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Persbericht
Den Haag, 19 september 2008
AEGON VERLAAGT KOSTEN BELEGGINGSVERZEKERINGEN OVEREENKOMSTIG AANBEVELING
WABEKE EN OPLOSSING DELTA LLOYD

Op basis van de Aanbeveling van de Ombudsman Financiële Dienstverlening,
verlaagt ook AEGON de kosten van beleggingsverzekeringen daar waar nog nodig.
Naast de al door AEGON in de afgelopen jaren aangebrachte verlagingen van de
kosten en de risicopremies, waarmee tot nu toe 380 miljoen euro is gemoeid,
kondigt AEGON nu aanvullende verbeteringen aan met een waarde van nog eens 140
miljoen euro.
De kosten van beleggingsverzekeringen voor de klanten van AEGON worden hiermee
vergelijkbaar met de afspraken tussen de stichtingen Verliespolis en Woekerpolis Claim en
verzekeraar Delta Lloyd. Het effect van deze maatregel op het resultaat van AEGON zal
gedurende de resterende looptijd van de polissen tot uitdrukking komen.
De stichtingen zijn op de hoogte gebracht dat ook AEGON hun met Delta Lloyd
overeengekomen oplossingsrichting volgt. AEGON zal met de stichtingen verder overleggen
over de concrete invulling.
Ombudsman Financiele Dienstverlening J. W. Wabeke: "Het is verheugend dat AEGON zonder
veel aarzelen een goede invulling heeft gegeven aan de eerder uitgebrachte aanbeveling. Dit
door de kostenonttrekking voor de klant dusdanig te beperken dat deze redelijk kan worden
genoemd. Het is hoopvol dat na Delta Lloyd nu ook AEGON deze stap zet."
In de afgelopen jaren heeft AEGON al 380 miljoen euro uitgetrokken om de kostenstructuur te
verbeteren. Meer dan 75% van AEGON's bestaande beleggingsverzekeringen zijn aldus
verbeterd, waardoor op dit moment ruim 70% van de klanten minder dan 3% aan kosten
betaalt. De portefeuille van AEGON bestaat uit 1,3 miljoen polissen waarvan 50% met een
gegarandeerd minimumrendement. AEGON heeft voor deze garanties inmiddels 255 miljoen
euro gereserveerd.
Directievoorzitter AEGON Nederland Marco Keim: “AEGON vindt het belangrijk deze stap nu te
zetten. We willen onze klanten zo snel mogelijk duidelijkheid verschaffen. AEGON heeft de
afgelopen jaren al verschillende keren zijn verantwoordelijkheid genomen door de kosten te
verlagen. Overigens realiseren we ons terdege dat de verlaging van de kosten de
tegenvallende beleggingsresultaten van de afgelopen jaren niet kunnen compenseren."
Overeenkomstig de bepaling in de Aanbeveling van de Ombudsman Financiële Dienstverlening
zal het effect van de kostenmaximering uiterlijk in 2009 aan onze klanten worden
gecommuniceerd.

AEGON Nederland maakt deel uit van AEGON N.V., gevestigd in Den Haag en is een van de grootste levens- en
pensioenverzekeraars ter wereld en een toonaangevende aanbieder van beleggingsproducten. AEGON bedient
miljoenen klanten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië, met omvangrijke activiteiten in de
Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

www.aegon.nl

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen
De in dit bericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn “toekomstgerichte verklaringen” als bedoeld
in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte
verklaringen: geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voortzetten,
willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op
onze onderneming. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico’s, onzekerheden en
aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te
herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts
verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel
verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico’s en
onzekerheden, zoals onder meer:

o

wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd
Koninkrijk;

o

veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de ‘emerging markets’, bijvoorbeeld met betrekking tot:

- de frequentie en omvang van wanbetaling in onze vastrentende beleggingsportefeuilles; en
- het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven
en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapier;

o
o

de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;
veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting en andere factoren die de winstgevendheid van
onze verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

o

veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;

o

veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, waaronder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

o

toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de ontwikkelingsmarkten;

o

veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke onze activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid
van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

o

veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin wij actief zijn;

o

overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;

o

veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;

o

rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor wij verplicht worden substantiële schadebetalingen te doen of
onze werkwijze te veranderen;

o
o

het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;
veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de kosten voor distributie van
of vraag naar onze producten beïnvloeden;

o

ons onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende
initiatieven waar te maken; en

o

de effecten van de toepassing van International Financial Reporting Standards op onze gerapporteerde financiële resultaten
en onze financiële positie.

Noot aan de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Driessen, Directeur Communicatie AEGON
Nederland, telefoon (070) 344 8268.
Het persbericht is ook te lezen op www.aegon.nl
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