
Kies de spaarvorm die bij u past



Uw financiële reserve

Financiële tegenvallers komen vaak onverwacht en soms tegelijk: de auto gaat 
kapot en de wasmachine blijkt niet meer te repareren. Dat gaat u veel geld 
kosten. Andere uitgaven kunt u wel zien aankomen. Bijvoorbeeld de studie
kosten voor uw kind. Of u nu wilt sparen voor onvoorziene tegenvallers, een 
leuke reis of u wilt inkomsten voor later zeker stellen, met de Spaarrekening of 
Depotrekening van Fortis ASR hebt u altijd geld achter de hand. U bouwt een 
veilige reserve op die u kunt aanspreken wanneer en waarvoor u wilt.

Voordelen van de Fortis ASR Spaarrekening
• Veilig vermogen opbouwen
• Uw geld is vrij opneembaar
• Makkelijk geld overboeken
• Sparen via een automatische incasso
• Telefonische overboeklijn
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Gemakkelijk sparen met de Spaarrekening
Met de Spaarrekening van Fortis ASR spaart u gemakkelijk. 
Het bedrag dat u hebt gespaard kunt u opnemen wanneer u wilt. 
De minimale inleg is € 50. Bedraagt het saldo op uw Spaar
rekening minder dan € 50, dan krijgt u geen rente. De rente 
wordt elk jaar op 31 december bijgeschreven. Via de Over
boeklijn maakt u eenvoudig geld over van uw Spaarrekening. 

Duidelijkheid over uw saldo 
Tweewekelijks krijgt u een afschrift van uw Spaarrekening thuis 
gestuurd. Dit gebeurt alleen als er mutaties op uw rekening zijn 
geweest. U ontvangt in elk geval jaarlijks één afschrift, zodat u 
weet wat uw spaarsaldo is.

Automatisch sparen
Met de Fortis ASR Spaarrekening kunt u sparen zonder dat u 
ernaar om hoeft te kijken. Via een automatische incasso geeft 
u opdracht om periodiek een bedrag over te boeken van uw 
betaalrekening naar uw Spaarrekening.

Handig om te weten
• Geld overboeken van uw Spaarrekening is heel  

gemakkelijk. 
 Bel met de Overboeklijn, telefoon (010) 233 15 22.
• Wilt u weten welke rente u krijgt op de Spaarrekening  

en op de Depotrekening? Kijk dan op www.fortisasr.nl.
• Bent u ook verzekerd bij Fortis ASR? Met uw  

Depotrekening kunt u de premie voor uw verzekeringen 
betalen.
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Geld wegzetten op de Depotrekening 
Wilt u gegarandeerde inkomsten in de toekomst, bijvoorbeeld 
als aanvulling op uw pensioen? Met de Depotrekening van 
Fortis ASR kunt u nu alvast een bedrag storten en dat pas  
na een aantal jaar (maximaal tien jaar) periodiek laten uitkeren.  
De periodieke uitkering kunt u dan verspreiden over een loop
tijd van 2 tot 25 jaar. Gedurende de periode dat er geen geld 
wordt uitgekeerd, ontvangt u dezelfde hoge rente als ge
durende de periode dat het geld wordt uitgekeerd. Omdat  
de rente gedurende de looptijd vaststaat, weet u van tevoren 
hoeveel rente u dat oplevert. Alle gegevens over uw saldo vindt 
u terug op het rekeningafschrift dat u jaarlijks ontvangt. De 
rente wordt jaarlijks bijgeschreven op uw rekening.

Hogere rente
Als u uw geld langer vastzet, dan krijgt u een hogere rente 
vergoed dan op uw Spaarrekening. De minimale inleg op de 
Depotrekening is € 2.000. Tussentijds bijstorten is niet mogelijk.

Periodieke uitkering
Hebt u behoefte aan een maandelijkse aanvulling op uw 
inkomen? Of wilt u liever elk jaar extra geld voor de vakantie? 
U kiest zelf met welke frequentie u de periodieke uitkering van 
uw Depotrekening wilt ontvangen. U bepaalt of u die per maand, 
per kwartaal of per jaar wilt ontvangen. De periodieke uitkering 
is een vast bedrag.

Vermogen opbouwen en de fiscus
Het saldo op uw Spaarrekening en Depotrekening telt mee bij 
de berekening van uw fiscale vermogen in box 3. Jaarlijks 
betaalt u 1,2% vermogensrendementsheffing over het deel  
van uw vermogen dat boven de wettelijk bepaalde vrijstelling 

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 onders
teunt ze met specialistische informatie, handige software 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 persoon
lijke situatie. En dat is wat telt. 

uitkomt. Dit bedrag kunt u vinden op www.belastingdienst.nl. 
Op het jaaroverzicht van uw Spaarrekening of Depotrekening 
dat u jaarlijks ontvangt staan alle gegevens die u voor uw 
 belastingaangifte nodig hebt.

Wat kan uw tussenpersoon voor u doen?
Uw tussenpersoon vertelt u graag meer over hoe u een  
financiële reserve kunt opbouwen.

Voordelen van de Fortis ASR Depotrekening
• Veilige manier om uw inkomsten in de toekomst aan te vullen
• Makkelijk premies van bijvoorbeeld uw levensverzekering 
 betalen
• Hogere rente bij uitkering na zes jaar of later



Fortis ASR
Archimedeslaan 10
3584 BA Utrecht

www.fortisasr.nl53
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Uw tussenpersoon:

Fortis ASR Bank N.V., KvK 30111002, heeft een bankvergun
ning van De Nederlandsche Bank en is als financiële dienst
verlener opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële 
Markten onder nummer 12000044. Fortis ASR Bank N.V. 
treedt op als aanbieder van spaarproducten en verleent  
beleggingsdiensten.
Fortis ASR Bank N.V. is als beleggingsonderneming wettelijk 
verplicht om met haar beleggende klanten een effectenover
eenkomst aan te gaan. In dat kader dient eveneens van ieder 
van de beleggende klanten voor elk product een belegging
sprofiel in de administratie te worden opgenomen.


