
Wanneer valt uW verzekering
onder de compensatieregeling?
n	 U	heeft	vóór	1	januari	2008	een	individuele	particuliere	beleggings-	

verzekering	afgesloten	bij	REAAL	Levensverzekeringen,	Zwitserleven	
of	een	rechtsvoorganger,	zoals	het	voormalige	AXA	Nederland,	
DBV	en	Winterthur.

n	 De	verzekering	mag	niet	binnen	vijf	jaar	tussentijds	zijn	beëindigd.
n	 Toen	u	de	verzekering	afsloot	was	het	verzekerd	bedrag	bij	

overlijden	niet	meer	dan	vijf	keer	zo	hoog	als	het	voorbeeldkapitaal.	

Wanneer komt u in aanmerking 
voor een vergoeding?
In	onze	compensatieregeling	hebben	we	een	maximum	aan	kosten	
afgesproken	voor	beleggingsverzekeringen.	De	kosten	van	deze	
verzekeringen	moeten	per	jaar	gemiddeld	lager	zijn	dan	een	bepaald	
percentage	van	de	opgebouwde	waarde	van	de	verzekering.	Zijn	de	
kosten	hoger	dan	dit	kostenmaximum?	Dan	geven	we	een	vergoeding.	
Welk	percentage	geldt,	kunt	u	opzoeken	in	de	tabe	llen.	

kostenpercentages compensatieregeling

Uw premie  LOOpTiJD
iN HeT Of Uw (exTra) vaN Uw KOsTeN-
eersTe Jaar KOOpsOm verzeKeriNg perceNTage
n	 Minder	dan	 Minder	dan	 Niet	van
	 e	1.200	 e	12.000	 toepassing	 2,85%
n	 e	1.200	tot	 e	12.000	of	 Niet	van
	 e	2.000	 meer	 toepassing	 2,45%
n	 e	2.000	of	 e	20.000	of	 Korter	dan	30	jaar		 2,45%
	 meer	 meer	 30	jaar	of	langer	 2,35%

garaNTie Op De verzeKeriNg
Is	er	garantie	op	de	verzekering?	Dan	geldt	mogelijk	een	hoger	
kostenpercentage.

garantie op
netto fondsrendement kostenpercentage
3%	of	meer		 Zie	eerste	tabel	+	0,45%

eeN waarDe vaN meer DaN € 100.000
Heeft	de	verzekering	een	waarde	van	meer	dan	€	100.000.	Dan	geldt	
voor	het	deel	boven	€	100.000	een	lager	kostenpercentage.	

OpgebOUwDe waarDe  KOsTeNperceNTage
Tot	e	100.000	 Zie	eerste	tabel	
Vanaf	e	100.000	 1,5%

NieT aLLeeN beLeggeN, maar OOK spareN
Wordt	in	de	verzekering	niet	alleen	belegd,	maar	ook	gespaard	tegen	
de	hypotheekrente,	dan	geldt	voor	het	deel	op	de	hypotheekrente-	
rekening	een	lager	kostenmaximum.

OpgebOUwDe waarDe  KOsTeNperceNTage
Deel	dat	is	belegd	in	fondsen	 Zie	eerste	tabel	
Deel	op	hypotheekrenterekening	 1%

waNNeer ONTvaNgT U eeN (exTra) vergOeDiNg?
Daarnaast	gelden	er	in	de	volgende	situaties	afspraken	voor	een	
(extra)	vergoeding:
n	 Als	door	tegenvallende	beleggingsresultaten	meer	risicopremie	is	

betaald.	We	noemen	dit	het	hefboom-	en	inteereffect.	Als	dit	
effect	negatief	is	opgetreden	geven	we	hiervoor	vanzelf	een	
vergoeding.

n	 	Als	de	beleggingsverzekering	moest	worden	afgekocht	omdat	de	
premie	door	persoonlijke	omstandigheden	niet	meer	kon	worden	
betaald.	Op	reaal.nl/beleggingsverzekering	kunnen	klanten	
checken	of	ze	in	aanmerking	komen	voor	deze	tegemoetkoming	
en	zich	hiervoor	aanmelden.	Dit	kan	tot	14	december	2015.	

Wanneer keren We de vergoeding uit?
Oorspronkelijk	was	afgesproken	dat	we	pas	op	de	einddatum	van	de	
verzekering	zouden	compenseren.	Dit	is	veranderd.	In	lijn	met	ons	
eerdere	besluit	en	het	verzoek	van	het	Ministerie	van	Financiën	eind	
2011	compenseren	we	meteen,	in	plaats	van	op	de	einddatum	van	de	
verzekering.	Loopt	de	verzekering	nog?	Dan	wordt	een	eventuele	
vergoeding	in	de	verzekering	gestort.
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de compensatieregeling
voor Beleggingsverzekeringen
van sns reaal

sns reaal is met consumentenstichtingen een compensatieregeling voor beleggingsverzekeringen 

overeengekomen. de uitvoering van onze compensatieregeling wordt gecontroleerd door een accountant. 

We geven u graag de hoofdlijnen.



Hoe Wordt de compensatie Berekend? 
Omdat	we	meteen	compenseren,	moeten	we	het	definitieve	
compensatiebedrag	nú	al	vaststellen.	Dit	bedrag	wordt	berekend	op	
basis	van	de	hele	looptijd.	Hiervoor	gaan	we	ervan	uit	dat	het	
rendement	van	de	fondsen	vanaf	nu	tot	de	einddatum	6%	bruto	per	
jaar	is.	Bruto	betekent	dat	de	fondskosten	er	nog	vanaf	gaan.

Om	de	compensatie	te	bepalen,	maken	wij	twee	berekeningen.	
Hiervoor	wordt	de	verzekering	op	dagbasis	nagerekend.	In	
werkelijkheid	bestaan	de	twee	berekeningen	dus	uit	een	groot	aantal	
afzonderlijke	berekeningen.
1	 Een	berekening	van	de	waarde	van	de	verzekering	op	de	eind-

datum	op	basis	van	de	werkelijke	kosten.	
2	 Een	berekening	van	de	waarde	van	de	verzekering	op	de	eind-

datum	op	basis	van	het	kostenmaximum	dat	voor	de	verzekering	
geldt.	

Er	is	recht	op	compensatie	als	de	uitkomst	van	berekening	1	lager	is	
dan	de	uitkomst	van	berekening	2.	De	verzekering	zou	dan	meer	
waard	geweest	zijn	als	de	maximale	kosten	waren	berekend	in	plaats	
van	de	werkelijke	kosten.	Het	verschil	is	het	compensatiebedrag	op	de	
einddatum.

Omdat	we	niet	op	de	einddatum,	maar	meteen	compenseren	hebben	
we	het	compensatiebedrag	op	de	einddatum	teruggerekend	naar	het	
moment	van	storten.	Vanaf	dat	moment	wordt	het	geld	belegd	in	
fondsen	en	ontwikkelt	de	waarde	zich.	We	gaan	er	hierbij	vanuit	dat	
de	waarde	ieder	jaar	met	4%	stijgt.	In	werkelijkheid	kan	de	waarde	
hoger	of	lager	uitvallen.	Dat	hangt	af	van	de	koersontwikkelingen	van	
de	fondsen.

reaLisT iN verzeKereN
REAAL is een solide en innovatieve verzekeraar, met een toppositie op 
de Nederlandse verzekeringsmarkt. Als onderdeel van SNS REAAL zijn 
wij een vertrouwde naam op het gebied van financiële dienstverlening 
voor particulieren én bedrijven. Naast verzekeringen kunt u bij SNS 
REAAL ook bank-, hypotheek- en beleggingsproducten sluiten. Dat 
doen wij uitsluitend via professionele financieel adviseurs. Wij staan 
open voor nieuwe ontwikkelingen en vertalen die op het juiste moment 
in vernieuwende producten en diensten. Daarbij spelen wij actief in op 
uw veranderende behoeften en de eisen van vandaag én morgen.

meer weTeN Over DiT prODUcT?
ga DaN Naar Uw fiNaNcieeL aDviseUr:


