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De Handelssystematiek Euronext is bedoeld om de handel en koersvorming
transparanter te maken voor de belegger. Dit beurssysteem gaat ook voor
u gelden na de omzetting van uw verzekering van Universal Leven naar het
administratiesysteem van Allianz. Deze systematiek passen we toe om de
koersdatum voor u vast te stellen.
Hoe wordt de koersdatum bepaald?
Als koersdatum hanteren we in de regel de beursdag
die volgt op de dag waarop wij uw wijzigingsverzoek
hebben ontvangen. Wij verwerken de wijzigingen
zodra wij het originele wijzigingsbericht met alle
benodigde informatie en bijlagen van u hebben
ontvangen.
Wat is het sluitingstijdstip?
Het sluitingstijdstip is 15.00 uur. Wanneer wij een
wijzigingsverzoek na 15.00 uur ontvangen, geldt
als koersdatum de tweede beursdag die volgt op de
datum van ontvangst van het wijzigingsverzoek.

Wat verandert er voor u?
Vanaf nu gelden voor uw verzekering de volgende
regels:
• Er zit altijd minimaal één beursdag tussen de
datum waarop we uw wijzigingsverzoek
ontvangen en de uitvoering ervan.
• Opdrachten die wij vóór 15.00 uur ontvangen,
voeren we uit tegen de koers van de volgende
beursdag.
• Opdrachten die wij om 15.00 uur of later
ontvangen, voeren we uit op de tweede beursdag.
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Enkele voorbeelden:
Regelmatig verschuldigde premie
Als u premie moet betalen op 1 januari 2016, geldt
als koersdatum 2 januari 2016.
Koersdatum bij switch
Bij een switchverzoek geldt als koersdatum de
beursdag volgend op de beursdag dat wij het
switchverzoek ontvangen:
• Ontvangen wij uw switchverzoek op 15 januari
2016 vóór 15.00 uur? Dan is de koersdatum
16 januari 2016.
• Ontvangen wij uw switchverzoek op 15 januari
2016 na 15.00 uur? Dan is de koersdatum 		
17 januari 2016.
Koersdatum bij extra betaling (bijstorting)
Voor een bijstorting binnen uw verzekering geldt als
koersdatum de beursdag die volgt op de beursdag
dat wij het bijstortformulier ontvangen. Zodra wij
zowel het bijstortformulier als de bijstorting hebben
ontvangen, bepalen wij de koersdatum. Zie de
onderstaande voorbeelden, waarbij de ontvangst van
de bijstorting en het bijstortformulier steeds vóór
15.00 uur is.
• Ontvangst bijstorting en bijstortformulier op
15 januari 2016? Dan is de koersdatum 16 januari
2016.
• Ontvangst bijstorting op 1 februari 2016 en
ontvangst bijstortformulier op 15 februari
2016? Dan is de koersdatum 16 februari 2016.
• Ontvangst bijstortformulier op 1 februari 2016 en
ontvangst bijstorting op 15 februari 2016? Dan is
de koersdatum 16 februari 2016.

Allianz Nederland Levensverzekering N.V.
Coolsingel 139, Postbus 761, 3000 AT Rotterdam
Telefoon 088 - 577 42 42, Fax 088 - 577 12 95, www.allianz.nl
AFM nummer 12000417, Inschrijfnummer KvK 30082982

Koersdatum bij afkoop
Bij gehele of gedeeltelijke afkoop van uw verzekering
zonder pensioenclausule geldt als koersdatum de
beursdag die volgt op de beursdag dat wij het
‘Mutatieoverzicht bij afkoop’ ondertekend retour
hebben ontvangen. Bijvoorbeeld:
• Ontvangst bevestiging op 15 januari 2016 vóór
15.00 uur? Dan is de koersdatum 16 februari 2016.
• Ontvangst bevestiging op 15 februari 2016 na
15.00 uur? Dan is de koersdatum 17 februari 2016.
Koersdatum bij stopzetting van uw verzekering
Is uw verzekering beëindigd? Dan geldt als
koersdatum de beursdag die voorafgaat aan de
einddatum van de verzekering.
Koersdatum bij overlijden
Is er sprake is van een overlijdensuitkering? Dan is de
beursdag voor het overlijden de koersdatum.
Ontvangen wij de melding van het overlijden na
meer dan 3 maanden? Dan is de beursdag die volgt
op de meldingsdatum de koersdatum. Bijvoorbeeld:
• Als de verzekerde overlijdt op 15 februari 2016.
En de melding vindt plaats op 16 maart 2016?
Dan geldt als koersdatum 14 februari 2016.
• Overlijdt de verzekerde op 15 februari 2016.
En vindt de melding plaats op 17 mei 2016? Dan
geldt als koersdatum 16 mei 2016.
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