
  

 
 

 
 
 
 
 
 

Utrecht, 2 december 2019 

 

a.s.r. rondt verkoop deel bancaire activiteiten aan Achmea af 
 
a.s.r. bank, onderdeel van ASR Nederland N.V. (a.s.r.), heeft vandaag de verkoop van een deel van haar 
bancaire activiteiten aan Achmea afgerond. Aan alle voorwaarden die aan de overname gesteld waren 
is voldaan, zoals de verklaring van geen bezwaar van De Nederlandsche Bank. De ondernemingsraden 
van a.s.r. en Achmea hadden reeds een positief advies uitgebracht. 
 
In maart dit jaar zijn a.s.r. en Achmea overeengekomen dat Achmea bank een deel van de bancaire 
activiteiten van a.s.r. bank overneemt. Deze activiteiten bestaan uit een spaarportefeuille met circa 125.000 
klanten met een volume van 1,7 miljard euro en een hypotheekportefeuille met een volume van 1,5 miljard 
euro.  
 
De klanten zijn inmiddels geïnformeerd over de migratie van hun product. Zij kunnen vanaf 2 december 
terecht bij Centraal Beheer. De overeenkomst en de voorwaarden blijven voor spaarklanten onveranderd. 
Voor de bediening van klanten met een a.s.r. hypotheek heeft de overname geen gevolgen, a.s.r. blijft voor 
hen het aanspreekpunt en de overeenkomst en de voorwaarden blijven hetzelfde.  
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Over a.s.r. 
ASR Nederland N.V. (a.s.r.) behoort tot de top 3 verzekeraars van Nederland. a.s.r. biedt producten en diensten aan op 
het gebied van verzekeringen, pensioenen en hypotheken voor consumenten, ondernemers en bedrijven. Daarnaast is 
a.s.r. actief als vermogensbeheerder voor derden. a.s.r. is genoteerd aan Euronext Amsterdam en opgenomen in de AEX 
Index. Kijk voor meer informatie op www.asrnederland.nl. 
 
Disclaimer 
The terms of this disclaimer ('Disclaimer') apply to this press release of ASR Nederland N.V. and all ASR legal vehicles 
and businesses operating in the Netherlands ('ASR Nederland'). Please read this Disclaimer carefully. 
 
ASR Nederland has taken all reasonable care in the reliability and accurateness of this press release. Nevertheless, it is 
possible that information contained in this message is incomplete or incorrect. The information in this press release may 
also be (partly) based on beliefs, assumptions and expectations of future performance, taking into account information that 
was available to ASR Nederland at the moment of drafting of this document ASR Nederland warns that the information 
could entail certain risks and uncertainties, as also referred to in the Risk Factors section in recent public disclosures made 
by ASR Nederland, so that the actual results of ASR Nederland could differ from the information in this document. ASR 
Nederland does not accept liability for any damages resulting from this press release in case the information in this press 
release is incorrect or incomplete. 
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