-
 leblad terrorismedekking bij de Nederlandse herverze-
 keringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.
 (NHT)’. Daarin staat dat wij u minder hoeven te betalen 
 bij terrorisme, kwaadwillige besmetting en dergelijke.
 De tekst van dit clausuleblad vindt u op www.terroris-
 meverzekerd.nl. Wij kunnen het clausuleblad ook naar
	 u	sturen.	Bel	ons	daarvoor	op	0900	–	0024	(EUR	0,10
 per minuut).

•	 Bij	oorlog	of	gevaar	van	oorlog
 Is er oorlog, gevaar van oorlog of een andere abnor-
 male situatie? Dan kan de Minister van Financiën een  
 noodwet laten gelden. Dat is de Noodwet Financieel  
 Verkeer. Dat kan betekenen dat wij minder of niet   
 betalen.

Aan wie betalen wij? (begunstiging)
U	spreekt	vooraf	met	ons	af	wie	de	uitkering	krijgt	als	de	
einddatum is bereikt of als de verzekerde voor die datum 
overlijdt. Dat noemen wij begunstiging. Pas als er iets 
gebeurt waardoor wij moeten betalen, kunnen wij bepalen 
of diegene de uitkering echt krijgt.

U kiest aan wie wij betalen
U	spreekt	met	ons	af	wie	de	uitkering	krijgt.	U	kiest:	
•	 Uzelf.	
•	 Eén	of	meer	anderen.

Uw	keuze	staat	op	uw	polis	onder	het	kopje	‘Begunsti-
ging’. Staat op de polis dat uw echtgenoot of geregis-
treerd partner de uitkering krijgt? Dan is dat de man of 
vrouw met wie u getrouwd bent of een geregistreerd 
partnerschap hebt op het moment dat wij moeten betalen. 
Staat op de polis dat uw kinderen de uitkering krijgen? 
Dan zijn dat alle kinderen van wie u volgens de wet vader 
of moeder bent op het moment dat wij moeten betalen. 

Staat op de polis dat de erfgenamen de uitkering krijgen? 
Dan zijn dat de personen die recht hebben op de erfenis. 
Van het geld dat wij moeten betalen, krijgt iedere erfge-
naam een deel. Ieder krijgt een deel dat even groot is 
als zijn deel van de erfenis. Dat deel berekenen wij alsof 
iedere erfgenaam de erfenis wil hebben. Het maakt voor 
ons niet of hij de erfenis wil hebben of niet.

Hoe bepalen wij wie de uitkering krijgt?
Wij moeten betalen op het moment dat de verzekerde is 
overleden of op de einddatum leeft. Op dat moment bepa-
len wij wie de uitkering krijgt. Hoe doen wij dat? Wij heb-
ben de personen op de polis genummerd. Dit staat onder 
het kopje ‘Begunstiging’. Wij betalen aan de persoon of de 
personen met nummer 1.

Wij betalen alleen in de volgende situaties aan deze per-
soon of personen:
•	 hij	moet	nog	leven	en	te	vinden	zijn;
•	 hij	mag	de	uitkering	niet	weigeren;
•	 wij	moeten	de	uitkering	aan	hem	of	haar	goedkeuren.

Voldoet nummer 1 niet aan deze drie voorwaarden? Dan 
betalen wij aan de persoon of de personen met nummer 
2. En als die niet aan de voorwaarden voldoen, betalen wij 
aan de persoon of de personen met het volgende
nummer. 

Zijn er geen personen meer over? Of staan er helemaal 
geen personen op de polis? Dan betalen wij aan u. En als 
u niet meer leeft, betalen wij aan uw erfgenamen. 

Moeten wij betalen en overlijdt degene die het geld moet 
krijgen?
Overlijdt de persoon aan wie wij moeten uitkeren voordat 
wij betaald hebben? Dan betalen wij aan zijn erfgenamen.

Personen met hetzelfde nummer op de polis
Personen met hetzelfde nummer bij het kopje ‘Begunsti-
ging’ krijgen evenveel geld. Behalve als op uw polis een an-
dere verdeling staat of als deze personen erfgenamen zijn.
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Degene voor wie het geld bedoeld is, kan aanvaarden 
U	wijst	iemand	aan	van	wie	u	wilt	dat	hij	het	geld	krijgt.	
Die persoon kan dat voor de toekomst vastzetten. Wij 
noemen dit aanvaarden. Dat betekent dat hij op papier zet 
dat als wij moeten betalen, wij aan hem betalen. En u zet 
op papier dat u daarmee akkoord gaat. Aanvaarden moet 
dus altijd met een brief aan ons.
Door te aanvaarden regelt deze persoon dat het geld naar 
zijn erfgenamen gaat als hij overlijdt.
En niet naar de persoon met het volgende nummer.

Wij informeren u hoeveel geld er op de beleggingsrekening en 
de ABN AMRO Kapitaalmarktrente Rekening staat
U	krijgt	van	ons	ieder	jaar	een	overzicht	met	de	waarde	
van de verzekering. In dat overzicht staat hoeveel u hebt 
betaald, hoeveel de beleggingen waard zijn en hoe hoog 
het saldo van de ABN AMRO Kapitaalmarktrente Rekening 
is. En hoeveel kosten u hebt betaald.

Wat wij mogen veranderen
Wij mogen de volgende vier dingen veranderen:

1. Stoppen met beleggen in een beleggingsfonds
 Soms verandert er iets waardoor wij niet meer in een  
 beleggingsfonds willen of kunnen beleggen. Bijvoor 
 beeld als de kosten voor een beleggingsfonds te hoog  
 worden. Dan stoppen wij met beleggen in dat beleg-
 gingsfonds. 
	 U	krijgt	hierover	een	brief.	U	kunt	dan	binnen	een			
 maand de beleggingen veranderen. Laat u ons niet  
 weten hoe u de beleggingen wilt veranderen? Dan  
 storten wij het geld op de ABN AMRO Kapitaalmarkt 
 rente Rekening of in het beleggingsfonds dat wij in de  
 brief hebben voorgesteld. 

2. Deze voorwaarden 
 De voorwaarden voor beleggingsrekeningen kunnen  
 veranderen. Ook de voorwaarden van een beleggings-
 fonds over beheer en bewaring van beleggingen   
 kunnen veranderen. Kunt u zich hierdoor niet meer aan  
 de voorwaarden Vermogen Opbouw Polis houden?  
 Dan mogen wij deze voorwaarden Vermogen Opbouw  
 Polis aanpassen. Dit geldt ook als wij ons niet meer  
 aan de voorwaarden kunnen houden. 

3. De bedragen in de bonustabel 
 Wij mogen de bedragen in de bonustabel altijd
 veranderen. Als er wat verandert, laten wij u dit van
 tevoren weten. 

4. De beleggingsfondsen 
 Wij mogen de beleggingsfondsen waaruit u kunt
 kiezen, veranderen.



Blad 8

Wat verwachten wij van u?

Premie betalen
U	betaalt	minimaal	€	600,-	premie	per	jaar.	U	leest	hieron-
der welke regels gelden voor premie betalen.

•	 Wanneer moet u de eerste premie betalen?
	 U	moet	de	eerste	premie	betaald	hebben	op	de	datum		
 dat de verzekering begint. Deze datum staat op de  
 polis. Betaalt u de eerste premie niet of te laat? En  
 hebt u met ons afgesproken dat wij uitkeren als de  
 verzekerde overlijdt? Dan hoeven wij niet uit keren. 

•	 Wanneer moet u de volgende premies betalen? 
 Op de polis staat ook hoe vaak u premie betaalt.
 Betaalt u de premies bijvoorbeeld maandelijks? En  
 begint uw verzekering bijvoorbeeld op 4 januari? Dan  
 moet u de tweede premie betalen op 4 februari. En  
 de premie daarna op 4 maart. Enzovoort. Betaalt u de  
 premies bijvoorbeeld jaarlijks? En begint uw verzeke-
 ring bijvoorbeeld op 8 augustus? Dan moet u de
 tweede premie betalen op 8 augustus van het volgen-
 de jaar. Enzovoort. Wat hier staat geldt op dezelfde  
 manier als u elk kwartaal of elk halfjaar betaalt.

•	 Wij halen de premie van uw betaalrekening af
 Wij halen de premie voor het begin van iedere periode  
	 automatisch	van	uw	betaalrekening	af.	U	hebt	ons		
	 daarvoor	toestemming	gegeven.	U	moet	zorgen	dat		
 er genoeg geld op uw betaalrekening staat. Staat er  
 niet genoeg op de betaalrekening? Dan hebt u nog  
 maximaal 30 dagen om de premie te betalen. 

•	 Als u na 30 dagen nog niet betaald hebt
 Hebt u na 30 dagen nog niet betaald? Dan vragen wij  
 u in een brief om te betalen. Doet u dat niet? Dan   
 stoppen wij de verzekering. Wilt u dat wij de verzeke-
 ring daarna weer maken zoals die was? Dan zoeken wij
 samen naar een oplossing. Maar wij kunnen uw
 verzoek ook weigeren. 

U geeft ons informatie die klopt en volledig is 
Dit zijn de regels die gelden voor het geven van
informatie:
•	 Zorg	dat	u	ons	alle	informatie	geeft	die	wij	nodig
 hebben en zorg dat die informatie klopt. 
•	 Hebt	u	belangrijke	informatie	niet	aan	ons	gegeven?
 Of blijkt die belangrijke informatie niet juist of niet   
 volledig? Dan mogen wij de verzekering stoppen en  
 hoeven wij niets te betalen.
 Behalve als u dat niet bewust had gedaan. En als wij
 dezelfde verzekering met u hadden afgesloten als wij  
 de juiste informatie wel hadden gehad.

 

 Dan zullen wij de verzekering niet stoppen. Wat
 hierboven staat, geldt ook voor de informatie die wij
 van de verzekerde moeten krijgen. En van degene die
 het geld krijgt. 
•	 In	plaats	van	de	verzekering	te	stoppen,	mogen	wij	de		
 verzekering ook veranderen. Wij veranderen de
 verzekering dan zo, dat hij weer klopt met de juiste  
 gegevens. 
 De verandering geldt dan vanaf het begin van de
 verzekering. 
•	 Zorg	dat	alle	adressen	kloppen.	Verhuist	u?	Of	verhuist
 degene voor wie de uitkering bedoeld is, en heeft hij
 de uitkering aanvaard? 
 Stuur ons dan een adreswijziging. Want als wij u iets
 willen vertellen, doen wij dat met een gewone brief.  
 Dus niet met een aangetekende brief. Wij kunnen dus
 niet controleren of u onze post wel ontvangt. Wij
 bewaren een kopie van onze post bij ons op kantoor.  
 Die kopie is het bewijs dat wij u de brief hebben
 gestuurd. Wij gaan ervan uit dat u de brief leest. 
•	 Gebeurt	er	iets	waardoor	wij	moeten	betalen?	En	weet
 u daarvan? Dan moet u ons meteen laten weten wat
 er gebeurd is. Ook moet u ons zo snel mogelijk alle
 informatie geven die wij nodig kunnen hebben om te
 bepalen hoeveel wij moeten betalen. Dat geldt niet
 alleen voor u, maar ook voor degene voor wie het geld
 bedoeld is. Hebben wij niet alle informatie gekregen
 en is dat nadelig voor ons? Dan hoeven wij niet te
 betalen.

Vraag ons zo snel mogelijk om te betalen
Wij betalen geen rentevergoeding als wij te laat betalen. 
Behalve als het onze fout is dat wij te laat betalen. Vraag 
ons daarom zo snel mogelijk om te betalen.

Welke kosten mogen wij van u terugvragen?
Zijn er voor uw verzekering bijzondere kosten gemaakt 
nadat de verzekering is begonnen? Dan mogen wij die 
kosten bij u in rekening brengen of afhalen van het bedrag 
dat wij moeten betalen.



Blad 9

Het veranderen van uw verzekering

U	mag	de	verzekering	veranderen.	U	kunt	de	verzekering	
veranderen tot de verzekering stopt. Wij mogen u vragen 
om dat met een door u ondertekende brief te doen. Wij 
mogen de verandering weigeren als dat nodig is om aan 
de wet te blijven voldoen. Of als wij daar een andere 
goede reden voor hebben. 

U	mag	het	volgende	veranderen:

U mag veranderen wie de uitkering moet krijgen
Zolang de verzekering loopt, mag u veranderen wie de
uitkering krijgt. 

U mag de verzekering aan een ander geven
U	mag	de	verzekering	aan	een	ander	geven	zolang	de
verzekering loopt. Behalve als op uw polis staat dat dit niet 
kan. ‘De verzekering aan een ander geven’ betekent dat 
de verzekering niet meer van u is. De ander gaat dan pre-
mie betalen en mag de verzekering veranderen. Als u dat 
wilt, moet u dat met een brief aan ons vragen. Wij moeten 
daarmee akkoord gaan.

U mag het percentage veranderen dat wij betalen als de   
verzekerde overlijdt
Als de verzekerde overlijdt, betalen wij een percentage 
van de waarde van de verzekering. Totdat de verzekerde is 
overleden, mag u dit percentage veranderen.

U mag meer of minder premie gaan betalen
U	mag	meer	of	minder	premie	gaan	betalen.	Als	u	dat	
wilt, moet u ons een brief sturen waarin u ons dat vraagt. 
Dat moet minstens een maand voordat u de volgende 
premie moet betalen. Vanaf de dag waarop u de volgende 
premie moet betalen, betaalt u dan het nieuwe bedrag. 

U mag extra premie betalen
U	mag	op	elk	moment	extra	premie	betalen.	Wij	moeten	
wel minimaal vijf werkdagen van tevoren weten dat u dat 
wilt. Vult u daarvoor een formulier in. De extra premie 
moet minimaal   € 45,- zijn.

U mag tijdelijk stoppen met premie betalen
Duurt uw verzekering al minimaal een jaar en is de totale 
waarde van de beleggingen en het saldo van de ABN 
AMRO Kapitaalmarktrente Rekening minimaal € 600,-?
En hebt u in dat jaar al uw premies betaald?
Dan kunt u ons vragen of u tijdelijk geen premie hoeft te 
betalen.

Stuur ons daarvoor een brief. Een maand daarna betaalt u 
geen premie meer en ook geen administratiekosten. Hoe 
lang u geen premie betaalt, spreekt u met ons af. Wij kun-
nen deze afspraken steeds veranderen. 

U mag helemaal stoppen met premie betalen
U	mag	stoppen	met	premie	betalen.	De	totale	waarde	van	
de beleggingen en het saldo van de ABN AMRO Kapitaal-
marktrente Rekening moet dan wel minimaal € 900,- zijn. 
De verzekering gaat door. Wij halen dan iedere maand de 
beheerkosten af van de waarde van de beleggingen. 
Als u stopt met premie betalen, kunt u er later niet meer 
voor kiezen om weer premie te gaan betalen.

U mag de volgende premie in andere fondsen beleggen of op de 
ABN AMRO Kapitaalmarktrente Rekening storten
U	kunt	de	premie	in	andere	fondsen	beleggen	en/of	de	
premie op de ABN AMRO Kapitaalmarktrente Rekening 
storten. Dat kan vanaf de eerstvolgende keer dat u premie 
betaalt.	U	moet	hiervoor	een	formulier	invullen.	Stuur	
dit formulier op drie weken voordat u weer premie moet 
betalen.

U mag wisselen van beleggingen
U	kunt	van	beleggingsfonds	wisselen.	U	kunt	ook	kiezen	
voor de ABN AMRO Kapitaalmarktrente Rekening. Of
wisselen van de ABN AMRO Kapitaalmarktrente Rekening 
naar een beleggingsfonds. Wij verkopen dan de bestaande 
beleggingen. Met de waarde daarvan kopen wij nieuwe 
beleggingen in een ander beleggingsfonds of wij storten 
het geld op de ABN AMRO Kapitaalmarktrente Rekening. 

Wilt u wisselen van de ABN AMRO Kapitaalmarktrente 
Rekening naar een beleggingsfonds? Dan halen wij geld 
van de ABN AMRO Kapitaalmarktrente Rekening af en ko-
pen wij nieuwe beleggingen in een beleggingsfonds. Wilt 
u	wisselen?	Dan	moet	u	een	formulier	nvullen.	U	moet	
precies invullen hoeveel beleggingen u wilt wisselen. Wij 
verkopen en kopen de beleggingen binnen vijf werkdagen 
na ontvangst van uw formulier. 
Wilt u van beleggingen veranderen? Dan geldt hiervoor 
geen minimumbedrag. 

U mag de verzekering als zekerheid aan een ander geven als 
wij dat goed vinden (verpanding)
Wilt u de verzekering als zekerheid aan een ander geven? 
Dan moet u ons daarom vragen met een brief. Wij moeten 
daarmee akkoord gaan.



Blad 10

Wat mag u niet veranderen?
U	mag	het	volgende	niet	veranderen:
•	 U	kunt	ons	niet	om	een	lening	vragen	en	daarvoor	uw
	 verzekering	gebruiken	(belenen);
•	 U	mag	de	uitkering	niet	onder	bewind	stellen.

Wat geldt er nog meer als u iets verandert aan de verzekering?

Toestemming om iets te veranderen
Soms hebt u de toestemming van een ander nodig om 
iets te veranderen of andere rechten te gebruiken,
bijvoorbeeld: 
•	 Hebt u de verzekering samen met een ander
 afgesloten? Dan mag u alleen samen met die ander 
	 iets	veranderen	aan	de	verzekering.	U	hebt	de	ander
 ook nodig om de andere rechten te gebruiken die de 
 verzekering u geeft.
•	 Heeft degene die de uitkering krijgt, aanvaard dat wij 
 hem betalen? Dan hebt u altijd zijn toestemming nodig 
 om iets te veranderen aan de verzekering. Of om  
 andere rechten te gebruiken die de verzekering u   
 geeft.
•	 Weten wij dat u gaat scheiden of dat u bent
 gescheiden? En wilt u iets veranderen aan de
 verzekering? Dan kan het zijn dat wij daarvoor een  
 brief met de toestemming van uw partner of
 ex-partner vragen.

Als u geen recht meer hebt om iets te veranderen aan de   
verzekering
Hebt u het recht niet meer om iets te veranderen aan de 
verzekering? Bijvoorbeeld omdat u van de rechter niet 
meer over uw eigen geld mag beslissen? Dan moet u of 
iemand die over uw geld mag beslissen dat met een brief 
aan ons laten weten. 
Hebben wij zo’n brief niet gekregen? En verandert u iets 
aan de verzekering? Dan kan niemand achteraf tegen 
ons zeggen dat wij de verzekering niet hadden mogen 
veranderen.

De waarde van de verzekering bij een verandering
Wilt u iets veranderen aan de verzekering? En moeten wij 
u daarom volgens de wet of een regel de waarde laten 
weten van die verzekering? Dan berekenen wij de waarde 
die de verzekering heeft op de datum waarop de
verandering moet beginnen. Of een datum die daar zo 
dicht mogelijk in de buurt ligt.
 



Blad 11

Gebruikt u de Vermogen Opbouw Polis voor een 
lijfrente? 

Dit hoofdstuk geldt alleen als op uw polis staat dat u een 
Vermogen Opbouw Polis voor een lijfrente hebt. Staat er 
in dit hoofdstuk iets wat tegenstrijdig is met de andere 
tekst uit deze voorwaarden? Dan geldt dit hoofdstuk.

U of uw nabestaanden moeten een lijfrente kopen
U	of	uw	nabestaanden	mogen	het	bedrag	uit	deze
verzekering	alleen	gebruiken	voor	een	lijfrente.	U	of	uw	
nabestaanden mogen niets met deze verzekering doen 
waardoor u het bedrag uit deze verzekering op een andere 
manier gaat gebruiken dan voor lijfrente.

U	mag	voor	de	einddatum	van	de	verzekering	ook	alvast	
een deel van de waarde van uw verzekering gebruiken om 
een	lijfrente	te	kopen.	U	moet	dan	minimaal	€	4.000,-
gebruiken. De waarde die overblijft in uw verzekering 
moet dan minimaal € 600,- zijn.

U mag eerder stoppen als u met de uitkering een lijfrente koopt
U	mag	de	verzekering	niet	stoppen.	Behalve	als	u	op	dat	
moment	met	de	uitkering	een	lijfrente	koopt.	U	krijgt	dus	
nooit in een keer de hele uitkering. 

U mag de verzekering niet aan een ander geven
U	kunt	deze	verzekering	niet	aan	een	ander	geven.	U	
kunt deze verzekering ook niet op een andere manier aan 
iemand	geven,	in	ruil	voor	iets	anders.	U	mag	deze
verzekering ook niet als zekerheid voor bijvoorbeeld een 
lening gebruiken. 

Verdergaan bij een andere verzekeraar of bank
U	of	uw	nabestaanden	kunnen	de	uitkering	gebruiken	om	
bij een andere verzekeraar of bank verder te gaan.   
Maar let op: wij vragen u dan wel om een aantal verklarin-
gen te ondertekenen. Als u dat gedaan hebt, dragen wij 
het geld over.

De einddatum van de verzekering
U	mag	de	einddatum	van	de	verzekering	veranderen.	Maar
deze datum mag niet later zijn dan het jaar waarin de
verzekerde 70 jaar wordt.

 



Blad 12

Bijlage: Bonustabel

Wilt u berekenen hoe hoog de bonus voor uw verzekering 
is? Kijk dan in de tabel.

Hoe berekenen wij de bonus?

1. Neem de volgende twee bedragen: 
	 •	 De	totale	waarde	van	de	beleggingen	en	het	saldo
  van de ABN AMRO Kapitaalmarktrente Rekening. 
	 •	 Het	bedrag	dat	wij	betalen	als	de	verzekerde
  overlijdt.

2. Bereken het verschil tussen de twee bedragen.

3. Zoek in de tabel hierna de leeftijd van de verzekerde
 op. Achter de leeftijd van de verzekerde staat een
 bedrag. Dit is het bedrag dat wij elke maand voor
 iedere € 10.000,- verschil betalen. Dit is het verschil
 dat u net hebt berekend. 

4. Is het verschil precies € 10.000,-? Dan kopen wij 
 edere maand extra beleggingen voor het bedrag dat
 achter de leeftijd van de verzekerde staat. Die voegen
 wij iedere maand toe aan uw verzekering. Als het
 verschil kleiner of groter is dan € 10.000,-, voegen wij
 minder of meer beleggingen toe aan uw verzekering.

Voorbeeld

Stel dat de waarde van de beleggingen € 80.000,- is. 
•	 U	hebt	met	ons	afgesproken	dat	wij	90%	van	de
 waarde van de beleggingen betalen als de verzekerde
 overlijdt. 
•	 Als	de	verzekerde	overlijdt,	betalen	wij	dus	90%	van
 € 80.000,- is € 72.000,-.
•	 Dan	is	het	verschil	tussen	de	twee	bedragen
 € 80.000,- min € 72.000,- is € 8.000,-.
•	 Stel,	de	verzekerde	is	59	jaar.	In	de	tabel	staat	dat	wij
 dan iedere maand voor € 5,38 extra beleggingen kopen
 en aan uw verzekering toevoegen. Maar dat bedrag
 geldt voor iedere € 10.000,- verschil. En het verschil
 was € 8.000,-.
•	 Wij	nemen	daarom	het	verschil	€	8.000,-	en	delen	dat
 door € 10.000,-. Dat is 0,8. 
•	 Wij	vermenigvuldigen	het	bedrag	in	de	tabel	€	5,38
 met 0,8. Dat is € 4,30.
•	 Zolang	de	verzekerde	59	jaar	is,	kopen	wij	iedere
 maand voor € 4,30 extra beleggingen en voegen die
 toe aan de verzekering.

Maandelijkse bonus per leeftijd en per € 10.000

17 0,25
18 0,29
19 0,32
20 0,34
21 0,34
22 0,34
23 0,33
24 0,33
25 0,33
26 0,34
27 0,35
28 0,36
29 0,37
30 0,39
31 0,41
32 0,44
33 0,46

34 0,49
35 0,52
36 0,56
37 0,61
38 0,67
39 0,73
40 0,81
41 0,91
42 1,01
43 1,13
44 1,26
45 1,41
46 1,55
47 1,71
48 1,89
49 2,09
50 2,30

51 2,53
52 2,75
53 3,03
54 3,34
55 3,66
56 4,03
57 4,44
58 4,88
59 5,38
60  5,91
61    6,51
62 7,18
63 7,94
64 8,83
65 9,81
66 10,94
67 12,18

68 13,54
69 15,14
70 16,90
71 18,80
72 20,92
73 23,22
74 25,83
75 28,68
76 31,82
77 35,33
78 39,29
79 43,66
80 48,52
81 53,71
82 59,46
83 65,76
84 72,93

85 80,47
86 88,85
87 98,11
88 107,77
89 117,94
90 129,06
91 140,83
92 153,16
93 165,50
94 179,44
95 192,44
96 206,71
97 220,85
98 232,45
99 243,91
100 261,89

Leeftijd     € Leeftijd     € Leeftijd     € Leeftijd     €Leeftijd     €


