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Essentiële-informatiedocument - NIET-FISCAAL SPAREN EN BELEGGEN
1) DOEL
Dit document geeft u belangrijke informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk
voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te
helpen het met andere producten te vergelijken.
2) PRODUCT
Niet-Fiscaal Sparen en beleggen is een product van P&V. P&V is een merk van P&V Verzekeringen CV.
Website: www.pv.be . Bel +32 (0)3 244 66 88 voor meer informatie. Bevoegde controle-autoriteit: FSMA. Opmaakdatum
informatiefiche: 31/10/2022.
U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.
3) WAT IS DIT VOOR EEN PRODUCT?
Soort product
Dit product is een levensverzekering bestaande uit een combinatie van een door de verzekeringsonderneming gegarandeerd
rendement (tak 21), EN/OF een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).
Doelstellingen
“Niet-fiscaal sparen en beleggen” wil aan een groot aantal beleggers een oplossing bieden, afhankelijk van hun verlangens en behoeften, kennis en
ervaring, de mate waarin ze risico wensen te nemen en hun beleggingshorizon. De premie kan als volgt verdeeld worden: Ofwel volledig in tak21,
ofwel volledig in één of meerdere tak23-fondsen, ofwel in een combinatie van beide. Indien men ervoor kiest om premies te storten in het tak 21gedeelte of in een tak23-fonds, dient dit minstens 10% van de premie te zijn. De verschillende beleggingsopties zijn:
•

•

•

Tak 21: men kan voor het tak 21-gedeelte kiezen tussen:
o een gegarandeerde intrestvoet van 0,45% OF een gegarandeerde intrestvoet van 0%. De gegarandeerde rentevoet is gewaarborgd tot
op einddatum, maar kan voor toekomstige stortingen wijzigen tijdens de looptijd van het contract.
o het storten van de eventuele winstdeelname in ditzelfde tak 21-gedeelte OF in een vrij te kiezen Tak23-beleggingsfonds.
Tak 23: voor het tak 23-premiegedeelte kan men kiezen voor één of meerdere fondsen uit het gamma van P&V. Het rendement is afhankelijk
van de door de klant gekozen tak23-fondsen. P&V biedt geen enkele garantie op het behoud of aangroei van de geïnvesteerde premie. Nietfiscaal sparen biedt een gediversifieerd gamma tak23-fondsen aan. Zo kan men, in functie van het persoonlijk risicoprofiel, kiezen voor fondsen
die voornamelijk in obligaties, voornamelijk in aandelen of in een combinatie van aandelen en obligaties investeren.
Meer info over de verschillende beleggingsopties, zowel tak21 als tak23 vindt u in de ‘specifieke informatiedocumenten’.

Retailbelegger op wie het product is gericht
De beoogde doelgroep varieert met de vrij te kiezen beleggingsopties. Door de ruime waaier aan beleggingsopties kunnen de meeste
beleggers die strategie kiezen die het best aansluit bij hun verlangens en behoeften, hun kennis en ervaring en hun bereidheid om
risico te nemen en beleggingsverlies te dragen. In de ‘specifieke informatiedocumenten’ vindt u per beleggingsoptie een beschrijving
van de doelgroep. De belegger kan zelf de einddatum kiezen. De aanbevolen looptijd van het product bedraagt minstens 8 jaar en één
dag indien gekozen wordt voor een investering in één van de twee Tak21-beleggingsopties. Voor tak23 is de aanbevolen looptijd
minstens 3 tot 8 jaar. Deze is afhankelijk van de mate waarin de klant in risicovolle activa zoals aandelen wenst te investeren. De
aanbevolen beleggingsduur per beleggingsoptie tak23 vind u in de ‘specifieke informatiedocumenten’.
Verzekeringsuitkeringen
Bij leven en bij overlijden van de verzekerde worden de opgebouwde reserves uitgekeerd. De uitkering bij leven wordt eventueel
verminderd met de uitstapkosten (zie rubriek ‘Hoe lang moet ik het geld houden en kan ik er eerder geld uithalen?’).
Het verzekeringscontract wordt afgesloten voor een bepaalde duur. Het verzekeringscontract kan niet eenzijdig beëindigd worden
door de verzekeraar. Het eindigt automatisch bij het in leven zijn van de verzekerde op de einddatum of bij diens overlijden.
4) WAT ZIJN DE RISICO'S EN WAT KAN IK ERVOOR TERUGKRIJGEN?
Risico-indicator
1
2
3
4
5
6
7
< ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. >
Lager risico
Hoger risico
De risico-indicator is gebaseerd op de aanname dat u het product 8 jaar in bezit houdt. Bij
eerdere verkoop kunt u minder terugkrijgen.
•

•
•

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De
indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen
geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 1 tot 4 uit 7, een lage tot middelgrote risicoklasse. De uiteindelijke risicoklasse hangt
af van de gekozen opties binnen het product en de mate dat daarin geïnvesteerd werd.
Voor het gedeelte belegd in tak 21, kunt u profiteren van een regeling voor consumentenbescherming (zie onder "wat gebeurt
er als wij u niet kunnen betalen?"). Die bescherming is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator.

•
•

Voor het gedeelte belegd in tak 23, is er geen bescherming tegen toekomstige marktprestaties en kunt u uw belegging geheel of
gedeeltelijk verliezen.
Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Prestatiescenario’s
Het rendement en het risico van het product hangen af van de gekozen onderliggende investeringsopties. Voor elk van de mogelijke
beleggingsopties vindt u de prestatiescenario’s in de ‘specifieke informatiedocumenten’.
5) WAT GEBEURT ER ALS VIVIUM NIET KAN UITBETALEN?
• De levensverzekeringsovereenkomsten vormen, per afgezonderd beheer, een bijzonder vermogen binnen de activa van de
verzekeraar. Bij faillissement van de verzekeraar wordt dit bijzonder vermogen prioritair voorbehouden voor het nakomen van
de verbintenissen ten aanzien van de verzekeringnemers en/of de begunstigden.
• Tak 21: Voor de levensverzekering met gewaarborgd rendement (tak 21-gedeelte) naar Belgisch recht geniet u de bescherming
van het Garantiefonds. Als de verzekeraar niet meer in staat is u uit te betalen of failliet is verklaard, zal het Garantiefonds u
terugbetalen tot een maximum van 100.000 € per persoon en per instelling.
6) WAT ZIJN DE KOSTEN?
Kosten in de loop van de tijd
Belegging van 10.000 EUR (5.000 EUR tak 21 + 5.000 EUR tak 23)
Indien u verkoopt
Scenario’s
na 1 jaar
tak 21
587 tot 592
Totale Kosten
tak 23
448 tot 600
tak 21
-11,85% tot -11,75%
Effect op rendement
(RIY) per jaar
tak 23
-12,01% tot -8,95%
•
•
•
•

Indien u verkoopt
na 4 jaar
602 tot 626
866 tot 1105
-3,20% tot -3,08%

Indien u verkoopt
na 8 jaar
623 tot 669
623 tot 2879
-1,72% tot -1,60%

-4,09% tot -3,08%

-3,81% tot -2,68%

De getoonde verlaging van de opbrengst laat het effect zien van de totale door de klant te betalen kosten op zijn
beleggingsrendement. De totale kosten omvatten eenmalige, vaste en incidentele kosten.
De weergegeven bedragen zijn cumulatieve kosten van het product zelf, voor drie verschillende looptijden.
Deze bedragen omvatten onder meer potentiële sancties wegens eerdere verkoop. Indien het product op einddatum komt, zijn
de bedragen bijgevolg hoger dan hier weergegeven, want dan gelden geen afkoopkosten.
De getallen zijn schattingen, die in de toekomst kunnen veranderen, en gebaseerd zijn op de veronderstelling dat de klant
eenmalig €10.000 investeert.

Samenstelling van kosten
Deze tabel geeft het effect weer dat de verschillende soorten kosten elk jaar hebben op het mogelijke beleggingsrendement aan het
eind van de aanbevolen looptijd. De tabel vermeldt ook de betekenis van de verschillende kostencategorieën.
Deze tabel toont het effect op het rendement per jaar
Het effect van de kosten wanneer u uw inleg doet of
T21
-0,92% tot -0,90%
effect van de reeds in de prijs opgenomen kosten. Dit is
Instapkosten
het maximum dat u zult betalen, mogelijk betaalt u
Eenmalige
minder.
T23
-1,01% tot -0,94%%
kosten
Uitstapkosten

Lopende
kosten

0%

Portefeuilletransactiekosten

/
T21

-0,20% tot -0,10%

T23

-2,80% tot -1,64%

Beheerskosten

Het effect van de uitstapkosten wanneer uw belegging
vervalt.
Het effect van de kosten als wij onderliggende
beleggingen voor het product aankopen of verkopen.
Het effect van de kosten die wij elk jaar afnemen voor
het beheer van uw beleggingen.

Voor elk van de mogelijke beleggingsopties vindt u een overzicht van de kosten in de ‘specifieke informatiedocumenten’.

7) HOE LANG MOET IK HET HOUDEN EN KAN IK ER EERDER GELD UIT HALEN?
Aanbevolen periode van bezit
De aanbevolen periode van bezit hangt af van de gekozen beleggingsoptie.
Voor Tak21 bedraagt deze meer dan acht jaar (minstens 8 jaar en één dag). Bij een uitkering na 8 jaar zal er geen roerende voorheffing
ingehouden worden op de intresten.

Voor tak23, dit gedeelte is niet onderworpen aan roerende voorheffing, is de aanbevolen periode van bezit minimaal 3 tot 8 jaar.
Deze is afhankelijk van de mate waarin de klant in risicovolle activa zoals aandelen wenst te investeren. De aanbevolen beleggingsduur
per beleggingsoptie tak23 vind u in de ‘specifieke informatiedocumenten’.
De polis kan op elk ogenblik volledig of gedeeltelijk worden afgekocht
In sommige gevallen kan dat kosteloos, in andere gevallen worden er afkoopkosten toegepast. Er is geen afkoopvergoeding of
conjuncturele correctie van toepassing bij een gedeeltelijk afkoop eenmaal per kalenderjaar ten belope van 10% van de reserve die
aanwezig is op het ogenblik van de aanvraag tot afkoop.
De afkoopvergoeding voor het tak 21 gedeelte: indien het contract vóór het einde zou worden afgekocht, is niet hoger dan het
maximum van:
• 5% berekend op de afkoopwaarde van het desbetreffende tak 21 gedeelte.. Deze vergoeding neemt de laatste 5 jaar telkens af
met 1% per jaar.
• een forfaitair bedrag van 75 EUR, geïndexeerd in functie van de gezondheidsindex der consumptieprijzen (basis 1988 = 100). Het
indexcijfer dat in aanmerking moet worden genomen is dat van de tweede maand van het trimester dat de datum van afkoop
voorafgaat
De afkoopvergoeding voor het tak 23 gedeelte wordt als volgt berekend:
Bij afkoop gedurende de eerste 3 jaar na de eerste premiebetaling wordt op de af te kopen reserve een degressieve afkoopkost
aangerekend van 3% (eerste jaar), 2% (tweede jaar) en 1% (derde jaar). Vanaf het 4e jaar zijn er geen afkoopkosten meer.
Conjuncturele correctie Tak 21 gedurende de eerste 8 jaar:
Bij een afkoop tijdens een periode van 8 jaar vanaf de opstart van het gedeelte Tak 21, kan de theoretische afkoopwaarde vervangen
worden door de theoretische afkoopwaarde die wordt verkregen door de rentevoet te vervangen door de spot rate die op het ogenblik
van de afkoop van toepassing is op de verrichtingen met een duur gelijk aan het verschil tussen de looptijd van de overeenkomst
beperkt tot acht jaar en de ouderdom van de overeenkomst.
De minimale gedeeltelijke afkoop bedraagt 500 EUR. Na een gedeeltelijke afkoop mag de totale reserve van de polis niet lager zijn
dan 2.500 EUR. De reserve van het tak 21-gedeelte, alsook de resterende reserve van elk tak 23-beleggingsfonds mag na de
gedeeltelijke afkoop niet kleiner zijn dan 500 EUR. De afkoop wordt aangevraagd door middel van een gedateerd en ondertekend
schrijven. De uitkering gebeurt na ontvangst een kopie van de identiteitskaart van de verzekeringnemer, de ondertekende
uitkeringskwijting en elk document waarvan de maatschappij het voorleggen nodig acht, bijvoorbeeld een akkoord met de afkoop
van de eventuele aannemende begunstigde.
Overdrachten tussen het tak 21- en het tak 23-gedeelte of binnen het tak 23-gedeelte
Overdrachten tussen het tak21- en het tak23-gedeelte of binnen tak23 zijn mogelijk. Tenzij de verzekeringsnemer bij aanvang of op
een later ogenblik niets belegt in het tak 21-gedeelte (noch qua premie, noch qua eventuele reserve), dan zal hij ook gedurende de
verdere looptijd van het contract niet meer kunnen beleggen in het tak 21-gedeelte.
De minimale reserve die kan overgedragen worden bedraagt 500 EUR of de volledige reserve indien deze lager is. Een gedeeltelijke
overdracht mag niet tot gevolg hebben dat de resterende reserve van een beleggingsfonds kleiner wordt dan 500 EUR.
Bij niet-fiscaal sparen wordt roerende voorheffing ingehouden op de inkomsten van het tak 21-gedeelte bij overdracht naar het tak
23-gedeelte vooraleer er 8 jaar is verstreken sinds activatie van dit tak 21-gedeelte (behoudens vrijstelling).
Overdrachtskosten:
• Overdracht van het tak 23- naar het tak 21-gedeelte of binnen tak23: Er wordt een vergoeding aangerekend ten bedrage van
0,5% van de overgedragen reserve met een maximum van 75 EUR, geïndexeerd in functie van de gezondheidsindex der
consumptieprijzen (basis 1988 = 100). Wel geldt één gratis overdracht per kalenderjaar vanuit of binnen het tak 23-gedeelte.
• Overdracht van het tak 21- naar het tak 23-gedeelte: Er wordt een vergoeding van 5% van de overgedragen reserve aangerekend.
Deze vergoeding neemt de laatste 5 jaar telkens af met 1% per jaar.
8) HOE KAN IK EEN KLACHT INDIENEN?
Voor elke klacht met betrekking tot dit product kan de verzekeringsnemer zich richten tot:
• Dienst Klachtenmanagement van P&V, Koningsstraat 151, 1210 Brussel, 02/250.90.60, E-mail: klacht@pv.be
• De Ombudsman v/d Verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, www.ombudsman-insurance.be. E-mail:
info@ombudsman-insurance.be .
Dergelijke klacht sluit de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure te starten niet uit.
9) ANDERE NUTTIGE INFORMATIE
Niet-Fiscaal Sparen en beleggen is een product waarbinnen meerdere opties bestaan. Lees daarom dit Essentiëleinformatiedocument samen met de specifieke informatiedocumenten voor tak 21 en tak 23 en het beheersreglement voor de
Tak23-fondsen.
We raden u aan om deze documenten grondig na te lezen alvorens het product te onderschrijven. De documenten zijn gratis
verkrijgbaar bij uw adviseur of op www.pv.be.

Specifiek informatiedocument – Tak 21
Editiedatum: 08/08/2022.
In dit document wordt u specifieke informatie gegeven over de beleggingsoptie ‘Tak21’ binnen het product Niet-Fiscaal
Sparen en beleggen. Dit specifiek informatiedocument dient dan ook samen gelezen te worden met het Essentiëleinformatiedocument voor dit product. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie zal u helpen de aard, de risico’s,
de kosten de mogelijke winsten of verliezen van deze beleggingsoptie beter te begrijpen en u helpen deze optie te
vergelijken met andere beleggingsopties- en producten.
1) Wat is dit voor een product?
Doelstellingen
Bij tak21 hangt het rendement hangt af van de toepasselijke gegarandeerde intrestvoet en de eventuele, nietgegarandeerde winstdeling. Gezien de lage intrestvoeten op de financiële markten en de taksen en kosten, bestaat er
een risico dat u, zelfs over langere termijn, minder terugkrijgt dan uw inleg.
Gewaarborgde intrestvoet
Naar keuze: 0,45% of 0% (deze keuze is van toepassing op contracten afgesloten na 03/04/2022).
Deze intrestvoeten kennen een verschil in beheerskosten (zie rubriek “3. Wat zijn de kosten”) en ook de winstdeelnames
uit het verleden lagen soms hoger bij de intrestvoet van 0%. Let wel: historische winstdeelnames zijn geen garantie voor
de toekomst.
De intrestvoet die van toepassing is op het ogenblik van een storting blijft gewaarborgd voor deze storting gedurende de
volledige duur van het contract. De intrestvoet kan wijzigen tijdens de looptijd van het contract, maar een wijziging heeft
uitsluitend invloed op de toekomstige stortingen.
Winstdeling
De winstdeling wordt jaarlijks bepaald op basis van de door P&V behaalde resultaten en wordt goedgekeurd door de
Algemene Vergadering en de NBB. De winstdeling varieert van jaar tot jaar en is niet gegarandeerd. Eens toegekend is de
winstdeelname definitief verworven.
De winstdeelname kan gestort worden in tak21, de winstdeling wordt dan toegevoegd aan de gevormde reserve en
gekapitaliseerd aan de intrestvoet van toepassing op het moment van de toekenning, of in één van de tak23-fondsen die
beschikbaar zijn in het product ‘niet-fiscaal sparen’. Voor een fonds kan er geen enkele garantie aangaande het
rendement worden geboden. Het bijbehorende financiële risico berust bij de verzekeringsnemer.
Er wordt een eventuele winstdeling toegekend:
• bij een minimum storting voor het gehele contract van 495 EUR op jaarbasis, of
• indien de totale opgebouwde reserve van het contract minimum 4.950 EUR bedraagt.
Beoogde retailbelegger
De beleggingsoptie ‘Tak21' richt zich tot iedereen met kennis en ervaring op het vlak van tak21-verzekeringen, die op
middellange of lange termijn wil sparen met gewaarborgd rendement en laag beleggingsrisico. De aanbevolen
beleggingshorizon is minimaal 8 jaar en één dag.
2) WAT ZIJN DE RISICO'S EN WAT KAN IK ERVOOR TERUGKRIJGEN?
Risico-indicator
1
2
3
4
5
6
7
< …………………………………………………………………………………………………………………………………….. >
Lager risico
Hoger risico
De risico-indicator is gebaseerd op de aanname dat u het product 8 jaar in bezit
houdt. Bij eerdere verkoop kunt u minder terugkrijgen.

•

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere
producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens
marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
• We hebben dit product ingedeeld in klasse 2 uit 7; dat is een lage risicoklasse.
• Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
• U kunt evenwel profiteren van een regeling voor consumentenbescherming. Die bescherming is niet in aanmerking
genomen in bovenstaande indicator.
Voor de levensverzekering met gewaarborgd rendement (tak 21-gedeelte) naar Belgisch recht geniet u de
bescherming van het Garantiefonds. Als de verzekeraar niet meer in staat is u uit te betalen of failliet is verklaard, zal
het Garantiefonds u terugbetalen tot een maximum van 100.000 € per persoon en per instelling.
Prestatiescenario’s
Belegging
Verzekeringspremie

10.000 EUR aan 0,45%
0 EUR
1 jaar

4 jaar

8 jaar
(aanbevolen
periode van bezit)

€9323,25

€9393,35

€9487,64

-6,77%

-1,55%

-0,66%

€9323,25

€9393,35

€9487,64

-6,77%

-1,55%

-0,66%

€9323,25

€9393,35

€9487,64

-6,77%

-1,55%

-0,66%

€9389,79

€9664,40

€10043,09

-6,10%

-0,85%

0,05%

€9323,25

€9393,35

€9487,64

1 jaar

4 jaar

8 jaar
(aanbevolen
periode van bezit)

€9309,30

€9337,26

€9374,66

-6,91%

-1,70%

-0,80%

€9309,30

€9337,26

€9374,66

-6,91%

-1,70%

-0,80%

€9309,30

€9337,26

€9374,66

-6,91%

-1,70%

-0,80%

€9357,24

€9531,09

€9767,93

-6,43%

-1,19%

-0,29%

€9309,30

€9337,26

€9374,66

Scenario bij leven
Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar

Ongunstig
scenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten

Gematigd
scenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten

Gunstig
scenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten

Gemiddeld rendement per jaar
Gemiddeld rendement per jaar
Gemiddeld rendement per jaar

Scenario bij overlijden
Overlijden van de
verzekerde

Wat uw begunstigden kunnen
terugkrijgen na kosten

Belegging
Verzekeringspremie

10.000 EUR aan 0%
0 EUR

Scenario bij leven
Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar

Ongunstig
scenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten

Gematigd
scenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten

Gunstig
scenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten

Gemiddeld rendement per jaar
Gemiddeld rendement per jaar
Gemiddeld rendement per jaar

Scenario bij overlijden
Overlijden van de
verzekerde

Wat uw begunstigden kunnen
terugkrijgen na kosten

•
•
•
•
•
•

De tabel laat zien hoeveel geld u terug zou kunnen krijgen in de komende 8 jaar, in verschillende scenario’s, als u
10.000 EUR inlegt.
De weergegeven scenario’s illustreren het mogelijke rendement op uw belegging. U kunt ze vergelijken met de
scenario’s van andere producten.
De weergegeven scenario's zijn een schatting van de toekomstige prestatie op basis van gegevens uit het verleden
over hoe de waarde van deze belegging varieert, en geven geen exacte indicatie. Wat u ontvangt, hangt af van hoe
de markt presteert en hoe lang u de belegging/het product aanhoudt.
Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden, en houdt geen rekening
met de situatie waarin wij u niet kunnen betalen.
De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf en inclusief de kosten van uw adviseur of
distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed
kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.
De voorwaarden voor een vervroegde afkoop worden beschreven in de rubriek “Kosten”.
3) WAT ZIJN DE KOSTEN?

Kosten in de loop van de tijd
Belegging 10.000 EUR aan 0,45%
Scenario’s

Indien u verkoopt
na 1 jaar

Indien u verkoopt
na 4 jaar

Indien u verkoopt
na 8 jaar

Totale Kosten

1184,79

1251,47

1338,81

Effect op rendement
(RIY) per jaar

-11,85%

-3,20%

-1,72%

Scenario’s

Indien u verkoopt
na 1 jaar

Indien u verkoopt
na 4 jaar

Indien u verkoopt
na 8 jaar

Totale Kosten

1174,81

1204,79

1246,11

Effect op rendement
(RIY) per jaar

-11,75%

-3,08%

-1,60%

Belegging 10.000 EUR aan 0%

•
•
•
•

De getoonde verlaging van de opbrengst laat het effect zien van de totale door de klant te betalen kosten op zijn
beleggingsrendement. De totale kosten omvatten eenmalige, vaste en incidentele kosten.
De weergegeven bedragen zijn cumulatieve kosten van het product zelf, voor drie verschillende looptijden.
Deze bedragen omvatten onder meer potentiële sancties wegens eerdere verkoop.
Indien het product op einddatum komt, zijn de bedragen bijgevolg hoger dan hier weergegeven, want dan gelden
geen afkoopkosten.
De getallen zijn schattingen, die in de toekomst kunnen veranderen, en gebaseerd zijn op de veronderstelling dat de
klant eenmalig 10.000 EUR investeert.

Samenstelling van kosten
Deze tabel toont het effect op het rendement per jaar
0%
0,45%
Gewaarborgd rendement
Eenmalige
kosten

Instapkosten

-0,91%

-0,90%

Uitstapkosten

0,00%

0,00%

Het effect van de kosten wanneer u uw inleg doet of effect
van de reeds in de prijs opgenomen kosten. Dit is het
maximum dat u zult betalen, mogelijk betaalt u minder.
Het effect van de uitstapkosten wanneer uw belegging
vervalt.

Lopende
kosten
•
•

Beheerskosten

-0,20%

-0,10%

Het effect van de kosten die wij elk jaar afnemen voor het
beheer van uw beleggingen.

Deze tabel geeft het effect weer dat de verschillende soorten kosten elk jaar hebben op het mogelijke
beleggingsrendement aan het eind van de aanbevolen looptijd;
Deze geeft de betekenis weer van de verschillende kostencategorieën.

Kostenoverzicht
Kosten bij afkoop vóór einddatum
De afkoopvergoeding is niet hoger dan het maximum van de volgende twee bedragen:
• 5 % berekend op de afkoopwaarde. Deze vergoeding neemt de laatste 5 jaar telkens af met 1% per jaar.
• een forfaitair bedrag van 75 EUR, geïndexeerd in functie van de gezondheidsindex der consumptieprijzen (basis 1988
= 100).
Conjuncturele correctie bij afkoop gedurende de eerste 8 jaar:
Bij een afkoop tijdens een periode van 8 jaar vanaf de opstart, kan de theoretische afkoopwaarde vervangen worden
door de theoretische afkoopwaarde die wordt verkregen door de rentevoet te vervangen door de spot rate die op het
ogenblik van de afkoop van toepassing is op de verrichtingen met een duur gelijk aan het verschil tussen de looptijd van
de overeenkomst beperkt tot acht jaar en de ouderdom van de overeenkomst.
Instapkosten
Maximaal 6,7% op de premie.
Beheerskosten
Op de gemiddelde reserve wordt een beheerskost aangerekend van:
• 0,20% per jaar op de reserve opgebouwd met een rendement gelijk aan 0,45%.
• 0,10% per jaar op de reserve opgebouwd met een rendement gelijk aan 0%.
De maatschappij kan deze jaarlijkse beheerskost wijzigen overeenkomstig de geldende wetgeving en de contractuele
bepalingen.
Deze kost is van toepassing op contracten afgesloten na 03/04/2022.

Specifiek informatiedocument – Tak 23 Stability Fund
Editiedatum: 03/04/2022.
In dit document wordt u specifieke informatie gegeven over de beleggingsoptie ‘Stability Fund (tak23)’ binnen het
product Niet-Fiscaal Sparen en beleggen. Dit specifiek informatiedocument dient dan ook samengelezen te worden
met het Essentiële-informatiedocument voor dit product. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie zal u helpen
de aard, de risico’s, de kosten de mogelijke winsten of verliezen van deze beleggingsoptie beter te begrijpen en u helpen
deze optie te vergelijken met andere beleggingsopties- en producten.
1) WAT IS DIT VOOR EEN PRODUCT?
Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).
Doelstellingen
Het Stability Fund belegt in een of meer onderliggende fondsen die in liquiditeiten, obligaties en aandelen beleggen.
Momenteel belegt het Stability Fund voor 100% in DPAM Horizon - B Defensive Strategy B (ISIN-code: BE6227492921),
beheerd door Degroof Petercam Asset Management.
Het fonds belegt voornamelijk (zonder enige sectorale of geografische beperking) in obligatiefondsen en in
ondergeschikte mate in aandelenfondsen of andere beleggingsfondsen. Het compartiment kan ook rechtstreeks beleggen
in aandelen, obligaties of andere schuldinstrumenten (voor maximaal 20% van zijn netto-actief).
Het compartiment beoogt zijn beleggingen (rechtstreeks of onrechtreeks) in aandelen of andere effecten met
aandelenkarakter te beperken tot circa 30% van zijn netto-actief.
Duurzaamheid van het compartiment
Het compartiment is geclassificeerd als Artikel 8 fonds onder de SFDR-wetgeving.
Het compartiment belegt minstens 75% van zijn netto-activa in (i) fondsen die, onder andere, ecologische of sociale
kenmerken promoten en/of een duurzame beleggingsdoelstelling hebben in de zin van Verordening 2019/2088 (indirecte
beleggingen) en/of (ii) effecten die voldoen aan de ecologische en sociale kenmerken die het promoot (directe
beleggingen). Voor laatstgenoemde en de onderliggende fondsen van DPAM past het fonds daarnaast dwingende
beleggingsbeperkingen toe inzake de blootstelling van bedrijven aan bepaalde controversiële activiteiten en gedragingen
(uitsluiting van waarden die zich inlaten met de productie, het gebruik en het bezit van antipersoonsmijnen, enz.). U vindt
meer informatie terug op de website www.dpamfunds.com.
Beoogde retailbelegger
Stability Fund (tak 23) richt zich tot iedereen met kennis en ervaring op het gebied van tak23-verzekeringen die op
middellange of lange termijn wil beleggen en daarbij een matig risico wil nemen. Gezien de beperkte blootstelling aan
aandelen of effecten met aandelenkarakter, bedraagt de aanbevolen looptijd minstens 3 jaar.
2) WAT ZIJN DE RISICO'S EN WAT KAN IK ERVOOR TERUGKRIJGEN?
Risico-indicator
1
2
3
4
5
6
7
< …………………………………………………………………………………………………………………………………….. >
Lager risico
Hoger risico
De risico-indicator is gebaseerd op de aanname dat u het product 3 jaar in bezit
houdt. Bij eerdere verkoop kunt u minder terugkrijgen.
•
•
•

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere
producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens
marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk
verliezen.

•

Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Prestatiescenario’s
Belegging
Verzekeringspremie

10.000 EUR
0 EUR
1 jaar

2 jaar

3 jaar
(aanbevolen
periode van bezit)

Wat u kunt terugkrijgen na kosten

€6326,35

€7376,78

€6984,79

Gemiddeld rendement per jaar

-36,74%

-14,11%

-11,27%

Wat u kunt terugkrijgen na kosten

€8784,47

€8667,58

€8614,80

Gemiddeld rendement per jaar

-12,16%

-6,90%

-4,85%

Wat u kunt terugkrijgen na kosten

€9467,40

€9637,44

€9810,54

-5,33%

-1,83%

-0,64%

€10202,14

€10714,47

€11170,83

2,02%

3,51%

3,76%

€9467,40

€9637,44

€9810,54

Scenario bij leven
Stressscenario
Ongunstig scenario
Gematigd scenario
Gunstig scenario

Gemiddeld rendement per jaar
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar

Scenario bij overlijden
Overlijden van de
verzekerde

•
•
•
•
•
•

Wat uw begunstigden
terugkrijgen na kosten

kunnen

Deze tabel laat zien hoeveel geld u terug zou kunnen krijgen in de komende 3 jaar, in verschillende scenario’s, als u
10.000 EUR inlegt.
De weergegeven scenario’s illustreren het mogelijke rendement op uw belegging. U kunt ze vergelijken met de
scenario’s van andere producten.
De weergegeven scenario's zijn een schatting van de toekomstige prestatie op basis van gegevens uit het verleden
over hoe de waarde van deze belegging varieert, en geven geen exacte indicatie. Wat u ontvangt, hangt af van hoe
de markt presteert en hoe lang u de belegging/het product aanhoudt.
Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden, en houdt geen rekening
met de situatie waarin wij u niet kunnen betalen.
De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf en inclusief de kosten van uw adviseur of
distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed
kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.
De voorwaarden voor een vervroegde afkoop worden beschreven in de rubriek “Kosten”.

3) WAT ZIJN DE KOSTEN?
Kosten in de loop van de tijd
Belegging 10.000 EUR

•
•
•

Scenario’s

Indien u verkoopt
na 1 jaar

Indien u verkoopt
na 2 jaar

Indien u verkoopt
na 3 jaar

Totale Kosten

€1096,10

€1220,83

€1353,59

Effect op rendement
(RIY) per jaar

-10,96%

-6,06%

-4,37%

De getoonde verlaging van de opbrengst laat het effect zien van de totale door de klant te betalen kosten op zijn
beleggingsrendement. De totale kosten omvatten eenmalige, vaste en incidentele kosten.
De weergegeven bedragen zijn cumulatieve kosten van het product zelf, voor drie verschillende looptijden.
Deze bedragen omvatten onder meer potentiële sancties wegens eerdere verkoop.
Indien het product op einddatum komt, zijn de bedragen bijgevolg hoger dan hier weergegeven, want dan gelden
geen afkoopkosten.

•

De getallen zijn schattingen, die in de toekomst kunnen veranderen, en gebaseerd zijn op de veronderstelling dat de
klant eenmalig 10.000 EUR investeert.

Samenstelling van kosten
Deze tabel toont het effect op het rendement per jaar

Eenmalige
kosten

Lopende
kosten
•
•

Instapkosten

-2,48%

Uitstapkosten

0%

Portefeuilletransactiekosten
Beheerskosten

/
-1,94 %

Het effect van de kosten wanneer u uw inleg doet of
effect van de reeds in de prijs opgenomen kosten. Dit
is het maximum dat u zult betalen, mogelijk betaalt u
minder.
Het effect van de uitstapkosten wanneer uw
belegging vervalt.
Het effect van de kosten als wij onderliggende
beleggingen voor het product aankopen of verkopen.
Het effect van de kosten die wij elk jaar afnemen voor
het beheer van uw beleggingen.

Deze tabel geeft het effect weer dat de verschillende soorten kosten elk jaar hebben op het mogelijke
beleggingsrendement aan het eind van de aanbevolen looptijd.
Deze geeft de betekenis weer van de verschillende kostencategorieën.

Kostenoverzicht
Kosten bij afkoop vóór einddatum
Indien het contract gedurende de eerste 3 jaar na de eerste premiebetaling wordt afgekocht, wordt op de af te kopen
reserve, een degressieve afkoopkost aangerekend van 3% (eerste jaar), 2% (tweede jaar) en 1% (derde jaar). Vanaf het 4e
jaar zijn er geen afkoopkosten meer.
Instapkosten
Maximaal 6,7% op de premie.
Beheerskosten
Voor het Stability fund wordt een beheerskost aangerekend van 0,75%, dagelijks ingehouden op de netto
inventariswaarde van het intern fonds. Supplementaire beheerskosten gelinkt aan de fondsen zijn altijd mogelijk.

Specifiek informatiedocument – Tak 23 Balanced Low Fund
Editiedatum: 03/04/2022.
In dit document wordt u specifieke informatie gegeven over de beleggingsoptie ‘Balanced Low Fund (tak23)’ binnen
het product Niet-Fiscaal sparen en beleggen. Dit specifiek informatiedocument dient dan ook samengelezen te worden
met het Essentiële-informatiedocument voor dit product. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie zal u helpen
de aard, de risico’s, de kosten de mogelijke winsten of verliezen van deze beleggingsoptie beter te begrijpen en u helpen
deze optie te vergelijken met andere beleggingsopties- en producten.
1) WAT IS DIT VOOR EEN PRODUCT?
Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).
Doelstellingen
Het Balanced-Low Fund belegt in een of meer onderliggende fondsen die voornamelijk in aandelen en in obligaties
beleggen. Momenteel belegt het Balanced-Low Fund voor 100% in DPAM Horizon B Balanced Low Strategy B (Isin-code:
BE6264046770), beheerd door Degroof Petercam Asset Management.
Het fonds belegt voornamelijk (zonder enige sectorale of geografische beperking) in obligatie- en
aandelenbeleggingsfondsen. Het compartiment kan ook rechtstreeks beleggen in aandelen, obligaties of andere
schuldinstrumenten (ten belope van maximaal 20% van zijn netto-actief).
Het compartiment beoogt zijn beleggingen (rechtstreeks of onrechtreeks) in aandelen of andere effecten met
aandelenkarakter te beperken tot 50% van zijn netto-actief.
Duurzaamheid
Het fonds belegt minstens 75% van zijn netto-activa in (i) fondsen die, onder andere, ecologische of sociale kenmerken
promoten en/of een duurzame beleggingsdoelstelling hebben in de zin van Verordening 2019/2088 (indirecte
beleggingen) en/of (ii) effecten die voldoen aan de ecologische en sociale kenmerken die het promoot (directe
beleggingen). Voor laatstgenoemde en de onderliggende fondsen van DPAM past het fonds daarnaast dwingende
beleggingsbeperkingen toe inzake de blootstelling van bedrijven aan bepaalde controversiële activiteiten en gedragingen
(uitsluiting van waarden die zich inlaten met de productie, het gebruik en het bezit van antipersoonsmijnen, enz.). U vindt
meer informatie terug op de website www.dpamfunds.com.
Beoogde retailbelegger
Balanced-Low Fund (tak 23) richt zich tot iedereen met kennis en ervaring op het gebied van tak23-verzekeringen die op
middellange of lange termijn wil beleggen en daarbij een berekend risico wil nemen. Aangezien het fonds tot 50% kan
investeren in aandelen of andere effecten met aandelenkarakter, bedraagt de aanbevolen looptijd minstens 4 jaar.
2) WAT ZIJN DE RISICO'S EN WAT KAN IK ERVOOR TERUGKRIJGEN?
Risico-indicator
1
2
3
4
5
6
7
< …………………………………………………………………………………………………………………………………….. >
Lager risico
Hoger risico
De risico-indicator is gebaseerd op de aanname dat u het product 4 jaar in bezit
houdt. Bij eerdere verkoop kunt u minder terugkrijgen.
•
•
•

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere
producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens
marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk
verliezen.

•

Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Prestatiescenario’s
Belegging
Verzekeringspremie

10.000 EUR
0 EUR
1 jaar

2 jaar

4 jaar
(aanbevolen
periode van bezit)

Wat u kunt terugkrijgen na kosten

€7081,80

€7722,22

€7068,26

Gemiddeld rendement per jaar

-29,18%

-12,12%

-8,31%

Wat u kunt terugkrijgen na kosten

€9016,75

€9076,92

€9342,43

-9,83%

-4,73%

-1,69%

€9616,32

€9940,39

€10621,68

-3,84%

-0,30%

1,52%

€10245,59

€10875,22

€12064,13

2,46%

4,28%

4,80%

€9616,32

€9940,39

€10621,68

Scenario bij leven
Stressscenario
Ongunstig scenario
Gematigd scenario
Gunstig scenario

Gemiddeld rendement per jaar
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar

Scenario bij overlijden
Overlijden van de
verzekerde

•
•
•
•
•
•

Wat uw begunstigden
terugkrijgen na kosten

kunnen

Deze tabel laat zien hoeveel geld u terug zou kunnen krijgen in de komende 4 jaar, in verschillende scenario’s, als u
10.000 EUR inlegt.
De weergegeven scenario’s illustreren het mogelijke rendement op uw belegging. U kunt ze vergelijken met de
scenario’s van andere producten.
De weergegeven scenario's zijn een schatting van de toekomstige prestatie op basis van gegevens uit het verleden
over hoe de waarde van deze belegging varieert, en geven geen exacte indicatie. Wat u ontvangt, hangt af van hoe
de markt presteert en hoe lang u de belegging/het product aanhoudt.
Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden, en houdt geen rekening
met de situatie waarin wij u niet kunnen betalen.
De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf en inclusief de kosten van uw adviseur of
distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed
kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.
De voorwaarden voor een vervroegde afkoop worden beschreven in de rubriek “Kosten”.

3) WAT ZIJN DE KOSTEN?
Kosten in de loop van de tijd
Belegging 10.000 EUR

•
•
•

Scenario’s

Indien u verkoopt
na 1 jaar

Indien u verkoopt
na 2 jaar

Indien u verkoopt
na 4 jaar

Totale Kosten

1125,08

1283,94

1751,00

Effect op rendement
(RIY) per jaar

-11,25%

-6,27%

-3,95%

De getoonde verlaging van de opbrengst laat het effect zien van de totale door de klant te betalen kosten op zijn
beleggingsrendement. De totale kosten omvatten eenmalige, vaste en incidentele kosten.
De weergegeven bedragen zijn cumulatieve kosten van het product zelf, voor drie verschillende looptijden.
Deze bedragen omvatten onder meer potentiële sancties wegens eerdere verkoop.
Indien het product op einddatum komt, zijn de bedragen bijgevolg hoger dan hier weergegeven, want dan gelden
geen afkoopkosten.

•

De getallen zijn schattingen, die in de toekomst kunnen veranderen, en gebaseerd zijn op de veronderstelling dat de
klant eenmalig 10.000 EUR investeert.

Samenstelling van kosten
Deze tabel toont het effect op het rendement per jaar

Eenmalige
kosten

Lopende
kosten
•
•

Instapkosten

-1,90 %

Uitstapkosten

0%

Portefeuilletransactiekosten
Beheerskosten

/
-2,09%

Het effect van de kosten wanneer u uw inleg doet of
effect van de reeds in de prijs opgenomen kosten. Dit
is het maximum dat u zult betalen, mogelijk betaalt u
minder.
Het effect van de uitstapkosten wanneer uw
belegging vervalt.
Het effect van de kosten als wij onderliggende
beleggingen voor het product aankopen of verkopen.
Het effect van de kosten die wij elk jaar afnemen voor
het beheer van uw beleggingen.

Deze tabel geeft het effect weer dat de verschillende soorten kosten elk jaar hebben op het mogelijke
beleggingsrendement aan het eind van de aanbevolen looptijd.
Deze geeft de betekenis weer van de verschillende kostencategorieën.

Kostenoverzicht
Kosten bij afkoop vóór einddatum
Indien het contract gedurende de eerste 3 jaar na de eerste premiebetaling wordt afgekocht, wordt op de af te kopen
reserve, een degressieve afkoopkost aangerekend van 3% (eerste jaar), 2% (tweede jaar) en 1% (derde jaar). Vanaf het 4e
jaar zijn er geen afkoopkosten meer.
Instapkosten
Maximaal 6,7% op de premie.
Beheerskosten
Voor het Balanced Low Fund wordt jaarlijks een beheerskost van 0,75% aangerekend, dagelijks ingehouden op de netto
inventariswaarde van het intern fonds. Supplementaire beheerskosten gelinkt aan de fondsen zijn altijd mogelijk.

Specifiek informatiedocument – Tak 23 Balanced Fund

Editiedatum: 03/04/2022.
In dit document wordt u specifieke informatie gegeven over de beleggingsoptie ‘Balanced Fund (tak23)’ binnen het
product Niet-Fiscaal Sparen en beleggen. Dit specifiek informatiedocument dient dan ook samen gelezen te worden
met het Essentiële-informatiedocument voor dit product. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie zal u helpen
de aard, de risico’s, de kosten de mogelijke winsten of verliezen van deze beleggingsoptie beter te begrijpen en u helpen
deze optie te vergelijken met andere beleggingsopties- en producten.
1) WAT IS DIT VOOR EEN PRODUCT?
Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).
Beleggingsbeleid
Het Balanced Fund belegt in een of meer onderliggende fondsen die voornamelijk in aandelen en in obligaties beleggen.
Momenteel belegt het Balanced Fund voor 100% in DPAM Horizon B Balanced Strategy B, beheerd door Degroof –
Petercam (ISIN-code: BE6227494943).
Dit fonds belegt voornamelijk (zonder enige sectorale of geografische beperking) in obligatie- en
aandelenbeleggingsfondsen. Het compartiment kan ook rechtstreeks beleggen in aandelen, obligaties of andere
schuldinstrumenten (ten belope van maximaal 20% van zijn netto-actief).
Het fonds beoogt zijn beleggingen (rechtstreeks of onrechtreeks) in aandelen of andere effecten met aandelenkarakter
te beperken tot circa 60% van zijn netto-actief.
Duurzaamheid
Het compartiment is geclassificeerd als Artikel 8 fonds onder de SFDR-wetgeving.
Het compartiment belegt minstens 75% van zijn netto-activa in (i) fondsen die, onder andere, ecologische of sociale
kenmerken promoten en/of een duurzame beleggingsdoelstelling hebben in de zin van Verordening 2019/2088 (indirecte
beleggingen) en/of (ii) effecten die voldoen aan de ecologische en sociale kenmerken die het promoot (directe
beleggingen). Voor laatstgenoemde en de onderliggende fondsen van DPAM past het fonds daarnaast dwingende
beleggingsbeperkingen toe inzake de blootstelling van bedrijven aan bepaalde controversiële activiteiten en gedragingen
(uitsluiting van waarden die zich inlaten met de productie, het gebruik en het bezit van antipersoonsmijnen, enz.). U vindt
meer informatie terug op de website www.dpamfunds.com.
Beoogde retailbelegger
Balanced Fund (tak 23) richt zich tot iedereen met kennis en ervaring op het gebied van tak23-verzekeringen die op
middellange of lange termijn wil beleggen en daarbij een berekend risico wil lopen. Aangezien het fonds tot 60% kan
investeren in aandelen of andere effecten met aandelenkarakter, bedraagt de aanbevolen looptijd minstens 5 jaar.
2) WAT ZIJN DE RISICO'S EN WAT KAN IK ERVOOR TERUGKRIJGEN?
Risico-indicator
1
2
3
4
5
6
7
< …………………………………………………………………………………………………………………………………….. >
Lager risico
Hoger risico
De risico-indicator is gebaseerd op de aanname dat u het product 5 jaar in bezit
houdt. Bij eerdere verkoop kunt u minder terugkrijgen.
•
•

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere
producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens
marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse.

•
•

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk
verliezen.
Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Prestatiescenario’s
Belegging
Verzekeringspremie

10.000 EUR
0 EUR
1 jaar

3 jaar

5 jaar
(aanbevolen
periode van bezit)

Wat u kunt terugkrijgen na kosten

€6237,27

€6606,49

€5940,17

Gemiddeld rendement per jaar

-37,63%

-12,91%

-9,89%

Wat u kunt terugkrijgen na kosten

€8783,98

€8822,16

€9051,19

Gemiddeld rendement per jaar

-12,16%

-4,09%

-1,97%

Wat u kunt terugkrijgen na kosten

€9648,80

€10375,57

€11157,08

-3,51%

1,24%

2,21%

€10581,06

€12182,12

€13729,98

5,81%

6,80%

6,55%

€9648,80

€10375,57

€11157,08

Scenario bij leven
Stressscenario
Ongunstig scenario
Gematigd scenario
Gunstig scenario

Gemiddeld rendement per jaar
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar

Scenario bij overlijden
Overlijden van de
verzekerde

•
•
•
•
•
•

Wat uw begunstigden
terugkrijgen na kosten

kunnen

Deze tabel laat zien hoeveel geld u terug zou kunnen krijgen in de komende 5 jaar, in verschillende scenario’s, als u
10.000 EUR inlegt.
De weergegeven scenario’s illustreren het mogelijke rendement op uw belegging. U kunt ze vergelijken met de
scenario’s van andere producten.
De weergegeven scenario's zijn een schatting van de toekomstige prestatie op basis van gegevens uit het verleden
over hoe de waarde van deze belegging varieert, en geven geen exacte indicatie. Wat u ontvangt, hangt af van hoe
de markt presteert en hoe lang u de belegging/het product aanhoudt.
Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden, en houdt geen rekening
met de situatie waarin wij u niet kunnen betalen.
De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf en inclusief de kosten van uw adviseur of
distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed
kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.
De voorwaarden voor een vervroegde afkoop worden beschreven in de rubriek “Kosten”.

3) WAT ZIJN DE KOSTEN?
Kosten in de loop van de tijd
Belegging 10.000 EUR

•
•
•

Scenario’s

Indien u verkoopt
na 1 jaar

Indien u verkoopt
na 3 jaar

Indien u verkoopt
na 5 jaar

Totale Kosten

€1157,80

€1568,40

€2284,00

Effect op rendement
(RIY) per jaar

-11,58%

-4,86%

-3,88%

De getoonde verlaging van de opbrengst laat het effect zien van de totale door de klant te betalen kosten op zijn
beleggingsrendement. De totale kosten omvatten eenmalige, vaste en incidentele kosten.
De weergegeven bedragen zijn cumulatieve kosten van het product zelf, voor drie verschillende looptijden.
Deze bedragen omvatten onder meer potentiële sancties wegens eerdere verkoop.

•

Indien het product op einddatum komt, zijn de bedragen bijgevolg hoger dan hier weergegeven, want dan gelden
geen afkoopkosten.
De getallen zijn schattingen, die in de toekomst kunnen veranderen, en gebaseerd zijn op de veronderstelling dat de
klant eenmalig 10.000 EUR investeert.

Samenstelling van kosten
Deze tabel toont het effect op het rendement per jaar

Eenmalige
kosten

Lopende
kosten
•
•

Instapkosten

-1,53 %

Uitstapkosten

0%

Portefeuilletransactiekosten
Beheerskosten

/
-2,38 %

Het effect van de kosten wanneer u uw inleg doet of
effect van de reeds in de prijs opgenomen kosten. Dit
is het maximum dat u zult betalen, mogelijk betaalt u
minder.
Het effect van de uitstapkosten wanneer uw
belegging vervalt.
Het effect van de kosten als wij onderliggende
beleggingen voor het product aankopen of verkopen.
Het effect van de kosten die wij elk jaar afnemen voor
het beheer van uw beleggingen.

Deze tabel geeft het effect weer dat de verschillende soorten kosten elk jaar hebben op het mogelijke
beleggingsrendement aan het eind van de aanbevolen looptijd.
Deze geeft de betekenis weer van de verschillende kostencategorieën.

Kostenoverzicht
Kosten bij afkoop vóór einddatum
Indien het contract gedurende de eerste 3 jaar na de eerste premiebetaling wordt afgekocht, wordt op de af te kopen
reserve, een degressieve afkoopkost aangerekend van 3% (eerste jaar), 2% (tweede jaar) en 1% (derde jaar). Vanaf het 4e
jaar zijn er geen afkoopkosten meer.
Instapkosten
Maximaal 6,7% op de premie.
Beheerskosten
Voor het Balanced Fund wordt op jaarbasis een beheerskost van 0,90% ingehouden, dagelijks ingehouden op de netto
inventariswaarde van het intern fonds. Supplementaire beheerskosten gelinkt aan de fondsen zijn altijd mogelijk.

Specifiek informatiedocument – Tak 23 Dynamic Fund

Editiedatum: 03/04/2022.
In dit document wordt u specifieke informatie gegeven over de beleggingsoptie ‘Dynamic Fund (tak23)’ binnen het
product Niet-Fiscaal Sparen en beleggen. Dit specifiek informatiedocument dient dan ook samengelezen te worden
met het Essentiële-informatiedocument voor dit product. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie zal u helpen
de aard, de risico’s, de kosten de mogelijke winsten of verliezen van deze beleggingsoptie beter te begrijpen en u helpen
deze optie te vergelijken met andere beleggingsopties- en producten.
1) WAT IS DIT VOOR EEN PRODUCT?
Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).
Beleggingsbeleid
Het Dynamic Fund belegt in een of meer onderliggende fondsen die voornamelijk in aandelen beleggen.
Momenteel belegt het Dynamic Fund voor 100% in 1 onderliggend fonds: DPAM Horizon B
Active Strategy B (ISIN-code BE6227496963), beheerd door Degroof Petercam Asset Management.
Het fonds belegt voornamelijk (zonder enige sectorale of geografische beperking) in aandelenfondsen en in
ondergeschikte mate in andere beleggingsfondsen. Het fonds kan ook rechtstreeks beleggen in aandelen, obligaties of
andere schuldinstrumenten (ten belope van maximaal 20% van zijn netto-actief).
Het fonds beoogt zijn beleggingen (rechtstreeks of onrechtreeks) in aandelen of andere effecten met aandelenkarakter
te beperken tot circa 85% van zijn netto-actief.
Duurzaamheid
Het fonds belegt minstens 75% van zijn netto-activa in (i) fondsen die, onder andere, ecologische of sociale kenmerken
promoten en/of een duurzame beleggingsdoelstelling hebben in de zin van Verordening 2019/2088 (indirecte
beleggingen) en/of (ii) effecten die voldoen aan de ecologische en sociale kenmerken die het promoot (directe
beleggingen). Voor laatstgenoemde en de onderliggende fondsen van DPAM past het fonds daarnaast dwingende
beleggingsbeperkingen toe inzake de blootstelling van bedrijven aan bepaalde controversiële activiteiten en gedragingen
(uitsluiting van waarden die zich inlaten met de productie, het gebruik en het bezit van antipersoonsmijnen, enz.). U vindt
meer informatie terug op de website www.dpamfunds.com.
Beoogde retailbelegger
Dynamic Fund (tak 23) richt zich tot iedereen met kennis en ervaring op het gebied van tak23-verzekeringen, die op
middellange of lange termijn wil beleggen en daarbij een bepaald risico wil nemen. Aangezien het fonds vooral belegt in
aandelen of andere effecten met aandelenkarakter, bedraagt de aanbevolen looptijd minstens 6 jaar.
2) WAT ZIJN DE RISICO'S EN WAT KAN IK ERVOOR TERUGKRIJGEN?
Risico-indicator
1
2
3
4
5
6
7
< …………………………………………………………………………………………………………………………………….. >
Lager risico
Hoger risico
De risico-indicator is gebaseerd op de aanname dat u het product 6 jaar in bezit
houdt. Bij eerdere verkoop kunt u minder terugkrijgen.
•
•

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere
producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens
marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse.

•
•

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk
verliezen.
Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Prestatiescenario’s
Belegging
Verzekeringspremie

10.000 EUR
0 EUR
1 jaar

3 jaar

6 jaar
(aanbevolen
periode van bezit)

Wat u kunt terugkrijgen na kosten

€5212,92

€5640,08

€4483,46

Gemiddeld rendement per jaar

-47,87%

-17,38%

-12,51%

Wat u kunt terugkrijgen na kosten

€8459,74

€8347,60

€8626,08

Gemiddeld rendement per jaar

-15,40%

-5,84%

-2,43%

Wat u kunt terugkrijgen na kosten

€9724,44

€10620,97

€12123,09

-2,76%

2,03%

3,26%

€11158,63

€13489,78

€17007,94

11,59%

10,49%

9,26%

€9724,44

€10620,97

€12123,09

Scenario bij leven
Stressscenario
Ongunstig scenario
Gematigd scenario
Gunstig scenario

Gemiddeld rendement per jaar
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar

Scenario bij overlijden
Overlijden van de
verzekerde

•
•
•
•
•
•

Wat uw begunstigden
terugkrijgen na kosten

kunnen

Deze tabel laat zien hoeveel geld u terug zou kunnen krijgen in de komende 6 jaar, in verschillende scenario’s, als u
10.000 EUR inlegt.
De weergegeven scenario’s illustreren het mogelijke rendement op uw belegging. U kunt ze vergelijken met de
scenario’s van andere producten.
De weergegeven scenario's zijn een schatting van de toekomstige prestatie op basis van gegevens uit het verleden
over hoe de waarde van deze belegging varieert, en geven geen exacte indicatie. Wat u ontvangt, hangt af van hoe
de markt presteert en hoe lang u de belegging/het product aanhoudt.
Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden, en houdt geen rekening
met de situatie waarin wij u niet kunnen betalen.
De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf en inclusief de kosten van uw adviseur of
distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed
kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.
De voorwaarden voor een vervroegde afkoop worden beschreven in de rubriek “Kosten”.

3) WAT ZIJN DE KOSTEN?
Kosten in de loop van de tijd
Belegging 10.000 EUR

•
•
•

Scenario’s

Indien u verkoopt
na 1 jaar

Indien u verkoopt
na 3 jaar

Indien u verkoopt
na 6 jaar

Totale Kosten

€1200,52

€1721,25

€3101,80

Effect op rendement
(RIY) per jaar

-12,01%

-5,24%

-4,00%

De getoonde verlaging van de opbrengst laat het effect zien van de totale door de klant te betalen kosten op zijn
beleggingsrendement. De totale kosten omvatten eenmalige, vaste en incidentele kosten.
De weergegeven bedragen zijn cumulatieve kosten van het product zelf, voor drie verschillende looptijden.
Deze bedragen omvatten onder meer potentiële sancties wegens eerdere verkoop.

•

Indien het product op einddatum komt, zijn de bedragen bijgevolg hoger dan hier weergegeven, want dan gelden
geen afkoopkosten.
De getallen zijn schattingen, die in de toekomst kunnen veranderen, en gebaseerd zijn op de veronderstelling dat de
klant eenmalig 10.000 EUR investeert.

Samenstelling van kosten
Deze tabel toont het effect op het rendement per jaar

Eenmalige
kosten

Lopende
kosten
•
•

Instapkosten

-1,29 %

Uitstapkosten

0%

Portefeuilletransactiekosten
Beheerskosten

/
-2,75 %

Het effect van de kosten wanneer u uw inleg doet of
effect van de reeds in de prijs opgenomen kosten. Dit
is het maximum dat u zult betalen, mogelijk betaalt u
minder.
Het effect van de uitstapkosten wanneer uw
belegging vervalt.
Het effect van de kosten als wij onderliggende
beleggingen voor het product aankopen of verkopen.
Het effect van de kosten die wij elk jaar afnemen voor
het beheer van uw beleggingen.

Deze tabel geeft het effect weer dat de verschillende soorten kosten elk jaar hebben op het mogelijke
beleggingsrendement aan het eind van de aanbevolen looptijd.
Deze geeft de betekenis weer van de verschillende kostencategorieën.

Kostenoverzicht
Kosten bij afkoop vóór einddatum
Indien het contract gedurende de eerste 3 jaar na de eerste premiebetaling wordt afgekocht, wordt op de af te kopen
reserve, een degressieve afkoopkost aangerekend van 3% (eerste jaar), 2% (tweede jaar) en 1% (derde jaar). Vanaf het 4e
jaar zijn er geen afkoopkosten meer.
Instapkosten
Maximaal 6,7% op de premie.
Beheerskosten
Voor het dynamic fund wordt op jaarbasis een beheerskost van 1% aangerekend, dagelijks ingehouden op de netto
inventariswaarde van het intern fonds. Supplementaire beheerskosten gelinkt aan de fondsen zijn altijd mogelijk.

Specifiek informatiedocument – Tak 23 Dynamic Multi Fund

Editiedatum: 03/04/2022.
In dit document wordt u specifieke informatie gegeven over de beleggingsoptie ‘Dynamic Multi Fund (tak23)’ binnen
het product Niet-Fiscaal Sparen en beleggen. Dit specifiek informatiedocument dient dan ook samen gelezen te worden
met het Essentiële-informatiedocument voor dit product. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie zal u helpen
de aard, de risico’s, de kosten de mogelijke winsten of verliezen van deze beleggingsoptie beter te begrijpen en u helpen
deze optie te vergelijken met andere beleggingsopties- en producten.
1) WAT IS DIT VOOR EEN PRODUCT?
Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).
Beleggingsbeleid
Het Dynamic Multi Fund belegt in een of meer onderliggende fondsen die voornamelijk in aandelen beleggen. Momenteel
belegt het Dynamic Multi Fund voor 100% in Dynamic Multi Sustainable Fund, beheerd door Shelter Investment
Management (ISIN: LU2439543393).
Het fonds belegt in Instellingen voor Collectieve beleggingen die voornamelijk in obligaties (zowel staats- als
bedrijfsobligaties) en de aandelenmarkten (inclusief vastgoed holdings) investeren.
Het fonds kan tot 100% in aandelenfondsen investeren en tot 20% in fondsen die een absolute return strategie volgen.
Het streefdoel voor investeringen in aandelenfondsen is 70%. Bij de selectie van de Collectieve onderliggende beleggingen
kan het fonds investeren in passieve index trackers, waarbij de focus ligt op kostenoptimalisatie, of actief beheerde
fondsen, waarbij de focus ligt op een (internationale) spreiding over verschillende hoog aangeschreven beheerders.
Duurzaamheid
Het fonds selecteert fondsen die in hun beleggingsbeleid rekening houden met duurzaamheid en/of ESG-criteria, waarbij
het fonds ernaar streeft om ten minste 75% van zijn totale vermogen te beleggen in onderliggende fondsen die op hun
beurt onderhevig zijn aan SFDR artikel 8 of 9. Een duurzaamheidsscreening wordt uitgevoerd op basis van gegevens die
beschikbaar zijn gesteld door Morningstar.
Beoogde retailbelegger
Dynamic Multi Fund (tak 23) richt zich tot iedereen met kennis en ervaring op het gebied van tak23-verzekeringen, die op
middellange of lange termijn wil beleggen en daarbij een bepaald risico wil nemen. Aangezien het fonds vooral belegt in
aandelen of andere effecten met aandelenkarakter, bedraagt de aanbevolen looptijd minstens 6 jaar.
2) WAT ZIJN DE RISICO'S EN WAT KAN IK ERVOOR TERUGKRIJGEN?
Risico-indicator
1
2
3
4
5
6
7
< …………………………………………………………………………………………………………………………………….. >
Lager risico
Hoger risico
De risico-indicator is gebaseerd op de aanname dat u het product 6 jaar in bezit
houdt. Bij eerdere verkoop kunt u minder terugkrijgen.
•
•

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere
producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens
marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse.

•
•

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk
verliezen.
Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Prestatiescenario’s
Belegging
Verzekeringspremie

10.000 EUR
0 EUR
1 jaar

3 jaar

6 jaar
(aanbevolen
periode van
bezit)

€ 2.436,33

€ 5.918,38

€ 4.724,35

-75,64%

-16,04%

-11,75%

€ 8.551,87

€ 8.719,11

€ 9.512,91

-14,48%

-4,47%

-0,83%

€ 9.979,76

€ 11.374,15

€ 13.839,41

-0,20%

4,39%

5,56%

€ 11.572,42

€ 14.743,85

€ 20.006,29

15,72%

13,82%

12,25%

€ 9.979,76

€ 11.374,15

€ 13.839,41

Scenario bij leven
Stressscenario
Ongunstig scenario
Gematigd scenario
Gunstig scenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar

Scenario bij overlijden
Overlijden van de
verzekerde

•
•
•
•
•
•

Wat uw begunstigden
terugkrijgen na kosten

kunnen

Deze tabel laat zien hoeveel geld u terug zou kunnen krijgen in de komende 6 jaar, in verschillende scenario’s, als u
10.000 EUR inlegt.
De weergegeven scenario’s illustreren het mogelijke rendement op uw belegging. U kunt ze vergelijken met de
scenario’s van andere producten.
De weergegeven scenario's zijn een schatting van de toekomstige prestatie op basis van gegevens uit het verleden
over hoe de waarde van deze belegging varieert, en geven geen exacte indicatie. Wat u ontvangt, hangt af van hoe
de markt presteert en hoe lang u de belegging/het product aanhoudt.
Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden, en houdt geen rekening
met de situatie waarin wij u niet kunnen betalen.
De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf en inclusief de kosten van uw adviseur of
distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed
kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.
De voorwaarden voor een vervroegde afkoop worden beschreven in de rubriek “Kosten”.

10) WAT ZIJN DE KOSTEN?
Kosten in de loop van de tijd
Belegging 10.000 EUR

•
•
•

Scenario’s

Indien u verkoopt
na 1 jaar

Indien u verkoopt
na 3 jaar

Indien u verkoopt
na 6 jaar

Totale Kosten

€1185,43

€1760,51

€3379,24

Effect op rendement
(RIY) per jaar

-11,85%

-5,13%

-3,91%

De getoonde verlaging van de opbrengst laat het effect zien van de totale door de klant te betalen kosten op zijn
beleggingsrendement. De totale kosten omvatten eenmalige, vaste en incidentele kosten.
De weergegeven bedragen zijn cumulatieve kosten van het product zelf, voor drie verschillende looptijden.
Deze bedragen omvatten onder meer potentiële sancties wegens eerdere verkoop.

•

Indien het product op einddatum komt, zijn de bedragen bijgevolg hoger dan hier weergegeven, want dan gelden
geen afkoopkosten.
De getallen zijn schattingen, die in de toekomst kunnen veranderen, en gebaseerd zijn op de veronderstelling dat de
klant eenmalig 10.000 EUR investeert.

Samenstelling van kosten
Deze tabel toont het effect op het rendement per jaar

Eenmalige
kosten

Lopende
kosten
•
•

Instapkosten

-1,26%

Uitstapkosten

0%

Portefeuilletransactiekosten
Beheerskosten

/
-2,66%

Het effect van de kosten wanneer u uw inleg doet of
effect van de reeds in de prijs opgenomen kosten. Dit
is het maximum dat u zult betalen, mogelijk betaalt u
minder.
Het effect van de uitstapkosten wanneer uw
belegging vervalt.
Het effect van de kosten als wij onderliggende
beleggingen voor het product aankopen of verkopen.
Het effect van de kosten die wij elk jaar afnemen voor
het beheer van uw beleggingen.

Deze tabel geeft het effect weer dat de verschillende soorten kosten elk jaar hebben op het mogelijke
beleggingsrendement aan het eind van de aanbevolen looptijd.
Deze geeft de betekenis weer van de verschillende kostencategorieën.

Kostenoverzicht
Kosten bij afkoop vóór einddatum
Indien het contract gedurende de eerste 3 jaar na de eerste premiebetaling wordt afgekocht, wordt op de af te kopen
reserve, een degressieve afkoopkost aangerekend van 3% (eerste jaar), 2% (tweede jaar) en 1% (derde jaar). Vanaf het 4e
jaar zijn er geen afkoopkosten meer.
Instapkosten
Maximaal 6,7% op de premie.
Beheerskosten
Voor het Dynamic Multi fund wordt op jaarbasis een beheerskost van 1,25% aangerekend, dagelijks ingehouden op de
netto inventariswaarde van het intern fonds. Supplementaire beheerskosten gelinkt aan de fondsen zijn altijd mogelijk.

Specifiek informatiedocument – Tak 23 FFG Global Flexible Sustainable Fund
Editiedatum: 03/04/2022.
In dit document wordt u specifieke informatie gegeven over de beleggingsoptie ‘FFG Global Flexible Sustainable Fund
(tak23)’ binnen het product Niet-Fiscaal Sparen en beleggen. Dit specifiek informatiedocument dient dan ook
samengelezen te worden met het Essentiële-informatiedocument voor dit product. Het is geen marketingmateriaal.
Deze informatie zal u helpen de aard, de risico’s, de kosten de mogelijke winsten of verliezen van deze beleggingsoptie
beter te begrijpen en u helpen deze optie te vergelijken met andere beleggingsopties- en producten.
1) WAT IS DIT VOOR EEN PRODUCT?
Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).
Beleggingsbeleid
Het FFG Global Flexible Fund belegt in een of meer onderliggende fondsen die voornamelijk in aandelen en in obligaties
beleggen. Momenteel belegt het FFG Global Flexible Fund voor 100% in 1 onderliggend fonds: Funds For Good Global
Flexible Sustainable (ISIN-code LU1697917083), beheerd door BLI - in mandaat voor Funds For Good.
Het fonds wordt zonder geografische, sectorale en monetaire restricties belegd in aandelen, obligaties (met inbegrip van,
maar zonder ertoe beperkt te zijn, obligaties die geïndexeerd zijn op de inflatie), in geldmarktinstrumenten of
liquiditeiten. Het percentage van de portefeuille van het fonds dat in de verschillende instrumenten wordt belegd, is
afhankelijk van de waardering van de verschillende activaklassen en de marktomstandigheden. Het fonds kan ten hoogste
10% van zijn netto activa beleggen in beleggingsfondsen (met inbegrip van Exchange Traded Funds ). Met het oog op
hedging of optimalisering van de blootstelling van de portefeuille kan het fonds ook een beroep doen op derivaten.
Duurzaamheid
Het doel van het fonds is duurzaam beleggen, zoals bedoeld in artikel 9 van de SFDR, alsook bijdragen tot een
vermindering van de koolstofemissies met het oog op de verwezenlijking van de langetermijndoelstellingen voor de
beperking van de opwarming van de aarde, zoals vastgelegd in het Akkoord van Parijs. Het vermogen van de portefeuille
voldoet aan het beleid van Funds For Good inzake verantwoord beleggen dat in zijn geheel beschikbaar is op
www.fundsforgood.eu. Dit beleid heeft betrekking op de volgende aspecten:
1. Schrapping uit het beleggingsuniversum van een reeks ondernemingen op grond van criteria die verband houden met
internationale verdragen, sectoren of specifieke activiteiten.
2. Criteria op het gebied van milieu (vermindering met 20% van de koolstofvoetafdruk van het aandelengedeelte van de
portefeuille in vergelijking met een benchmarkaandelenuniversum), maatschappij of deugdelijk bestuur van de
ondernemingen in de portefeuille.
3. Een Best-in-Universe-beleid
Beoogde retailbelegger
Het FFG Global Flexible Sustainable Fund (tak 23) richt zich tot iedereen met kennis en ervaring op het vlak van tak23verzekeringen die op middellange of lange termijn wil beleggen en daarbij een berekend risico wil nemen. Aangezien het
fonds de netto blootstelling aan aandelen beperkt houdt, bedraagt de aanbevolen looptijd minstens 4 jaar.

2) WAT ZIJN DE RISICO'S EN WAT KAN IK ERVOOR TERUGKRIJGEN?
Risico-indicator
1
2
3
4
5
6
7
< …………………………………………………………………………………………………………………………………….. >
Lager risico
Hoger risico
De risico-indicator is gebaseerd op de aanname dat u het product 4 jaar in bezit
houdt. Bij eerdere verkoop kunt u minder terugkrijgen.
•
•
•
•

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere
producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens
marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk
verliezen.
Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Prestatiescenario’s
Belegging
Verzekeringspremie

10.000 EUR
0 EUR
1 jaar

2 jaar

4 jaar
(aanbevolen
periode van bezit)

Wat u kunt terugkrijgen na kosten

€6629,93

€7512.71

€6792,20

Gemiddeld rendement per jaar

-33,70%

-13,32%

-9,22%

Wat u kunt terugkrijgen na kosten

€8613,64

€8318,81

€7894,63

Gemiddeld rendement per jaar

-13,86%

-8,79%

-5,74%

Wat u kunt terugkrijgen na kosten

€9254,08

€9205,21

€9108,24

-7,46%

-4,06%

-2,31%

€9930,87

€10174,51

€10496,51

-0,69%

0,87%

1,22%

€9254,08

€9205,21

€9108,24

Scenario bij leven
Stressscenario
Ongunstig scenario
Gematigd scenario
Gunstig scenario

Gemiddeld rendement per jaar
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar

Scenario bij overlijden
Overlijden van de
verzekerde

•
•
•
•

Wat uw begunstigden
terugkrijgen na kosten

kunnen

Deze tabel laat zien hoeveel geld u terug zou kunnen krijgen in de komende 4 jaar, in verschillende scenario’s, als u
10.000 EUR inlegt.
De weergegeven scenario’s illustreren het mogelijke rendement op uw belegging. U kunt ze vergelijken met de
scenario’s van andere producten.
De weergegeven scenario's zijn een schatting van de toekomstige prestatie op basis van gegevens uit het verleden
over hoe de waarde van deze belegging varieert, en geven geen exacte indicatie. Wat u ontvangt, hangt af van hoe
de markt presteert en hoe lang u de belegging/het product aanhoudt.
Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden, en houdt geen rekening
met de situatie waarin wij u niet kunnen betalen.

•
•

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf en inclusief de kosten van uw adviseur of
distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed
kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.
De voorwaarden voor een vervroegde afkoop worden beschreven in de rubriek “Kosten”.

3) WAT ZIJN DE KOSTEN?
Kosten in de loop van de tijd
Belegging 10.000 EUR

•
•
•
•

Scenario’s

Indien u verkoopt
na 1 jaar

Indien u verkoopt
na 2 jaar

Indien u verkoopt
na 4 jaar

Totale Kosten

€1161,43

€1349,39

€1834,48

Effect op rendement
(RIY) per jaar

-11,61%

-6,82%

-4,59%

De getoonde verlaging van de opbrengst laat het effect zien van de totale door de klant te betalen kosten op zijn
beleggingsrendement. De totale kosten omvatten eenmalige, vaste en incidentele kosten.
De weergegeven bedragen zijn cumulatieve kosten van het product zelf, voor drie verschillende looptijden.
Deze bedragen omvatten onder meer potentiële sancties wegens eerdere verkoop.
Indien het product op einddatum komt, zijn de bedragen bijgevolg hoger dan hier weergegeven, want dan gelden
geen afkoopkosten.
De getallen zijn schattingen, die in de toekomst kunnen veranderen, en gebaseerd zijn op de veronderstelling dat de
klant eenmalig 10.000 EUR investeert.

Samenstelling van kosten
Deze tabel toont het effect op het rendement per jaar

Eenmalige
kosten

Lopende
kosten
•
•

Instapkosten

-1,84%

Uitstapkosten

0%

Portefeuilletransactiekosten
Beheerskosten

/
-2,80%

Het effect van de kosten wanneer u uw inleg doet of
effect van de reeds in de prijs opgenomen kosten. Dit
is het maximum dat u zult betalen, mogelijk betaalt u
minder.
Het effect van de uitstapkosten wanneer uw
belegging vervalt.
Het effect van de kosten als wij onderliggende
beleggingen voor het product aankopen of verkopen.
Het effect van de kosten die wij elk jaar afnemen voor
het beheer van uw beleggingen.

Deze tabel geeft het effect weer dat de verschillende soorten kosten elk jaar hebben op het mogelijke
beleggingsrendement aan het eind van de aanbevolen looptijd.
Deze geeft de betekenis weer van de verschillende kostencategorieën.

Kostenoverzicht
Kosten bij afkoop vóór einddatum
Indien het contract gedurende de eerste 3 jaar na de eerste premiebetaling wordt afgekocht, wordt op de af te kopen
reserve, een degressieve afkoopkost aangerekend van 3% (eerste jaar), 2% (tweede jaar) en 1% (derde jaar). Vanaf het 4e
jaar zijn er geen afkoopkosten meer.
Instapkosten
Maximaal 6,7% op de premie.
Beheerskosten
Voor dit tak 23-beleggingsfonds wordt jaarlijks een beheerskost van 0,75% aangerekend, dagelijks ingehouden op de
netto inventariswaarde van het intern fonds. Supplementaire beheerskosten gelinkt aan de fondsen zijn altijd mogelijk.

Specifiek informatiedocument – Tak 23 Europe Sustainable Fund
Editiedatum: 03/04/2022.
In dit document wordt u specifieke informatie gegeven over de beleggingsoptie ‘Europe Sustainable Fund (tak23)’
binnen het product Niet-Fiscaal Sparen en beleggen. Dit specifiek informatiedocument dient dan ook samengelezen te
worden met het Essentiële-informatiedocument voor dit product. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie zal
u helpen de aard, de risico’s, de kosten de mogelijke winsten of verliezen van deze beleggingsoptie beter te begrijpen
en u helpen deze optie te vergelijken met andere beleggingsopties- en producten.
1) WAT IS DIT VOOR EEN PRODUCT?
Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).
Beleggingsbeleid
Het Europe Sustainable Fund belegt in een of meer onderliggende fondsen die uitsluitend in aandelen beleggen.
Momenteel belegt het Europe Sustainable Fund voor 100% in DPAM Invest B - Eq Europe Sustainable, beheerd door
Degroof Petercam Asset Management (ISIN: LU0945616984).
Het fonds belegt in aandelen van Europese bedrijven die voldoen aan bepaalde ecologische, sociale en bestuurscriteria
(ESG). Andere bedrijven die behoren tot het bovenvermelde beleggingsuniversum en die in Europa een belangrijk deel
van hun activa, activiteiten, winst- of beslissingscentra aanhouden, worden gelijkgesteld aan deze bedrijven. Het fonds
kan eveneens beleggen in alle effecten die toegang verlenen tot het kapitaal van de bovenvermelde bedrijven. Het fonds
kan in bijkomende mate of tijdelijk liquiditeiten aanhouden in de vorm van zichtrekeningen, deposito’s of effecten en
belegt voor maximaal 10% van zijn activa in open instellingen voor collectieve belegging.
Duurzaamheid
De nagestreefde duurzame doelstelling bestaat erin te beleggen in ondernemingen waarvan de producten en diensten
bijdragen tot de financiering van de 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling die de Verenigde Naties (VN) hebben
gedefinieerd. Daarnaast wil het ondernemingen helpen hun bijdrage aan duurzame ontwikkeling en ESG-kwesties te
verbeteren door een regelmatige dialoog aan te gaan en specifieke verbeterpunten met hen te delen en die in de loop
van de tijd ook op te volgen.
De duurzaamheidsbenadering berust op het onderstaande drievoudige engagement:
- de verdediging van fundamentele rechten (normatieve screening aan de hand van het Global Compact van de Verenigde
Naties),
- geen financiering van controversiële activiteiten die de langetermijnreputatie van de beleggingen kunnen schaden
(negatieve screening op basis van het beleid controversiële activiteiten van DPAM)
- het stimuleren van best practices en efforts inzake duurzaamheid (best in class benadering, engagement en integratie
van duurzaamheidsthema's).
Beoogde retailbelegger
Europe Sustainable Fund (tak 23) richt zich tot iedereen met kennis en ervaring op het gebied van tak23-verzekeringen
die op middellange of lange termijn wil beleggen en daarbij een aanzienlijk risico wil nemen. Aangezien het fonds enkel
in aandelen investeert, bedraagt de aanbevolen looptijd minstens 8 jaar.

2) WAT ZIJN DE RISICO'S EN WAT KAN IK ERVOOR TERUGKRIJGEN?
Risico-indicator
1
2
3
4
5
6
7
< …………………………………………………………………………………………………………………………………….. >
Lager risico
Hoger risico
De risico-indicator is gebaseerd op de aanname dat u het product 8 jaar in bezit
houdt. Bij eerdere verkoop kunt u minder terugkrijgen.
•
•
•
•

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere
producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens
marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk
verliezen.
Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Prestatiescenario’s
Belegging
Verzekeringspremie

10.000 EUR
0 EUR
1 jaar

4 jaar

8 jaar
(aanbevolen
periode van bezit)

Wat u kunt terugkrijgen na kosten

€3425,44

€3373,63

€2044,25

Gemiddeld rendement per jaar

-65,75%

-23,79%

-18,00%

Wat u kunt terugkrijgen na kosten

€7648,20

€6474,01

€5762,30

Gemiddeld rendement per jaar

-23,52%

-10,30%

-6,66%

Wat u kunt terugkrijgen na kosten

€9443,42

€9855,52

€10433,09

-5,57%

-0,36%

0,53%

€11619,27

€14950,81

€18823,89

16,19%

10,58%

8,23%

€9443,42

€9855,52

€10433,09

Scenario bij leven
Stressscenario
Ongunstig scenario
Gematigd scenario
Gunstig scenario

Gemiddeld rendement per jaar
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar

Scenario bij overlijden
Overlijden van de
verzekerde

•
•
•
•
•
•

Wat uw begunstigden
terugkrijgen na kosten

kunnen

Deze tabel laat zien hoeveel geld u terug zou kunnen krijgen in de komende 8 jaar, in verschillende scenario’s, als u
10.000 EUR inlegt.
De weergegeven scenario’s illustreren het mogelijke rendement op uw belegging. U kunt ze vergelijken met de
scenario’s van andere producten.
De weergegeven scenario's zijn een schatting van de toekomstige prestatie op basis van gegevens uit het verleden
over hoe de waarde van deze belegging varieert, en geven geen exacte indicatie. Wat u ontvangt, hangt af van hoe
de markt presteert en hoe lang u de belegging/het product aanhoudt.
Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden, en houdt geen rekening
met de situatie waarin wij u niet kunnen betalen.
De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf en inclusief de kosten van uw adviseur of
distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed
kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.
De voorwaarden voor een vervroegde afkoop worden beschreven in de rubriek “Kosten”.

3) WAT ZIJN DE KOSTEN?
Kosten in de loop van de tijd
Belegging 10.000 EUR

•
•
•
•

Scenario’s

Indien u verkoopt
na 1 jaar

Indien u verkoopt
na 4 jaar

Indien u verkoopt
na 8 jaar

Totale Kosten

€1126,81

€1722,33

€2957,29

Effect op rendement
(RIY) per jaar

-11,27%

-4,09%

-3,19%

De getoonde verlaging van de opbrengst laat het effect zien van de totale door de klant te betalen kosten op zijn
beleggingsrendement. De totale kosten omvatten eenmalige, vaste en incidentele kosten.
De weergegeven bedragen zijn cumulatieve kosten van het product zelf, voor drie verschillende looptijden.
Deze bedragen omvatten onder meer potentiële sancties wegens eerdere verkoop.
Indien het product op einddatum komt, zijn de bedragen bijgevolg hoger dan hier weergegeven, want dan gelden
geen afkoopkosten.
De getallen zijn schattingen, die in de toekomst kunnen veranderen, en gebaseerd zijn op de veronderstelling dat de
klant eenmalig 10.000 EUR investeert.

Samenstelling van kosten
Deze tabel toont het effect op het rendement per jaar

Eenmalige
kosten

Lopende
kosten
•
•

Instapkosten

-0,94 %

Uitstapkosten

0%

Portefeuilletransactiekosten
Beheerskosten

/
-2,28 %

Het effect van de kosten wanneer u uw inleg doet of
effect van de reeds in de prijs opgenomen kosten. Dit
is het maximum dat u zult betalen, mogelijk betaalt u
minder.
Het effect van de uitstapkosten wanneer uw
belegging vervalt.
Het effect van de kosten als wij onderliggende
beleggingen voor het product aankopen of verkopen.
Het effect van de kosten die wij elk jaar afnemen voor
het beheer van uw beleggingen.

Deze tabel geeft het effect weer dat de verschillende soorten kosten elk jaar hebben op het mogelijke
beleggingsrendement aan het eind van de aanbevolen looptijd.
Deze geeft de betekenis weer van de verschillende kostencategorieën.

Kostenoverzicht
Kosten bij afkoop vóór einddatum
Indien het contract gedurende de eerste 3 jaar na de eerste premiebetaling wordt afgekocht, wordt op de af te kopen
reserve, een degressieve afkoopkost aangerekend van 3% (eerste jaar), 2% (tweede jaar) en 1% (derde jaar). Vanaf het 4e
jaar zijn er geen afkoopkosten meer.
Instapkosten
Maximaal 6,7% op de premie.
Beheerskosten
Voor het Europe Sustainable Fund wordt jaarlijks een beheerskost van 0,50% aangerekend, dagelijks ingehouden op de
netto inventariswaarde van het intern fonds. Supplementaire beheerskosten gelinkt aan de fondsen zijn altijd mogelijk.

Specifiek informatiedocument – Tak 23 Global Sustainable Equities ETF
Editiedatum: 03/04/2022.
In dit document wordt u specifieke informatie gegeven over de beleggingsoptie ‘Global Sustainable Equities ETF
(tak23)’ binnen het product Niet-Fiscaal Sparen en beleggen. Dit specifiek informatiedocument dient dan ook samen
gelezen te worden met het Essentiële-informatiedocument voor dit product. Het is geen marketingmateriaal. Deze
informatie zal u helpen de aard, de risico’s, de kosten de mogelijke winsten of verliezen van deze beleggingsoptie beter
te begrijpen en u helpen deze optie te vergelijken met andere beleggingsopties- en producten.
1) WAT IS DIT VOOR EEN PRODUCT?
Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).
Beleggingsbeleid
Het Global Sustainable Equities ETF belegt in een of meer onderliggende ETF’s die uitsluitend in aandelen beleggen.
Momenteel belegt het Global Sustainable Equities ETF voor 100% in iShares MSCI World SRI UCITS ETF beheerd door
BlackRock Asset Management Ireland Limited (ISIN: IE00BYX2JD69)
Het fonds streeft ernaar de prestatie van een index te volgen die is samengesteld uit bedrijven in ontwikkelde markten
die voldoen aan bepaalde ecologische, sociale en governancecriteria (ESG). Het compartiment wordt passief beheerd en
belegt, voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is, in aandelen die deel uitmaken van de MSCI World SRI Select
Reduced Fossil Fuel Index, de referentie-index van het compartiment.
Duurzaamheid
Het fonds hanteert een best-in-class benadering van duurzaam beleggen, wat betekent dat wordt verwacht dat het
compartiment in de beste emittenten belegt vanuit het perspectief van ESG/maatschappelijk verantwoord beleggen
('SRI') binnen elke relevante sector van activiteiten die door de Index worden bestreken.
Bedrijven kunnen van de Index worden uitgesloten als ze betrokken zijn bij controversiële/conventionele wapens,
nucleaire wapens/energie, vuurwapens voor civiel gebruik, tabak, alcohol, gokken, pornografie, genetisch gemodificeerde
organismen, ketelkool, oliezand en onconventionele/conventionele olie- en gaswinning/energieopwekking of als ze
betrokken zijn bij ernstige controverses.
Het Fonds kan beperkt worden blootgesteld aan effecten die worden geacht niet aan deze ESG-criteria te voldoen. Meer
dan 90% van de emittenten van effecten waarin het fonds belegt, uitgezonderd contanten en geldmarktfondsen, heeft
een ESG-rating of werd geanalyseerd voor ESG-doeleinden.
Beoogde retailbelegger
Global Sustainable Equities ETF (tak 23) richt zich tot iedereen met kennis en ervaring op het gebied van tak23verzekeringen die op middellange of lange termijn wil beleggen en daarbij een aanzienlijk risico wil nemen. Aangezien het
fonds enkel in aandelen investeert, bedraagt de aanbevolen looptijd minstens 8 jaar.
2) WAT ZIJN DE RISICO'S EN WAT KAN IK ERVOOR TERUGKRIJGEN?
Risico-indicator
1
2
3
4
5
6
7
< …………………………………………………………………………………………………………………………………….. >
Lager risico
Hoger risico
De risico-indicator is gebaseerd op de aanname dat u het product 8 jaar in bezit
houdt. Bij eerdere verkoop kunt u minder terugkrijgen.

•
•
•
•

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere
producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens
marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgroot-hoge risicoklasse.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk
verliezen.
Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Prestatiescenario’s
Belegging
Verzekeringspremie

10.000 EUR
0 EUR
1 jaar

4 jaar

8 jaar
(aanbevolen
periode van
bezit)

€ 1.262,31

€ 4.379,32

€ 2.983,11

-87,38%

-18,65%

-14,03%

€ 8.590,96

€ 10.424,04

€ 15.080,26

-14,09%

1,04%

5,27%

€ 10.733,08

€ 16.231,13

€ 28.173,97

7,33%

12,87%

13,82%

€ 13.311,55

€ 25.088,98

€ 52.252,73

33,12%

25,86%

22,96%

€ 10.733,08

€ 16.231,13

€ 28.173,97

Scenario bij leven
Stressscenario
Ongunstig scenario
Gematigd scenario
Gunstig scenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar

Scenario bij overlijden
Overlijden van de
verzekerde

•
•
•
•
•
•

Wat uw begunstigden
terugkrijgen na kosten

kunnen

Deze tabel laat zien hoeveel geld u terug zou kunnen krijgen in de komende 8 jaar, in verschillende scenario’s, als u
10.000 EUR inlegt.
De weergegeven scenario’s illustreren het mogelijke rendement op uw belegging. U kunt ze vergelijken met de
scenario’s van andere producten.
De weergegeven scenario's zijn een schatting van de toekomstige prestatie op basis van gegevens uit het verleden
over hoe de waarde van deze belegging varieert, en geven geen exacte indicatie. Wat u ontvangt, hangt af van hoe
de markt presteert en hoe lang u de belegging/het product aanhoudt.
Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden, en houdt geen rekening
met de situatie waarin wij u niet kunnen betalen.
De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf en inclusief de kosten van uw adviseur of
distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed
kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.
De voorwaarden voor een vervroegde afkoop worden beschreven in de rubriek “Kosten”.

11) WAT ZIJN DE KOSTEN?
Kosten in de loop van de tijd
Belegging 10.000 EUR
Scenario’s

Indien u verkoopt
na 1 jaar

Indien u verkoopt
na 4 jaar

Indien u verkoopt
na 8 jaar

Totale Kosten

€1154,38

€2210,38

€5759,26

Effect op rendement
(RIY) per jaar

-11,45%

-3,66%

-2,68%

•
•
•
•

De getoonde verlaging van de opbrengst laat het effect zien van de totale door de klant te betalen kosten op zijn
beleggingsrendement. De totale kosten omvatten eenmalige, vaste en incidentele kosten.
De weergegeven bedragen zijn cumulatieve kosten van het product zelf, voor drie verschillende looptijden.
Deze bedragen omvatten onder meer potentiële sancties wegens eerdere verkoop.
Indien het product op einddatum komt, zijn de bedragen bijgevolg hoger dan hier weergegeven, want dan gelden
geen afkoopkosten.
De getallen zijn schattingen, die in de toekomst kunnen veranderen, en gebaseerd zijn op de veronderstelling dat de
klant eenmalig 10.000 EUR investeert.

Samenstelling van kosten
Deze tabel toont het effect op het rendement per jaar

Eenmalige
kosten

Lopende
kosten
•
•

Instapkosten

-1,01%

Uitstapkosten

0%

Portefeuilletransactiekosten
Beheerskosten

/
-1,67%

Het effect van de kosten wanneer u uw inleg doet of
effect van de reeds in de prijs opgenomen kosten. Dit
is het maximum dat u zult betalen, mogelijk betaalt u
minder.
Het effect van de uitstapkosten wanneer uw
belegging vervalt.
Het effect van de kosten als wij onderliggende
beleggingen voor het product aankopen of verkopen.
Het effect van de kosten die wij elk jaar afnemen voor
het beheer van uw beleggingen.

Deze tabel geeft het effect weer dat de verschillende soorten kosten elk jaar hebben op het mogelijke
beleggingsrendement aan het eind van de aanbevolen looptijd.
Deze geeft de betekenis weer van de verschillende kostencategorieën.

Kostenoverzicht
Kosten bij afkoop vóór einddatum
Indien het contract gedurende de eerste 3 jaar na de eerste premiebetaling wordt afgekocht, wordt op de af te kopen
reserve, een degressieve afkoopkost aangerekend van 3% (eerste jaar), 2% (tweede jaar) en 1% (derde jaar). Vanaf het 4e
jaar zijn er geen afkoopkosten meer.
Instapkosten
Maximaal 6,7% op de premie.
Beheerskosten
Voor het Global Sustainable Equities ETF wordt jaarlijks een beheerskost van 1,25% aangerekend, dagelijks ingehouden
op de netto inventariswaarde van het intern fonds. Supplementaire beheerskosten gelinkt aan de fondsen zijn altijd
mogelijk.

Specifiek informatiedocument – Tak 23 Money Market SRI Fund

Editiedatum: 03/04/2022.
In dit document wordt u specifieke informatie gegeven over de beleggingsoptie ‘Money Market SRI Fund (tak23)’
binnen het product Niet-Fiscaal Sparen en beleggen. Dit specifiek informatiedocument dient dan ook samengelezen te
worden met het Essentiële-informatiedocument voor dit product. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie zal
u helpen de aard, de risico’s, de kosten de mogelijke winsten of verliezen van deze beleggingsoptie beter te begrijpen
en u helpen deze optie te vergelijken met andere beleggingsopties- en producten.
1) WAT IS DIT VOOR EEN PRODUCT?
Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).
Beleggingsbeleid
Het Money Market SRI Fund belegt in een of meer onderliggende fondsen die uitsluitend in geldmarktinstrumenten en
schuldbewijzen (obligaties, enz) beleggen. Momenteel belegt het Europe Sustainable Fund voor 100% in Amundi Euro
Liquid Shrt Trm SRI I CDPAM, beheerd door Amundi (ISIN: FR0007435920)
Het fonds selecteert geldmarktinstrumenten van hoge kwaliteit, in euro of andere valuta's, rekening houdend met hun
resterende looptijd. Om de kredietkwaliteit van deze instrumenten te waarderen, kan de beheermaatschappij zich
baseren op de ratings van beleggingskwaliteit van erkende ratingbureaus die zij het meest pertinent acht. De effecten in
vreemde valuta's worden afgedekt tegen het wisselkoersrisico. Het fonds kan transacties afsluiten voor tijdelijke
aankopen en verkopen van effecten. Termijninstrumenten kunnen ook worden gebruikt als afdekking. Het fonds wordt
actief beheerd.
Duurzaamheid
Het fonds integreert criteria op het vlak van milieu, sociale aspecten en goed bestuur (ESG-criteria) in de analyse en
selectie van effecten, in aanvulling van de financiële criteria. Minstens 90% van de effecten in portefeuille heeft een ESGrating.
Het Fonds hanteert een strategie voor duurzaam beleggen die is gebaseerd op een Best-in-Class benadering. Emittenten
die een of meer van de 10 principes van het Global Compact van de Verenigde Naties ernstig en herhaaldelijk schenden
worden uitgesloten, net als emittenten met de laagste rating en emittenten uit steenkool- en tabaksectoren.
Beoogde retailbelegger
Money Market SRI Fund (tak 23) richt zich tot iedereen met kennis en ervaring op het gebied van tak23-verzekeringen die
op middellange of lange termijn wil beleggen en daarbij een matig risico wil nemen. De aanbevolen looptijd is minstens 3
jaar.
2) WAT ZIJN DE RISICO'S EN WAT KAN IK ERVOOR TERUGKRIJGEN?
Risico-indicator
1
2
3
4
5
6
7
< …………………………………………………………………………………………………………………………………….. >
Lager risico
Hoger risico
De risico-indicator is gebaseerd op de aanname dat u het product 3 jaar in bezit
houdt. Bij eerdere verkoop kunt u minder terugkrijgen.
•
•

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere
producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens
marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 1 uit 7; dat is een lage risicoklasse.

•
•

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk
verliezen.
Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Prestatiescenario’s
Belegging
Verzekeringspremie

10.000 EUR
0 EUR
1 jaar

2 jaar

3 jaar
(aanbevolen
periode van
bezit)

€9297,94

€9277,36

€9252,83

-7,02%

-3,68%

-2,56%

€9247,63

€9167,70

€9088,73

-7,52%

-4,25%

-3,13%

€9250,59

€9171,82

€9093,71

-7,49%

-4,23%

-3,12%

€9253,39

€9175,77

€9098,53

-7,47%

-4,21%

-3,10%

€9250,59

€9171,82

€9093,71

Scenario bij leven
Stressscenario
Ongunstig scenario
Gematigd scenario
Gunstig scenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar

Scenario bij overlijden
Overlijden van de
verzekerde

•
•
•
•
•
•

Wat uw begunstigden
terugkrijgen na kosten

kunnen

Deze tabel laat zien hoeveel geld u terug zou kunnen krijgen in de komende 3 jaar, in verschillende scenario’s, als u
10.000 EUR inlegt.
De weergegeven scenario’s illustreren het mogelijke rendement op uw belegging. U kunt ze vergelijken met de
scenario’s van andere producten.
De weergegeven scenario's zijn een schatting van de toekomstige prestatie op basis van gegevens uit het verleden
over hoe de waarde van deze belegging varieert, en geven geen exacte indicatie. Wat u ontvangt, hangt af van hoe
de markt presteert en hoe lang u de belegging/het product aanhoudt.
Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden, en houdt geen rekening
met de situatie waarin wij u niet kunnen betalen.
De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf en inclusief de kosten van uw adviseur of
distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed
kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.
De voorwaarden voor een vervroegde afkoop worden beschreven in de rubriek “Kosten”.

12) WAT ZIJN DE KOSTEN?
Kosten in de loop van de tijd
Belegging 10.000 EUR

•
•
•

Scenario’s

Indien u verkoopt
na 1 jaar

Indien u verkoopt
na 2 jaar

Indien u verkoopt
na 3 jaar

Totale Kosten

€895,08

€841,32

€788,63

Effect op rendement
(RIY) per jaar

-8,95%

-4,32%

-2,72%

De getoonde verlaging van de opbrengst laat het effect zien van de totale door de klant te betalen kosten op zijn
beleggingsrendement. De totale kosten omvatten eenmalige, vaste en incidentele kosten.
De weergegeven bedragen zijn cumulatieve kosten van het product zelf, voor drie verschillende looptijden.
Deze bedragen omvatten onder meer potentiële sancties wegens eerdere verkoop.

•

Indien het product op einddatum komt, zijn de bedragen bijgevolg hoger dan hier weergegeven, want dan gelden
geen afkoopkosten.
De getallen zijn schattingen, die in de toekomst kunnen veranderen, en gebaseerd zijn op de veronderstelling dat de
klant eenmalig 10.000 EUR investeert.

Samenstelling van kosten
Deze tabel toont het effect op het rendement per jaar

Eenmalige
kosten

Lopende
kosten
•
•

Instapkosten

-2,28%

Uitstapkosten

0%

Portefeuilletransactiekosten

0%

Beheerskosten

-0,45%

Het effect van de kosten wanneer u uw inleg doet of
effect van de reeds in de prijs opgenomen kosten. Dit
is het maximum dat u zult betalen, mogelijk betaalt u
minder.
Het effect van de uitstapkosten wanneer uw
belegging vervalt.
Het effect van de kosten als wij onderliggende
beleggingen voor het product aankopen of verkopen.
Het effect van de kosten die wij elk jaar afnemen voor
het beheer van uw beleggingen.

Deze tabel geeft het effect weer dat de verschillende soorten kosten elk jaar hebben op het mogelijke
beleggingsrendement aan het eind van de aanbevolen looptijd.
Deze geeft de betekenis weer van de verschillende kostencategorieën.

Kostenoverzicht
Kosten bij afkoop vóór einddatum
Indien het contract gedurende de eerste 3 jaar na de eerste premiebetaling wordt afgekocht, wordt op de af te kopen
reserve, een degressieve afkoopkost aangerekend van 3% (eerste jaar), 2% (tweede jaar) en 1% (derde jaar). Vanaf het 4e
jaar zijn er geen afkoopkosten meer.
Instapkosten
Maximaal 6,7% op de premie.
Beheerskosten
Voor het Money Market SRI fund wordt een beheerskost aangerekend van 0,25%, dagelijks ingehouden op de netto
inventariswaarde van het intern fonds. Supplementaire beheerskosten gelinkt aan de fondsen zijn altijd mogelijk.

