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BIJLAGE 2: VERKLARINGEN VAN VERZEKERAAR 
 
Verzekeraar staat in voor de juistheid van de volgende verklaringen: 
 

1. Verzekeraar heeft tot 1 januari 2008 circa XXX Beleggingsverzekeringen 
verkocht, waarvan circa XXX zgn. Levensloop Verzekeringen.  

 
2. Indien binnen een Beleggingsverzekering sprake is van inhouding van eerste 

kosten worden deze steeds direct ingehouden op de bruto premie, dus vóórdat 
beleggingsunits worden aangekocht. Alle eventueel verschuldigde eerste 
kosten worden direct ingehouden, er is dus geen sprake van nog niet vervallen 
eerste kosten die bij afkoop of andere mutaties alsnog (al dan niet contant 
gemaakt en/of met een korting) in rekening worden gebracht.  

 
3. Binnen de Levensloop Verzekeringen is géén sprake van andere kosten dan 

beheerkosten van XXX% per jaar van de aanwezige fondswaarde. Daarnaast 
kan de fondsbeheerder aanspraak maken op een aanvullende performance fee 
indien en voor zover in het betreffende jaar een netto fondsrendement is 
behaald dat hoger is dan de voor dat fonds geldende benchmark, zoals 
gedefinieerd in de door Verzekeraar voor dat fonds opgestelde 
productbeschrijving. Verzekeraar staat er voor in dat de aanvullende 
performance fee nooit hoger is dan XXX% van de fondswaarde.  

 
4. Verzekeraar heeft vóór het afsluiten van een Beleggingsverzekering steeds 

een brochure of andere informatiedrager aan de Polishouder verstrekt waarin 
expliciet stond vermeld de hoogte van de beheerkosten en, indien relevant, de 
eerste kosten.  

 
5. De binnen de Beleggingsverzekeringen aanwezige overlijdensrisicodekking is 

steeds 0%, 90% of 110% van de aanwezige fondswaarde. Er is geen sprake 
van een aanvullende, nominale risicodekking, noch van enige andere 
aanvullende dekking, zoals premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid of 
overlijden. Ten hoogste XXX% van de Beleggingsverzekeringen heeft een 
overlijdensrisicodekking lager dan XXX% van de aanwezige fondswaarde. 

 
6. In geval van een negatief overlijdensrisico voegt Verzekeraar steeds een 

negatieve risicopremie toe aan de waarde van de Beleggingsverzekering die 
gelijk is aan de risicopremie die Verzekeraar bij een vergelijkbaar positief 
risico in rekening zou hebben gebracht. De negatieve risicopremie wordt dus 
zonder enige korting of afslag aan de fondswaarde toegevoegd. 

 
7. Op minimaal XXX% van de Beleggingsverzekeringen is in het eerste polisjaar 

een bruto premie betaald van minder dan € 1.200 dan wel, indien toepasselijk, 
een koopsom van minder dan € 12.000. 
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8. Op grond van de artikelen 2 tot en met 5 van de Overeenkomst komen slechts 
XXX Beleggingsverzekeringen in aanmerking voor Compensatie. De totale 
Contante Waarde van die Compensaties bedraagt circa € XXX. Alle overige 
Beleggingsverzekeringen voldoen aan de norm van artikel 1 Overeenkomst. 

 
9. Loyalis heeft op dit moment geen concrete aanwijzingen dat het totale bedrag 

aan Compensatie die voortvloeit dat uit de door haar voorgestelde methodiek 
(die uitgaat van een Rekenrendement van XXX% per jaar en toevoeging van 
de Contante Waarde op de Peildatum) lager uitvalt dan wanneer de 
Compensatie zou worden vastgesteld en uitgekeerd op de einddatum op basis 
van het daadwerkelijk behaalde, historische fondsrendement. De keuze voor 
deze methodiek strekt er niet toe het totale bedrag aan Compensatie te 
beperken. 

 
10. Vaststelling en uitkering van de Compensatie op de einddatum op basis van 

het daadwerkelijk behaalde, historische fondsrendement, zou voor 
Verzekeraar leiden tot aanzienlijke extra uitvoeringskosten ten opzichte van 
vaststelling en uitkering van de Contante Waarde op de Peildatum op basis 
van het overeengekomen vaste Rekenrendement. Deze extra uitvoeringskosten 
bedragen naar verwachting aanzienlijk meer dan de totale Contante Waarde 
van de Compensaties als bedoeld in verklaring nummer 9.  

 
11. In de TER van de beleggingsfondsen die deel uitmaken van de 

Beleggingsverzekering worden altijd mede begrepen alle kosten (met 
uitzondering van handelskosten) van andere beleggingsinstellingen indien 
deze fondsen daarin direct of indirect mocht beleggen. 

 
12. Van de meerderheid van de Beleggingsverzekeringen is het gemiddelde 

behaalde, historische bruto fondsrendement vanaf de begindatum tot aan de 
Peildatum lager dan XXX% per jaar.  

 
13. Er is binnen de portefeuille van Verzekeraar géén sprake van ‘nihilstellingen’, 

zijnde Beleggingsverzekeringen die tussentijds (zijn) vervallen omdat de 
fondswaarde ontoereikend is (geworden) om de kosten en risicopremies te 
kunnen (blijven) voldoen. 

 
14. Het aantal Beleggingsverzekeringen dat tussentijds door de Polishouder is 

opgezegd (‘afkoop’) bedraagt op dit moment niet meer dan XXX polissen. 
 

15. Géén van de Beleggingsverzekeringen, op één polis na, is op dit moment 
verpand tot zekerheid van de terugbetaling van een schuld. 

 
  




