
Verzekerd ondernemen
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Uw persoonlijke positie verzekerd

U zet zich in om uw bedrijf tot een succes te maken. En u geniet van de 
vrijheid om zelf uw koers te bepalen. Als zelfstandig ondernemer hebt u 
veel in eigen hand, maar niet alles. Ondernemen gaat nu eenmaal gepaard 
met risico’s. Tegen de meeste risico’s kunt u zich goed verzekeren. Fortis ASR 
heeft een compleet assortiment verzekeringen speciaal voor de zelfstandige 
ondernemer.

U kunt bij Fortis ASR terecht voor de volgende 
verzekeringen
• Beleggingsverzekering
• Garantieverzekering
• Risicoverzekering

• Direct ingaande garantielijfrente
• Uitgestelde garantielijfrente
• Contraverzekering
• Arbeidsongeschiktheidsverzekering
• Ziektekostenverzekering
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Bouwen aan uw pensioen

Als zelfstandig ondernemer bouwt u niet vanzelf pensioen op. Stopt u met 
werken, dan krijgt u – vanaf uw 65ste – alleen AOW. U moet zelf voor een 
aanvullend inkomen zorgen. Dat hoeft u niet veel extra tijd te kosten want 
Fortis ASR biedt verschillende mogelijkheden om met een lijfrenteverzekering 
aanvullend pensioen op te bouwen. Bovendien zijn de premies die u betaalt 
voor uw lijfrenteverzekering fiscaal aftrekbaar (tot een bepaald maximum).  
De lijfrente-uitkering is wel belast. U kunt uw lijfrenteverzekering uitbreiden  
met aanvullende verzekeringen, bijvoorbeeld vrijstelling van premiebetaling  
bij arbeidsongeschiktheid. En met een aanvullende overlijdensdekking zorgt   
u ervoor dat uw nabestaanden verzekerd zijn van inkomsten, mocht u komen  
te overlijden.

De voordelen van de Fortis ASR 
Beleggingsverzekering
• Uitgebreid aanbod Fortis ASR beleggingsfondsen
• Een rendementsgarantie bij het Fortis ASR 
 Solide Mixfonds
• Makkelijk beleggen met de Risicomanager
• Een keer per jaar gratis met uw opgebouwde 
 waarde switchen tussen beleggingsfondsen
• Flexibiliteit in premiebetaling
• Uitgebreid aanbod risicodekkingen

Pensioenopbouw via beleggen
Wilt u een lijfrentekapitaal beleggen en daarbij profiteren 
van eventueel extra rendement uit beleggingen? Kies dan 
voor de Fortis ASR Beleggingsverzekering. U betaalt premies 
of stort een koopsom. Een deel van uw inleg wordt vervolgens 
belegd, waardoor u kans maakt op extra rendement. U hebt 
een ruime keuze uit Fortis ASR beleggingsfondsen. Natuurlijk 
moet u ook rekening houden met de kans dat het rendement 
van uw beleggingen tegenvalt en u uw doelstelling niet haalt. 
Als u uw inleg wilt verhogen, kunt u een extra premie of koop-
som storten. Aan het einde van de looptijd van uw Beleggings-
verzekering koopt u met het kapitaal dat u hebt opgebouwd 
een tijdelijke of levenslange lijfrente uitkering om uw inkomen 
(AOW) aan te vullen.

Ruime keuze uit beleggingsfondsen
Welke beleggingsfondsen u kiest, hangt af van het beleggings-
risico dat u wilt nemen. Waarin u ook belegt, u bent in ieder 
geval verzekerd van de decennialange ervaring en expertise 
van de beleggingsexperts van Fortis Investments. De verschil-
lende fondsen hebben ieder een eigen risico/rendements-
verhouding. Voor elk type belegger en ieder rendementsdoel 
is er een passend fonds binnen het aanbod van Fortis ASR. 
Een risicovoller fonds biedt kans op een hoger rendement, 
maar het rendement kan ook lager uitvallen. De fondsen 
hebben zich over de jaren bewezen als solide investering 
en zijn gericht op rendement op de lange termijn.

Let op
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het 
verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor 
de toekomst. Neem contact op met uw tussenpersoon  
om na te gaan welke beleggingen in overeenstemming zijn 
met uw risicoprofiel. 

Graag wijzen wij u op de financiële bijsluiter. Deze wordt 
u verstrekt bij complexe financiële producten. Hiermee kunt 
u zich oriënteren op de belangrijkste financiële aspecten 
van het product: het risico en de in de offerte opgenomen 
financiële risico, kosten en opbrengsten.
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Garantieverzekering
Met de Fortis ASR Garantieverzekering kiest u voor de 
zekerheid van een gegarandeerd eindkapitaal – u weet precies 
hoe hoog het kapitaal minimaal is op de einddatum of bij 
eerder overlijden. Daarbovenop maakt u kans op extra 
opbrengst door winstdeling.

Unieke winstdelingsregelingen
Sluit u een Fortis ASR Garantieverzekering af, dan profiteert u, 
naast het gegarandeerde eindkapitaal, van het rendement op 

staatsleningen. Hoe hoger het rendement op staatsleningen
(obligaties), des te hoger het winstdeel dat u jaarlijks uit
dat rendement ontvangt. De winstuitkering kunt u op twee 
manieren gebruiken:
• Maakt u gebruik van de Winstplusregeling, dan wordt het 

verzekerde kapitaal jaarlijks verhoogd met de bij te schrijven 
winst.

• Als u koerst op meer rendement, maak dan gebruik van 
Winsttransmissie. De winst wordt dan belegd in een van de 
Fortis ASR fondsen naar keuze. Uiteraard bestaat de kans 
dat het rendement op uw beleggingen tegenvalt.

Het pensioenstelsel in Nederland

 Pijler 1  Pijler 2  Pijler 3

Ouderdom  AOW  Ouderdoms-  •  Lijfrente

  pensioen •  Kapitaalverzekering

Overlijden  ANW  Nabestaanden- •  Lijfrente

  pensioen  •  Kapitaalverzekering

Arbeidsongeschiktheid  WAO/WIA  •  Arbeidsongeschikt-  •  Arbeidsongeschikt-

 WAJONG      heidspensioen   heidsrente

 IOAW •  Premievrijstelling  •  Premievrijstelling

 IOAZ      bij arbeids-  bij arbeids-

      ongeschiktheid  ongeschiktheid

Het pensioengebouw in Nederland bestaat uit drie pijlers
• 1e pijler: het pensioen dat door de overheid wordt verstrekt.
• 2e pijler: het pensioen dat kan worden ingevuld door u.
• 3e pijler: het pensioen dat individueel kan worden ingevuld.

De voordelen van de Fortis ASR 
Garantieverzekering
• Gegarandeerde vermogensopbouw
• Unieke vormen van winstdeling
• Flexibiliteit in premiebetaling
• Uitgebreid aanbod van dekkingsvarianten

Let op
• De rentestand tijdens de looptijd van de levensver-
 zekering is van invloed op de hoogte van de winstdeling.
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Aanvullend verzekerd
Sluit u een Beleggingsverzekering of een Garantieverzekering 
van Fortis ASR af om uw pensioen aan te vullen? Dan hebt 
u een ruime keuze uit aanvullende dekkingen.

informatie over de beleggingsfondsen vindt u op www.fortisasr.
nl. Daarmee bent u altijd op de hoogte van de meest actuele 
informatie over de ontwikkeling van de waardeopbouw van de 
fondsen, de kosten, de rendementscijfers en de achtergronden.

Pensioen opbouwen via een lijfrenteverzekering
Als zelfstandige ondernemer heeft u drie mogelijkheden om 
pensioen op te bouwen: oudedagsreserve, lijfrente of een 
voorziening in box 3.

Let op
• Wie geld belegt neemt een financieel risico. Ook bij deze 

levensverzekeringen loopt u een beleggingsrisico. Het 
 bedrag dat u betaalt, wordt niet volledig belegd. Een deel 

gaat op aan kosten en verzekeringspremies. Rendement-
en kunnen hoger, maar ook lager uitvallen en zullen meer

 schommelen naarmate de beleggingsvorm risicovoller is.
• De beslissing om participaties in het fonds te kopen dient 

uitsluitend te worden genomen op basis van het 
prospectus. Het prospectus is kosteloos op te vragen 
bij Fortis ASR Bank N.V. of op www.fortisasr.nl.

• Het Fortis ASR Solide Mixfonds heeft als beleggings-
instelling een vergunning van de AFM op grond van de 
WFT. Voor dit product is een financiële bijsluiter 
beschikbaar.

Oudedagsreserve
De oudedagsreserve is een fiscale regeling waarbij de zelfstan-
dige uitstel van het betalen van belasting krijgt. De zelfstandige 
kan jaarlijks een bedrag van de gemaakte winst toevoegen aan 
de oudedagsreserve. Dit betekent dat u elk jaar een bepaald 
bedrag als aftrekpost ten laste van de winst mag brengen.
Uiterlijk bij het staken van de onderneming moet worden af-
gerekend met de Belastingdienst. Met de oudedagsreserve 
vormt u geen kapitaal voor de oudedagsvoorziening, het is 
slechts een boekhoudkundige reserve. Wilt u zekerheid, 
dan kiest u voor een lijfrenteverzekering van Fortis ASR.

Zekerheid voor uw nabestaanden
Als u er zeker van wilt zijn dat uw nabestaanden niets tekort 
komen als u overlijdt, kies dan een passende risicodekking.
Zonder goede voorzieningen kunnen er, naast persoonlijk leed,
vervelende financiële consequenties voor uw nabestaanden 
optreden. Een risicodekking neemt dan veel financiële zorgen 
uit handen. Fortis ASR heeft vele soorten risicodekkingen. 
Bijvoorbeeld een eenmalige uitkering of een uitkering in 
termijnen. Uw tussenpersoon helpt u graag met het vinden 
van een overlijdensrisicodekking die bij u past.

Verzekerd voor arbeidsongeschiktheid
Als u tijdens de looptijd van uw verzekering arbeidsongeschikt 
raakt, is de kans groot dat u door inkomensverlies de premies 
niet meer kunt betalen. Afhankelijk van de mate van arbeids-
ongeschiktheid kan Fortis ASR u geheel of gedeeltelijk vrij-
stelling verlenen voor het betalen van uw premies. Voor deze 
aanvullende dekking betaalt u slechts een geringe toeslag.

Flexibel premie betalen
De Beleggings- en Garantieverzekering van Fortis ASR 
bieden u de ruimte om:
• Uw premies gedurende de looptijd te verhogen 
 of te verlagen
• Een premiebetaling over te slaan
• Een extra premie te storten
• Tussentijds de looptijd te verlengen of te verkorten

Dit brengt extra kosten met zich mee, wat nadelige gevolgen 
kan hebben voor het eindresultaat.

Meer weten over beleggen?
Al uw algemene vragen over beleggen worden beantwoord 
in de fondsenbrochure van Fortis ASR, ‘Uw geld deskundig 
belegd’. Vraag ernaar bij uw tussenpersoon. Gedetailleerde 
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Lijfrente 
De premie voor een lijfrenteverzekering is aftrekbaar, de uit-
keringen zijn belastbaar inkomen. Uw tussenpersoon helpt 
u met het berekenen welk bedrag in uw situatie aftrekbaar 
is van uw inkomen. Let op: u hebt deze berekening nodig, 
de Belastingdienst kan ernaar vragen. Als zelfstandige onder-
nemer hebt u de volgende mogelijkheden tot lijfrenteaftrek:
• Jaarruimte
 Hebt u een pensioentekort? Dan zijn de premies die 
 u voor een lijfrenteverzekering betaalt, fiscaal aftrekbaar.
• Reserveringsruimte
 U hebt reserveringsruimte indien u in het verleden minder 

lijfrentepremies hebt betaald dan mogelijk was geweest 
 op basis van de jaarruimte. De reserveringsruimte gaat 
 tot zeven jaar terug. U moet rekening houden met 
 eventueel reeds door u genoten lijfrenteaftrek.
• Omzetting stakingswinst
 Wanneer u de onderneming geheel of gedeeltelijk staakt, 

kunt u de stakingswinst omzetten in een recht op lijfrente. 
 U betaalt dan geen belasting in een keer over de stakings-

winst maar over de uitkeringen uit de lijfrente.
• Omzetting oudedagsreserve in lijfrente
 Hebt u als ondernemer een oudedagsreserve opgebouwd, 

dan kunt u deze jaarlijks geheel of gedeeltelijk afstorten. U 
bepaalt zelf het bedrag. Deze mogelijkheid hebt u uiterlijk 

 tot het moment dat u de onderneming staakt. Tegenover 
 de aftrek staat een bijtelling in de winst wegens afname 
 van de oudedagsreserve. 

Box 3
U kunt zelf voorzieningen treffen door een vermogen voor uw 
pensioen te vormen. Een kapitaalverzekering tegen flexibele 
premiebetaling kunt u gebruiken om dat vermogen te vormen. 
Uw vermogensbestanddelen waaronder kapitaalverzekeringen 
vallen, onder de vermogensrendementsheffing van box 3.

Let op
De in deze brochure verstrekte informatie is gebaseerd op  
de wet- en regelgeving, zoals deze van kracht was op het  
moment dat deze brochure werd gepubliceerd. Fortis ASR 
Levensverzekering N.V. is niet aansprakelijk voor de directe  
of indirecte schade die voortvloeit uit daarna veranderende 
wet- en regelgeving.

Tips Lijfrente
• Door gebruik te maken van de oudedagsreserve verlaagt 

u de te betalen belasting over de winst. Dit belastingvoor-
deel kunt u gebruiken om een verzekering in box 3 te 
sluiten. Met de uitkering uit die verzekering hebt u geld 
om de belastingschuld over de oudedagsreserve te 
voldoen of om pensioen voor u of uw nabestaanden 
veilig te stellen.

• Een lijfrente-uitkering mag ingaan op elk door u gewenst 
moment.
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Klaar voor uw pensioen

Als u straks voor de laatste keer de deur van uw bedrijf achter u dicht         
trekt, hebt u de tijd om u op uw favoriete hobby te storten, of om er met uw 
partner tussenuit te gaan. Dan wilt u natuurlijk wel over voldoende inkomsten 
beschikken. Hebt u kapitaal opgebouwd via één of meerdere lijfrentepolissen? 
Kies dan voor één van de lijfrente-uitkeringen van Fortis ASR. U beslist hoe en 
wanneer u deze uitkering uitbetaald wilt krijgen. U bepaalt zelf of u levenslang 
verzekerd wilt zijn van bepaalde inkomsten of juist gedurende een kortere tijd 
meer geld tot uw beschikking wilt hebben. Met een lijfrente-uitkering van 
Fortis ASR kunt u gaan genieten van uw welverdiende vrije tijd.

Direct ingaande garantielijfrente
Sluit u een Direct ingaande garantielijfrente af, dan staat 
bij aanvang de hoogte van uw  gegarandeerde uitkering vast. 
Deze wordt onder meer vastgesteld op basis van de kapitaal-
marktrente op het moment dat de uitkering start. Die rente 
blijft voor u altijd gelden. U hoeft zich dus geen zorgen te 
maken over toekomstige dalingen van de rentestand. De 
Direct ingaande garantielijfrente zorgt voor een vaste pensioen-
aanvulling. Hoe u die uitbetaald krijgt, bepaalt u zelf. U kiest 
voor een uitkering per maand, kwartaal, halfjaar of jaar. Daar-
naast kunt u een tijdelijke of een levenslange uitkering nemen. 
Hierbij geldt: hoe korter de termijn, hoe hoger de 
periodieke bedragen.

Voordelen van de Fortis ASR Direct ingaande
garantielijfrente
• De hoogte van uw uitkering is gegarandeerd
• Keuze uit een uitkering per maand, kwartaal, 
 halfjaar of jaar
• Mogelijkheid om de uitkering bij uw overlijden door 
 te laten lopen ten gunste van uw partner
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Uitgestelde garantielijfrente 
Loopt uw lijfrentepolis af, maar hebt u het kapitaal dat vrijkomt 
nog niet nodig? Met een Uitgestelde garantielijfrente van Fortis 
ASR zorgt u ervoor dat het kapitaal dat u hebt opgebouwd pas 
vrijkomt als u het nodig hebt. Ondertussen rendeert uw opge-
bouwde kapitaal gewoon verder.

Fiscaal voordeel
Stel, u hebt jarenlang geld opzij gelegd voor uw lijfrente-
verzekering en u gaat eerder met pensioen dan uw 65ste. 
Vanaf 65 jaar is er sprake van een lager belastingtarief. U kunt 
profiteren van dit fiscale voordeel via de Uitgestelde garantie-
lijfrente van Fortis ASR en de lijfrente-uitkering pas laten ingaan 
vanaf 65 jaar.

Voordelen van de Fortis ASR Uitgestelde 
garantielijfrente
• Uitkeringsdatum zelf bepalen
• Met al uw polissen één Direct ingaande 
 lijfrente afsluiten
• Wachten met uitkering waardoor u lager belastingtarief krijgt.

Voordeel van de Fortis ASR Contraverzekering
• Na overlijden van de verzekerde(n) komt een kapitaal 
 ter beschikking voor de nabestaanden (vaak de kinderen)



Uw nabestaanden verzekerd

Zeker als u kostwinner bent, heeft uw overlijden grote financiële consequenties 
voor uw nabestaanden. Wie betaalt de huur of hypotheek en de verzorging 
van de kinderen als u er niet meer bent? Met een Risicoverzekering van Fortis 
ASR vangt u de financiële gevolgen van uw overlijden op. Deze verzekering 
keert een bedrag uit aan uw nabestaanden als u overlijdt. Hoe hoog dat 
bedrag is, bepaalt u zelf. Door de uitgebreide mogelijkheden kunt u de 
verzekering helemaal afstemmen op uw persoonlijke wensen. Zo bespaart       
u uw nabestaanden een hoop zorgen.
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Financiële zorg voor uw nabestaanden
Elke ondernemer is anders, dus ook de Risicoverzekering 
is verkrijgbaar in vele soorten en maten. U kunt kiezen voor:
• Een eenmalige uitkering of een uitkering in termijnen van 
 het verzekerde bedrag
• Een gelijkblijvende, stijgende of dalende uitkering
• Verzekering van alleen uzelf of ook van uw partner, 
 als u wilt met verschillende dekkingen
• Doorbetaling van de premie door Fortis ASR 
 als u arbeidsongeschikt raakt

Tips bij het afsluiten van de Risicoverzekering
• Niet iedereen ontvangt bij overlijden van de partner 
 een uitkering via de Algemene Nabestaanden Wet (ANW).
 Voor deze uitkering geldt een aantal voorwaarden. In de 

praktijk komt het er op neer dat veel mensen buiten de 
 boot vallen. Wilt u voorkomen dat uw nabestaanden met
 lege handen achterblijven, sluit dan een Risicoverzekering 
 af bij Fortis ASR.
• Denk ook eens aan een Fortis ASR Compagnonverzekering. 

Daarmee verzekert u zich van voldoende financiële middelen 
voor het geval uw medevennoot komt te overlijden. U en uw 
vennoot sluiten een verzekering op het leven van elkaar en 

 u betaalt beiden premie. Over een kapitaaluitkering bij over-
lijden van uw medevennoot bent u geen inkomstenbelasting 
verschuldigd. Onder bepaalde voorwaarden bent u over 
deze uitkering ook geen successierecht verschuldigd.

Voordelen van de Fortis ASR Risicoverzekering
• Uw nabestaanden verzekerd van inkomsten
• Uitgebreide risicodekkingen

U kunt terecht bij Fortis ASR 
voor de volgende verzekeringen
• Direct ingaande garantielijfrente
• Uitgestelde garantielijfrente
• Contraverzekering



Bescherm uw inkomen

U staat er wellicht niet dagelijks bij stil, maar een ongeluk of ziekte kan ook     
u overkomen. Als zelfstandig ondernemer hebt u geen enkel recht op een 
arbeidsongeschiktheidsuitkering vanuit de overheid. Arbeidsongeschiktheid 
betekent simpelweg geen inkomen meer of een flinke afname daarvan. Met 
een Arbeidsongeschiktheidsverzekering beschermt u uw financiële positie.   
De verzekering is er in verschillende varianten. Of u nu al jaren ondernemer 
bent of net begonnen, bij Fortis ASR vindt u een arbeidsongeschiktheids-
verzekering die bij u past.
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Voordelen van de Fortis ASR
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
• Uw inkomsten verzekerd bij arbeidsongeschiktheid
• Flexibel dus prima af te stemmen op de persoonlijke 

situatie
• Jaarlijkse indexering verzekerd bedrag mogelijk
• Beroepsarbeidsongeschiktheid mogelijk

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Sluit u een Arbeidsongeschiktheidsverzekering van Fortis ASR?
Dan kunt u kiezen tussen drie dekkingsvarianten: Instap, Basis
en Uitgebreid. Bent u startende ondernemer, dan is de Basis-
dekking interessant voor u. U hebt een basisdekking tegen een 
lage premie. Naarmate u langer onderneemt en uw inkomen 
stijgt, gaat de premie omhoog en breidt de dekking zich verder 
uit. Bent u nog geen drie jaar als zelfstandig ondernemer
werkzaam? Dan profiteert u bovendien van een aantrekkelijke
starterskorting op onze Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.
Als u al langer ondernemer bent, dan ligt de Uitgebreide variant 
voor de hand. Omdat u dan inmiddels een ruimer inkomen 
hebt, is de premie hoger. Uiteraard krijgt u daar een ruimere 
dekking voor terug. U hebt bovendien de mogelijkheid om een
aantrekkelijke no-claimregeling af te sluiten. Hiermee profiteert 
u van een flinke premiekorting als u drie jaar of langer niet 
arbeidsongeschikt bent geweest. 

De AOV Instap biedt de meest essentiële dekking tegen 
een zeer voordelige premie. Bij het tweede en derde jaar van 
arbeidsongeschiktheid ontvangt u een uitkering van 100% van 
het verzekerde bedrag. Ook als u bijvoorbeeld 50% arbeids-
ongeschikt bent. Voorwaarde is dat u voor dit gedeelte, 
ondanks voldoende inspanning, geen werk kunt vinden. 
Hierdoor hebt u alle tijd en ruimte om te focussen op herstel.

Tip
Sluit u een Arbeidsongeschiktheidsverzekering af, dan is 
de premie fiscaal aftrekbaar. De uitkering wordt als inkomen 
belast in box 1. 

Meer weten?
Meer informatie over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
voor ondernemers vindt u in de brochure ‘Bescherm uw 
inkomen bij arbeidsongeschiktheid’.



Ziektekosten

Fortis ASR biedt een compleet pakket ziektekostenverzekeringen. Als u uw 
ziektekostenverzekering uitbreidt met de Servicemodule ondernemer, dan 
kunt u rekenen op allerlei vormen van ondersteuning bij ziekte.
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Ziektekostenverzekering
Fortis ASR biedt twee varianten op de verplichte basis-
verzekering: de Ziektekostenverzekering Flexibel en Mix. De 
basisdekking van beide varianten is gelijk, wettelijk bepaald
en vergoedt de meest voorkomende ziektekosten. Deze 
verzekering kunt u eenvoudig uitbreiden met de aanvullende 
verzekeringen van Fortis ASR. Zo stemt u uw ziektekosten-
verzekering af op uw persoonlijke wensen en omstandigheden.

Aanvullende ziektekostenverzekeringen
U hebt de keuze uit vier aanvullende ziektekosten-
verzekeringen, variërend van een instapdekking tot een top-
dekking met vele extra’s. Geeft u bij een ziekenhuisopname 
de voorkeur aan meer comfort, neem dan de Ziekenhuis-
verzekering comfort. Ook biedt Fortis ASR diverse Tandarts-
kostenverzekeringen. En met de Servicemodule ondernemer 
is uw onderneming verzekerd van continuïteit in geval van 
ziekte.

Servicemodule: uw onderneming verzekerd 
van continuïteit
U kunt uw Fortis ASR Ziektekostenverzekering uitbreiden met 
de Servicemodule ondernemer. Met deze module hebt u recht 
op schadelastbeheersende diensten en service op het gebied 
van preventie, interventie en reïntegratie. Hiermee verzekert u 
zich niet alleen van de continuïteit van de onderneming voor 
het geval u ziek wordt. U krijgt ook de kosten vergoed die 
u maakt om weer aan het werk te kunnen.

Wat kan uw tussenpersoon voor u doen?
Over alle Fortis ASR verzekeringen voor de zelfstandige 
ondernemer zijn brochures beschikbaar. Daarin vindt u 
uitgebreide informatie over de verschillende verzekeringen. 
Uiteraard kunt u voor meer informatie ook terecht bij uw 
tussenpersoon.

Meer weten?
Meer informatie over de Aanvullende ziektekosten-
verzekeringen van Fortis ASR vindt u in de brochure 
‘Ziektekosten verzekeringen’.

Voordelen van de Fortis ASR 
Ziektekostenverzekering
• Zo compleet verzekerd als u zelf wilt
• Unieke Servicemodule ondernemer

Getting you there. Fortis ASR
Particulieren en bedrijven vinden bij Fortis ASR een 
compleet assortiment aan verzekeringen en financiële 
 producten. Net als haar moederbedrijf Fortis, bouwt Fortis 
ASR voort op een lange traditie in verzekeren en bankieren. 
Dat biedt klanten de zekerheid dat zij kunnen rekenen op 
een vertrouwde partner met kennis van zaken. Fortis ASR 
werkt intensief samen met onafhankelijke intermediairs en 
ondersteunt ze met specialistische informatie, handige soft-
ware en passende oplossingen. Die samenwerking levert 
tevreden klanten op. De klant krijgt een uitstekende service 
en kan kiezen uit de beste producten die passen bij zijn 
 persoonlijke situatie. En dat is wat telt. 



Fortis ASR
Archimedeslaan 10
3584 BA Utrecht

www.fortisasr.nl54
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Uw tussenpersoon:

Fortis ASR Levensverzekering N.V., KvK 30000847, heeft een 
vergunning van De Nederlandsche Bank N.V. en is opgenomen 
in het register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder 
nummer 12000396. Zij kan optreden als aanbieder van leven-
sverzekeringen. Voor de klachtenprocedure van Fortis ASR 
kunt u kijken op www.fortisasr.nl bij ’contact’.


