Brand New Day

E-mail overlijdensrisicoverzekering
Onderwerp: Uw verzekering wordt overgedragen aan Waard Leven
Geachte <aanhef><achternaam>,
U heeft in het verleden bij Brand New Day een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Omdat
onze verzekeringsportefeuille klein is en met de dag kleiner wordt, gaan wij - onder voorbehoud
van goedkeuring van De Nederlandsche Bank - onze verzekeringen overdragen aan Waard Leven.
Ook uw verzekering wordt overgedragen.
Wat betekent dit voor mij?
Er verandert voor u eigenlijk niets. U behoudt gewoon uw huidige verzekering met precies
dezelfde voorwaarden als waar u ooit (online) voor getekend hebt. De premie die u betaalt en het
verzekerde bedrag dat uitgekeerd wordt bij overlijden blijven dus gewoon hetzelfde. U hoeft ook
niet opnieuw medisch gekeurd te worden. En als uw verzekering verpand is, bijvoorbeeld aan uw
hypotheek, dan blijft deze verpanding gewoon van kracht. U hoeft dus verder niets te doen.
Blijft de incasso van mijn premie doorlopen?
Ja, ook hier hoeft u niets voor te doen. De premie van uw verzekering wordt alleen na de
overdracht aan Waard Leven niet meer door Brand New Day maar door Waard Leven van uw
bankrekening afgeschreven.
Waarom stopt Brand New Day met de verzekeringen?
We zijn in 2013 met veel enthousiasme en ambitie begonnen met het aanbieden van
verzekeringen. We hadden er speciaal een andere kleine levensverzekeraar voor overgenomen.
We zijn sinds 2013 enorm hard gegroeid, maar helaas niet in verzekeringen. Dat is niet zo'n
succes geworden. Maar weinig mensen hadden uw intelligentie en daadkracht om zo'n mooie
verzekering te bemachtigen. Daarom willen wij de verzekeringen overdragen aan Waard Leven.
We gaan ons daarna met Brand New Day Bank volledig richten op de markten waar we wél
succesvol op zijn: sparen en beleggen voor later.
Wat is Waard Leven voor een partij?
Waard Leven is een Nederlandse verzekeraar die gespecialiseerd is in het beheren van
verzekeringsportefeuilles. Waard Leven is lid van het Verbond van Verzekeraars en staat zoals alle
verzekeraars onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële
Markten (AFM). Waard Leven is onderdeel van Chesnara Plc., een Engelse financieel
dienstverlener met vestigingen in Engeland, Nederland en Zweden. Het bedrijf heeft zo'n
900.000 klanten en is opgericht in 2004.
Wanneer wordt mijn verzekering overgedragen?
Naar verwachting eind maart van dit jaar. Zodra wij de precieze datum weten, informeren wij u
daar nog even over. Zodra uw verzekering is omgezet, neemt Waard Leven direct contact met u
op om u welkom te heten en aan te geven hoe u contact kunt opnemen met Waard Leven als u
vragen hebt.
Ik heb een vraag
Op onze website hebben wij de meest voorkomende vragen alvast beantwoord. Heeft u een
adviseur? Dan beantwoordt deze natuurlijk ook graag uw vragen. En uiteraard kunt u ons altijd
bereiken via chat, klant@brandnewday.nl en 020-75 85 310.
Met vriendelijke groet,
Klantenservice Brand New Day
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