€ 4,75 miljoen winst te verdelen
onder onze deelnemers

De Onderlinge ’s-Gravenhage heeft het jaar 2016 afgesloten met een positief resultaat. Daarom
kunnen wij 4,75 miljoen euro winst verdelen.
U deelt mee
Hebt u met uw verzekering bijgedragen aan de winst van onze Maatschappij? Dan ontvangt u een
winstbijschrijving. Daarmee verhogen wij het gegarandeerd verzekerd bedrag op uw polis. In uw
winstbrief 2016 leest u precies welk winstbedrag is bijgeschreven.
Zekerheid
Uw gegarandeerd verzekerd bedrag is berekend met een vast rendement voor de hele looptijd. In de
winstbrief ziet u hoe hoog dit rendement is. Het bedrag dat u minimaal krijgt op basis van dit vaste
rendement, groeit door uw winstbijschrijving – zonder dat u daarvoor extra premie betaalt!
Bekijk het filmpje over de winstdeling
Wilt u meer weten over onze winstdelingsregeling?
Bekijk het filmpje waarin wij dit uitleggen: www.onderlinge.info/winstfilmpje.
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Dit is een toelichting op
uw winstbrief

U hebt bij ons een levensverzekering met een gegarandeerd bedrag. Vooraf weet u welk bedrag u in
elk geval ontvangt. Wij gebruiken een vast rentepercentage bij het berekenen van de gegarandeerde
uitkering. Dit rentepercentage staat gedurende de hele looptijd van de verzekering vast. Dit geeft
zekerheid voor de toekomst.
Als de Maatschappij winst verdeelt, deelt uw verzekering mee. Dit heet maatschappijwinstdeling.
Waar is uw premie voor?
Met een deel van de premie bouwt u uw verzekerd bedrag op. Als uw verzekering ook een uitkering bij
overlijden heeft, is een deel van de premie daarvoor. De rest van de premie is een vergoeding voor de
kosten.
Hoe wordt de winst bepaald?
Elk jaar wordt ons bedrijfsresultaat vastgesteld. De Algemene Vergadering van de Maatschappij besluit
hoeveel winst voor verdeling beschikbaar wordt gesteld. Als er winst te verdelen is, wordt 95% daarvan
onder de deelnemers met een winstdelende verzekering verdeeld.
Wat is winstbijschrijving?
De winstbijschrijving is uw deel van de te verdelen winst. Met uw winstbijschrijving verhogen wij
uw verzekerd bedrag.
Hoe werkt het?
De door u gekozen verzekeringsvorm en de door u gekozen wijze van winstbijschrijving bepalen
uiteindelijk op welke bedragen u winst krijgt bijgeschreven. Zie ook de informatie in uw polis.
Wat kunt u zelf doen?
De maatschappijwinstdeling is afhankelijk van externe factoren waarbij de rente een belangrijke
rol speelt. De rente is al jaren laag en daarom kan winstdeling lager uitvallen dan verwacht.
Beoordeel eventueel samen met uw adviseur of uw doelstellingen nog worden behaald en
uw verzekering mogelijk moet worden aangepast.
Meer weten?
Wilt u meer weten over de maatschappijwinstdeling van de Onderlinge ’s-Gravenhage of hebt u vragen
over uw winstbrief? Ga dan naar www.onderlinge.info, veelgestelde vragen en kijk bij de rubriek
‘Maatschappijwinstdeling’.

