
Bl)lage :"oafs genoemd In ortJ1<e134 van de Ovel'llenkomstop llOOfdllJnen d.d. 19-11-2008 .

1. Kaopsompoalen:

CompenS1lUe .. Pkps*K

waarblj:
Pkpa hel aantaJ "missend,,'partlcipatles is
K de koers Is per pelldatum van deze parlicipetiGS

Pkps is hel verschll fussen
1. helaanlal psrtlclpetiee delaanwezlg is op peildaJum en
2. het aanlal parlicipaUes detaanwezlg is op peRdalum op basis v. eel! iiclief rendement van 6 %.

Als 1 groter is dan 2 dan geld! Pkpe..O.

2. Pnlmlepo_ (Incl. hClOllJ1aag conatruetres):

COmpensalle .. A+ (PrIs!>'K. A) *9

wallllJij

Prlep hel vsrsehR lelussen
1. het aanlal parllclpatl9.~ det Is onl1rokken voor de beteing van r1aiooprem"'" c.b-v. de daadwerl<ellJke
koersontwfkkeUng 101 peUdalum en
2. het aanlal partlcipatfes detzou zJln onl1rokken voor de betellng van rlsfoopremres o.b.v....n iicIief
,endement van 6'J(, tot p••dalum.

Als 2 g,oIer is dan 1 dan geldt Prisp=O.

K de koelS per pelldalum is -an daze perliclpalies .

A het obv deadwerkelijkll koetsonlwikkellng opgerente verschD Is_en
1. de onttrokksn rlslcopremies o.b.v. de daadwerl<slljke koersontwlkkeUng tot pelldaturn en
:1. de ontlrokken rislcopremles o.b.v....nflcllef rendement van B 'J(, tot peftdalum

Afs 2 gmler is den 1 dan geld!~O.

entolslot

9 een facia' Is die weergeelt de male waarin het totale lnteereffeet betrekkll1g heelt op de
risfcopremle.

• g is 0 voor aile contzaclen 'Hlllll'JOOr geld! det in 2007 sam lnleg hoger Is dan sam van alIe
ontlrelddngen gemeten ove, een poIlsjaaf vao12 mllllllden

• 9 Is 0,5 \IOCr oonlraclen die in 2007 een lnleereffeet_en maw waarvanln 2007 sam inIeg
lager Is dan sam van elle onttrel<kingen gemeten overeen po!Isjaarvan 12 m8llllden

3. Premtevrljo contrlIeten nlet zilnde koopsomcontrseten

De compensaHe van prernlavnle~ch!n wordt gebaseerd op he! contzaclvoor prernfSVlljmsking.
Hel berekende hefboom elfect wordt pro rata toegekend san het premleVlije contract (vergelijk
oplOSSfltg kosIenmaxlmering). We verhogen dQ%El compensaUe nlet met sen opslag veer
fnleereffecten omdat daze slechl fit een beperi<t aanlal gevallen opheden « 5% premlevrije
porte!euUle) en he!contract 1$ gemuteerd len opzlchle van hat oorspronkelijke contract.



4. Materialltell8gl'1lllS en herverdllllnl1

Indian In de hletVO<>r Ol1der1 rot an met 3 genoemde geval1en de a1daar omscll",ven formulas Ielden
lot ean compensatle van < €50,OO (Voluit: klelner dan vljfUg euro) zal nlet worden O'Illrgegsan rot
compensalle, In dIe lin dat bedragen < €50,OO (volurt: klelner dan vlJftlg euro) niet ann de pollswallrde
VllI1 de belrol<ken bolegglngsverzekertngen rollen worden toagevoegd. Hat daarm ee ten BSIl7len van
de op 1januarl2008 lopenda Belegglngsvortel<arlngen gemoa/de lolaalbedmg zaI. In aanvuliing op
de oompensatlo die VOOIIvIoaIt u~ hantertng van daze f011l1ules. naar evenredlgheld worden verdeeld
over de op 1 januarl2008 lopende Beleggingsvertel<erlngen waarbij Itanterlng van de formulas laldt
tol eon compensatie l: €&l,CO (velum vfIftlg 0010).


