Utrecht en Den Haag, 12 januari, 2021

Samenwerking ASN Bank en a.s.r. voor distributie en verdere
verduurzaming van de schadeverzekeringsmarkt
ASN Bank en a.s.r. zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan voor het aanbieden en verder
ontwikkelen van duurzame schadeverzekeringen. Beide partijen spelen een vooraanstaande rol op het
gebied van duurzaamheid. Deze samenwerking heeft tot doel om de schadeverzekeringsmarkt verder
te verduurzamen. Onderdeel van de samenwerking is een distributieovereenkomst waardoor nieuwe
en bestaande ASN-klanten vanaf medio 2021 schadeverzekeringen van a.s.r. kunnen afsluiten.
Met het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst wordt ASN Bank een nieuwe distributiepartner van
a.s.r. schadeverzekeringen. De verzekeringen die ASN Bank gaat aanbieden voldoen aan het duurzame
beleid van de bank en worden door ASN Bank verkocht. Het gaat vooralsnog om drie verzekeringen;
aansprakelijkheid, inboedel en opstal.
De premies van de verzekeringen worden duurzaam belegd door a.s.r. vermogensbeheer, passend in het
beleid van zowel a.s.r. als ASN Bank. Daarbij hebben a.s.r. en ASN Bank afgesproken om 2% van de premie
inkomsten te investeren in innovatieve duurzame projecten. Schade die door ASN-klanten wordt geclaimd,
wordt indien mogelijk en gewenst, op duurzame wijze hersteld. Wanneer schade niet gerepareerd kan
worden, wordt dit zoveel mogelijk hersteld met gereviseerde producten, bijvoorbeeld bij mobiele elektronica.
Robert van der Schaaf, directeur a.s.r. schade: ‘Met trots kunnen we vandaag de samenwerking met ASN
Bank aankondigen. De kwaliteit van de dienstverlening van ASN Bank, evenals het duurzame karakter en
profiel van de bank, zijn voor ons belangrijke speerpunten om met ASN Bank te gaan samenwerken. Op deze
manier kunnen we nog meer klanten bedienen en voorzien van onze duurzame schadeverzekeringen.
Daarnaast gaan we kijken hoe we de schademarkt samen verder kunnen verduurzamen.’
Arie Koornneef, directeur ASN Bank: ‘Met deze uitbreiding van ons aanbod zetten we een stap in de wereld
van duurzaam verzekeren en vergroten we de impact van onze duurzame missie. Daar is geen logischer
partner voor dan a.s.r., de meest duurzame verzekeraar van Nederland. Ik ben blij dat we onze krachten
kunnen bundelen in een aanbod dat past bij het duurzaamheidsbeleid van ASN Bank. Zodat we gezamenlijk
kunnen inzetten op duurzaam herstel.’
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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.
Over ASN Bank
ASN Bank investeert sinds de oprichting in 1960 in duurzame vooruitgang. Zij financiert en belegt alleen in
toekomstgerichte bedrijven, sectoren en landen die handelen met respect voor mens, dier en natuur. Klanten kunnen bij
ASN Bank betalen, sparen, een hypotheek afsluiten en beleggen in de ASN Beleggingsfondsen. Vanaf medio 2021 biedt
ASN Bank ook duurzame schadeverzekeringen. Daarnaast verstrekt de bank financieringen aan projecten die passen bij
haar duurzame missie.
ASN Bank maakt met BLG Wonen, RegioBank en SNS onderdeel uit van de Volksbank. Samen maken zij de missie
‘bankieren met de menselijke maat’ van de Volksbank waar.
www.asnbank.nl
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