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Onderwerp: opname van uw spaarkasovereenkomst en de gevolgen daarvan

Geachte heer Fafoutis,

U heeft bij ons een spaarkasovereenkomst met certificaatnummer K60337731. U wilt uw
spaarkasovereenkomst voortzetten bij een andere bank/beleggingsinstelling. Dit betekent dat u
uw spaarkasovereenkomst opneemt. U wilt dat Aegon de opname waarde overmaakt naar Brand
New Day Vermogensopbouw N.V. Voordat ik deze opname uitvoer, stel ik u op de hoogte van de
gevolgen hiervan. In deze brief leest u ook wat u moet doen om de waarde over te laten maken
naar Brand New Day Vermogensopbouw N.V.

Deze opgave is alleen van toepassing als de waarde rechtstreeks naar Brand New Day
Vermogensopbouw N.V. wordt overgemaakt. Met deze waarde moet u dan een vergelijkbare
lijfrente aankopen.

Opnamewaarde
De opnamewaarde bedraagt op 26 juli 2017 € 16.955,42. In de bijlage ‘mutatieoverzicht bij
opname’ ziet u hoe dit bedrag is berekend.

Uw garantie vervalt bij opname
Uw verzekering keert onder voorwaarden een gegarandeerd bedrag uit op de einddatum. Dat
betekent dat u op 25 april 2035, een bedrag krijgt van € 27.214,00. Als u opneemt, heeft u hier
geen recht meer op.

U kunt de waarde ook storten op een Aegon Lijfrente Sparen
De opnamewaarde van uw lijfrenteverzekering kunt u ook storten op de Aegon Lijfrente Sparen.
Dit is een geblokkeerde rekening waarop u geld stort om in de toekomst uw inkomen te kunnen
aanvullen. Op www.aegon.nl/particulier vindt u onder het tabblad Pensioen meer informatie over
dit product en over de rekenhulp. Met de rekenhulp berekent u eenvoudig een indicatie van het
lijfrentekapitaal dat u kunt opbouwen.
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Stuur ons documenten als u de spaarkasovereenkomst wilt afkopen
Besluit u om de spaarkasovereenkomst af te kopen? Dan hebben we een aantal documenten van
u nodig:
● de door u ondertekende ‘Akkoordverklaring’. Deze verklaring vindt u in de bijlage;
● een kopie van een geldig identiteitsbewijs. Als u een kopie van een identiteitskaart of een

rijbewijs opstuurt, dan moet u de voor- en de achterkant kopiëren;
● een rekeningafschrift van uw betaalrekening. Uw naam, adres, woonplaats en

rekeningnummer moeten duidelijk leesbaar zijn. Het rekeningafschrift mag niet ouder
dan twee maanden zijn. U kunt een rekeningafschrift downloaden via uw bank, alleen
een schermprint is niet voldoende. Hulp nodig bij het downloaden? Op www.aegon.nl/
downloaden-bankafschrift kunt u lezen hoe het moet. De kopie van het rekeningafschrift
hebben wij nodig omdat wij u niet in persoon kunnen identificeren. Wij zijn dan wettelijk
verplicht om uw identiteit aan de hand van een aanvullend document te controleren.

Wij wijzen u erop dat de opgegeven opnamewaarde onder voorbehoud is. De definitieve
opnamewaarde is afhankelijk van de belegde waarde die geldt op de datum van ontvangst van
alle stukken door Aegon.

U kunt deze documenten sturen naar: Aegon Spaarkas N.V., Postbus 23015, 8900 MZ
Leeuwarden.

Versturen van documenten via Mijn Aegon
U kunt de gevraagde documenten via Mijn Aegon versturen. Wanneer wij de documenten digitaal
ontvangen kunnen wij uw verzoek sneller verwerken.

● Scan uw documenten in of neem goed leesbare foto’s van alle te versturen documenten
● Ga naar uw verzekering in Mijn Aegon en klik op het tabblad Wijziging
● Kies voor “Beëindiging bevestigen” en upload de documenten

Heeft u nog geen toegang? Ga dan direct naar www.mijnaegon.nl en klik op “Account aanmaken”.

Wilt u advies?
Belt u dan met uw verzekeringsadviseur. Dat is KZ ADVIESGROEP VOF in Westzaan. Het
telefoonnummer is (075) 640 33 25.

Heeft u nog vragen?
Belt u ons dan gerust. U bereikt ons via telefoonnummer (058) 244 36 05 op werkdagen tussen
08.00 en 21.00 uur. En op zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur. Gebruikt u liever e-mail? Stuur dan
een e-mail naar leven@aegon.nl.

Met vriendelijke groet,

Warna de Jager
Klantenservice Aegon Spaarkas N.V.

Bijlagen:
● akkoordverklaring opname
● mutatieoverzicht bij opname

www.mijnaegon.nl
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Certificaatnummer : K60337731
Spaarder : N. Fafoutis

U wilt uw beleggingsverzekering stoppen. Wat betekent dit voor u?
Dit betekent dat de waarde van uw beleggingen per opnamedatum na aftrek van kosten wordt
uitgekeerd. Dit noemen we de opnamewaarde.

Waarde van uw beleggingen per 26 juli 2017 € 16.955,42

Af:
Verkoopkosten € 0,00
Administratiekosten € 0,00
Eerste kosten die u nog niet heeft betaald € 0,00
Totaal af € 0,00

Bij:
Te verrekenen risicopremie € 0,00
Te verrekenen eerste kosten € 0,00

Totaal bij € 0,00

Opnamewaarde € 16.955,42
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Aegon Spaarkas N.V.
Postbus 23001
8900 MB  LEEUWARDEN

U wilt uw spaarkasovereenkomst met certificaatnummer K60337731 per 26 juli 2017 voortzetten bij
Brand New Day Vermogensopbouw N.V.

Voorlopige berekening van de afkoopwaarde van uw spaarkasovereenkomst
Let op! Hieronder ziet u een voorlopige berekening van de afkoopwaarde van uw
spaarkasovereenkomst. Dat komt omdat de waarde van uw beleggingen nog kan veranderen.

De definitieve opnamewaarde is afhankelijk van de belegde waarde die geldt op de datum van ontvangst
van alle stukken door Aegon.

Waarde van uw beleggingen op 26 juli 2017 € 16.955,42
Af:
Verkoopkosten € 0,00
Administratiekosten € 0,00
Eerste kosten die u nog niet heeft betaald € 0,00
Totaal af € 0,00

Bij:
Te verrekenen risicopremie € 0,00
Te verrekenen eerste kosten € 0,00
Totaal bij € 0,00

Opnamewaarde € 16.955,42

Wijze van uitbetaling
De opnamewaarde wordt rechtstreeks overgemaakt aan:

Naam Brand New Day Vermogensopbouw N.V.

Adres Postbus 12550

Postcode 1100 AN

Vestigingsplaats Amsterdam

Rekeningnummer NL81KASA0223633240
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Aegon wil graag haar producten en dienstverlening verbeteren
Daarom vragen wij u hieronder aan te geven waarom u met deze overeenkomst stopt. Dank u wel voor
de medewerking!

Ik stop met deze overeenkomst omdat:

Plaats Datum Handtekening spaarder

Ik weet dat de waarde van de spaarkasovereenkomst lager uit kan vallen als ik de spaarkasovereenkomst
stop. Dit komt omdat Aegon kosten verrekent, die ik anders tijdens de verdere looptijd
van de spaarkasovereenkomst betaal. Ook als ik de spaarkasovereenkomst bij een andere
verzekeringsmaatschappij voortzet, leidt dit meestal tot een lagere einduitkering, omdat de nieuwe
verzekeringsmaatschappij ook kosten doorberekent. Daarnaast kunnen zij opnieuw medische waarborgen
vragen. Deze situatie kan zich ook voordoen als ik de afkoopwaarde gebruik als extra storting in een
andere spaarkasovereenkomst bij Aegon.

Ik stuur met deze ingevulde verklaring mee:
● Een kopie van een rekeningafschrift (niet ouder dan 2 maanden).
● Een kopie van een geldig identiteitsbewijs (voor- en achterkant).


