
Blad 1

Productinformatie
Kapitaalmarktrente Rekening (KMRR)
Augustus 2014

77
-5

00
1-

00
  B

Achtergrond

De ABN AMRO Kapitaalmarktrente Rekening(KMRR) is een rekening waarvan alleen gebruik kan worden gemaakt binnen een leven- 
of pensioenverzekering op beleggingsbasis van ABN AMRO Levensverzekering N.V.
De KMRR is een renterekening die op naam van ABN AMRO Levensverzekering N.V. wordt aangehouden bij ABN AMRO Bank N.V.. 
De investeringen worden in liquiditeiten uitgezet en op die manier wordt er dus gespaard. De KMRR kent geen koersrisico maar door de 
variabele rente wel een renterisico. De oude naam van de Kapitaalmarktrente Rekening was Kapitaalmarktrente Fonds. Deze naam is in 
september 2008 gewijzigd in KMRR om meer recht te doen aan het karakter van de rekening. 

De KMRR kan gebruikt worden als:
- veilige parkeerplaats van de gerealiseerde beleggingswinst
- stallingsrekening tijdens het afwachten van een aantrekkelijker beursklimaat
- liquiditeitenbelegging in een beleggingsprofiel
- investeringskeuze voor de klant die zekerheid wenst van behoud van de eigen inleg.

Rente / rentewijzigingen

Het rentepercentage dat van toepassing is op de KMRR wordt bepaald door ABN AMRO Bank N.V.. Het rentepercentage wordt aan het 
einde van ieder kalenderkwartaal vastgesteld voor de duur van het daaropvolgende kalenderkwartaal. Dit rentepercentage kan fluctueren.
ABN AMRO Bank N.V. heeft het recht het rentepercentage te wijzigen. De rente voor de KMRR is gekoppeld aan het gemiddeld
effectief rendement Eurobonds met een gemiddelde resterende looptijd van 3 tot 5 jaar. Daarbij wordt de volgende formule gebruikt:

(Rendement Eurobonds 3 tot 5 jaar + 4%) : 2

De uitkomst van deze formule wordt afgerond op het dichtstbijzijnde tiende- of kwartprocent (0,05% wordt naar boven afgerond). De 
uitkomst kan in verband met renteontwikkelingen maximaal met 0,3% worden verhoogd of verlaagd.

Voorbeeld:
Bij een rendement op de kortlopende Eurobonds van 3,9% is de uitkomst van de formule als volgt:
(3,9% + 4%) : 2 = 3,95%. Dit wordt afgerond op 4%.
ABN AMRO Bank N.V. stelt vervolgens het kwartaalpercentage vast dat minimaal 4% - 0,3% = 3,7% bedraagt.

Hierna zijn de rendementen die de KMRR heeft gemaakt weergegeven tot en met het 3e kwartaal 2014.

Renteberekening

De rente wordt dagelijks berekend over het saldo op de KMRR door de gestorte gelden om te zetten in participaties. De rente op deze 
rekening dient als rekenfactor voor het vaststellen van een dagelijkse koers van deze participaties. De waarde van het saldo op de KMRR 
wordt op elk moment bepaald door de koers van de participaties te vermenigvuldigen met het aantal participaties. Op deze manier is de 
opgelopen rente altijd verwerkt in het eindsaldo. Er wordt periodiek geen rentebedrag op de rekening bijgeschreven.

KMRR Oud

Er bestaat een oude en een nieuwe KMRR. De KMRR Oud (toen nog KMRF Oud geheten) is sinds 1 oktober 1999 uit de actieve
verkoop. Verzekeringnemers met een polis gesloten voor deze datum behouden op basis van de polisvoorwaarden en het toenmalige
beleggingsreglement het recht op de KMRR Oud voor op 1 oktober 1999 bestaande posities en/of na deze datum ontstane nieuwe
posities. Het voordeel van de KMRR Oud is dat er een minimaal rendement van 4% gegarandeerd wordt. 

KMRR Nieuw

Klanten met een polis gesloten vanaf 1 oktober 1999 hebben recht op de KMRR Nieuw. De KMRR nieuw kent geen minimaal gegaran-
deerd rendement van 4%. 

Switchen

De participaties kunnen vanaf de KMRR op elk gewenst moment gratis worden omgezet naar een beleggingsfonds binnen het assorti-
ment voor de ABN AMRO beleggingsverzekering.



Blad 2

Historische Tarief Kapitaalmarktrente Rekening (KMRR)

Tarief KMRR oud Garantie

1e kwartaal 1999 4,00 4,00
2e kwartaal 1999 3,70 4,00
3e kwartaal 1999 3,70 4,00
4e kwartaal 1999 3,90 4,00
1e kwartaal 2000 4,00 4,00
2e kwartaal 2000 4,20 4,00
3e kwartaal 2000 4,30 4,00
4e kwartaal 2000 4,30 4,00
1e kwartaal 2001 4,25 4,00
2e kwartaal 2001 4,00 4,00
3e kwartaal 2001 4,00 4,00
4e kwartaal 2001 3,80 4,00
1e kwartaal 2002 3,80 4,00
2e kwartaal 2002 4,10 4,00
3e kwartaal 2002 4,00 4,00
4e kwartaal 2002 3,75 4,00
1e kwartaal 2003 3,40 4,00
2e kwartaal 2003 3,30 4,00
3e kwartaal 2003 3,00 4,00
4e kwartaal 2003 3,30 4,00

Tarief KMRR nieuw Garantie

1e kwartaal 2004 3,40 nvt
2e kwartaal 2004 3,10 nvt
3e kwartaal 2004 3,40 nvt
4e kwartaal 2004 3,30 nvt
1e kwartaal 2005 3,10 nvt
2e kwartaal 2005 3,10 nvt
3e kwartaal 2005 2,90 nvt
4e kwartaal 2005 2,90 nvt
1e kwartaal 2006 3,20 nvt
2e kwartaal 2006 3,40 nvt
3e kwartaal 2006 3,50 nvt
4e kwartaal 2006 3,50 nvt
1e kwartaal 2007 3,60 nvt
2e kwartaal 2007 3,70 nvt
3e kwartaal 2007 4,00 nvt
4e kwartaal 2007 3,90 nvt
1e kwartaal 2008 3,75 nvt
2e kwartaal 2008 3,40 nvt
3e kwartaal 2008 4,10 nvt
4e kwartaal 2008 3,70 nvt
1e kwartaal 2009 3,40 nvt
2e kwartaal 2009 2,90 nvt
3e kwartaal 2009 3,00 nvt
4e kwartaal 2009 2,85 nvt
1e kwartaal 2010 2,75 nvt

2e kwartaal 2010 2,60 nvt
3e kwartaal 2010 2,40 nvt
4e kwartaal 2010 2,40 nvt
1e kwartaal 2011 2,60 nvt
2e kwartaal 2011 2,90 nvt
3e kwartaal 2011 2,80 nvt
4e kwartaal 2011 2,30 nvt
1e kwartaal 2012 2,30 nvt
2e kwartaal 2012 2,20 nvt
3e kwartaal 2012 2,10 nvt
4e kwartaal 2012 2,00 nvt
1e kwartaal 2013 1,90 nvt
2e kwartaal 2013 2,00 nvt
3e kwartaal 2013 2,10 nvt
4e kwartaal 2013 2,20 nvt
1e kwartaal 2014 2,10 nvt
2e kwartaal 2014 2,00 nvt
3e kwartaal 2014 1,90 nvt


