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Flash

Belfius Invest Top Funds Selection II is een levensverzekering (tak 23) zonder einddatum. U hebt 
de keuze uit 15 compartimenten die beleggen in gerenommeerde fondsen van derde partijen. 
De waarde van deze beleggingsverzekering is afhankelijk van de waarde van de fondsen waarin 
wordt belegd. Uw kapitaal kan zowel stijgen als dalen en er is geen gewaarborgd rendement. Het 
financieel risico wordt volledig door de verzekeringnemer gedragen. 
In deze publicatie zetten we één onderliggend fonds in de kijker, namelijk “Invesco Pan European 
Structured Equity Fund A”. De beheerders van het fonds selecteren Europese aandelen volgens 
een duidelijk omschreven investeringsproces. De doelstelling van het fonds is vermogensgroei 
op lange termijn te realiseren.

Hebt u interesse?
Vraag meer informatie 
aan uw financieel 
adviseur in uw 
Belfius-kantoor, of 
bel het gratis nummer 
0800 92 700.

 Evolutie van de inventariswaarde (in EUR) de  
 laatste 10 jaar van het onderliggend fonds 

 Jaarlijks rendement over de voorbije 10 kalender- 
 jaren (31-12) (voor kosten en taksen) in EUR (%)  
 van het onderliggend fonds 

Deze in het verleden behaalde resultaten 
zijn geen betrouwbare indicator, kunnen 
misleidend zijn en bieden dus geen 
garantie voor toekomstige rendementen. 
Rendementscijfers, gebaseerd op 
historische gegevens, houden geen 
rekening met eventuele fusies van ICB’s 
of compartimenten van beleggingsfondsen. 
Het fonds werd gelanceerd op 6 november 
2000.

Positieve punten
→ Een goedkope euro, een lage olieprijs en het monetaire 

beleid van de Europese Centrale Bank zijn positief 
voor de Europese beurzen.

→ De kwaliteit van het beheer van het fonds werd beloond 
door het onafhankelijk bureau Morningstar. Het fonds 
heeft vijf sterren. Morningstar maakt een ranking van 
fondsen met een vergelijkbare belegginspolitiek waarbij 
elk fonds een score krijgt rekening houdend met het 
risico en de kosten. De 10 % hoogste scores krijgen  
5 sterren. Let wel: de sterren vormen geen garantie 
voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in 
de tijd. Voor meer informatie kijk op morningstar.be.

→ Door in dit fonds te beleggen via de verzekering  
BI Top Funds Selection II geniet u van alle voordelen van 
dit contract. Zo kunt u een begunstigde aanduiden 
die het kapitaal ontvangt in geval van overlijden van 
de verzekerde. Daarnaast hebt u de mogelijkheid  
om winsten veilig te stellen en verliezen te beperken 
door een toevoeging van respectievelijk een “lock-win” 
en “stop-loss” aan het contract.

Aandachtspunten
→ Europese aandelen zijn in 2015 al sterk gestegen 

en de geopolitieke spanningen (Rusland, Griekenland) 
kunnen een negatieve impact hebben op de Europese 
aandelenmarkten.

→ Verzekeringstaks van 2 % op de gestorte premie(s) 
door te beleggen via een verzekering.

→ Het kapitaal en het rendement van uw tak 23-contract 
zijn niet gewaarborgd.

Historische rendementen* van het onderliggend 
fonds “Invesco Pan European Structured Equity 
Fund A” waarin het compartiment van Belfius 
Invest Top Funds Selection II belegt

Bron: FactSet

* De historische rendementen over de voorbije 10 kalenderjaren zijn ook 
beschikbaar op morningstar.be. Het zijn rendementen van het onderliggend 
fonds en houden geen rekening met de instapkosten, de verzekeringstaks 
en de beheerskost van het verzekeringscontract Top Funds Selection II.
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Beleggingsbeleid
Het compartiment belegt in Invesco Pan European Structured Equity 
Fund A (ISIN-code: LU0119750205). De beleggingsdoelstelling bestaat 
erin om vermogensgroei op lange termijn te verwezenlijken. Het fonds 
belegt vooral in Europese aandelen en wordt actief beheerd.
U kunt de waarde van het compartiment raadplegen in de kranten  
De Tijd en L’Echo.

Risicoklasse
Riscicoklasse 5. De risicoklassen worden berekend op een schaal van  
1 (laagste risico) tot en met 7 (hoogste risico), volgens de SRRI-methode. 
Dit risiconiveau geeft de volatiliteit weer van de historiek van het fonds, 
waarbij 1 het kleinste en 7 het grootste risico vertegenwoordigt. Dit 
cijfer kan in de tijd evolueren (zowel stijgen als dalen) en het laagste  
risiconiveau betekent niet dat de belegging “zonder risico” is. De volatili- 
teit, aangegeven door dit risiconiveau, geeft aan in welke mate de  
waarde van het fonds kan stijgen of dalen.

Inschrijven
Minimale 
inschrijvingsprijs

Minimale premie per storting: 25 euro

Fiscale aspecten
De huidige fiscale wetgeving, die onderhevig is aan wijzigingen, voorziet 
in een fiscaal stelsel voor particuliere beleggers onderworpen aan de 
Belgische personenbelasting, als volgt:
→ Er is geen roerende voorheffing verschuldigd bij een opvraging bij 
leven of bij een uitkering bij overlijden.
→ Er is een verzekeringstaks van 2 % verschuldigd op de betaalde premies.
De fiscale behandeling is afhankelijk van uw individuele omstandigheden. Voor 
meer informatie kunt u de Financiële Informatiefiche van het product en het 
beheersreglement van het fonds raadplegen. Dit product is onderworpen 
aan de Belgische wetgeving. De beleggers die aan een ander fiscaal stelsel 
dan het in België toegepaste stelsel zijn onderworpen, worden verzocht 
informatie in te winnen over het op hen toepasselijke fiscale stelsel.

Risico’s
Beleggen in het levensverzekeringscontract Belfius Invest Top Funds 
Selection II kan de volgende risico’s inhouden:
Renterisico Dit risico heeft betrekking op de fondsen die (gedeeltelijk) 

beleggen in obligaties. Bij een afkoop in geval van een 
gestegen marktrente kan er mogelijk een waardeverlies 
optreden. Een gedaalde marktrente daarentegen kan bij 
een fonds een meerwaarde opleveren.

Wisselrisico Dit risico heeft betrekking op de fondsen die ook beleggen 
in een vreemde munt (niet ingedekt t.o.v. de euro) indien 
de vreemde munt ongunstig evolueert.Dit heeft dan een 
negatieve impact op de waarde van het fonds bij omzetting 
in euro. Bij een gunstige muntevolutie daarentegen zal de 
gunstige wisselkoers een meerwaarde opleveren.

Kapitaalrisico Er is een risico dat de waarde van het belegde kapitaal bij 
opvraging gedaald is door de financiële en economische situatie 
op de markten. De grootte van het kapitaalrisico is afhanke- 
lijk van de gevolgde strategie van het onderliggend fonds.

Marktrisico De onderliggende fondsen beleggen in financiële effecten 
(zoals aandelen en obligaties) die in waarde kunnen 
fluctueren. De waarde wordt onder andere beïnvloed door 
de financiële gezondheid van de emittent van de obligaties, 
de ontwikkeling van de rentevoet en de volatiliteit van de 
financiële markten.

BI Invesco Pan European Structured Eq A
Compartiment van Belfius Invest Top Funds Selection II, dat belegt in  
Invesco Pan European Structured Equity Fund A (ISIN-code: LU0119750205)

Op basis van de door Belfius Bank NV opgestelde criteria, behoort het 
verzekeringsproduct (tak 23) Belfius Invest Top Funds Selection II tot het 
dynamische deel van de portefeuille van de belegger. Meer informatie over de 
Belfius beleggingsbenadering vindt u op belfius.be/beleggingsaanpak.
We nodigen de belegger uit om in zijn Belfius-kantoor zijn financieel adviseur  te raad-
plegen, die samen met hem zijn kennis en ervaring in financiële zaken zal overlopen, 
evenals zijn beleggingsdoelstellingen, beleggingshorizon en zijn financiële situatie.

Vast Beschermd

Tactisch Dynamisch

Kosten
Instap Maximaal 2,50 %. Voor stortingen tot en met 31-07-2015 

worden geen instapkosten aangerekend. Belfius Bank 
kan beslissen om deze actie vroegtijdig stop te zetten.

Uitstap 5 %, 4 %, 3 %, 2 %, 1 % afhankelijk van het feit of de afkoop 
gebeurde in het 1e, 2e, 3e, 4e of 5e of volgend jaar vanaf 
de start van het contract. 
Op bepaalde tijdstippen kan de reserve gedeeltelijk worden 
afgekocht zonder kosten.

Beheer Maximum 1,35 % per jaar. Deze kosten worden aan-
gerekend door de verzekeraar en worden berekend op de 
inventariswaarde. 

Kosten bij 
arbitrage

Bij (gedeeltelijke) arbitrage tussen de compartimenten wordt 
een kost van 1 % aangerekend. Er zullen geen instap- 
kosten, uitstapkosten of taks aangerekend worden.

V.U.: Belfius Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel - IBAN BE23 0529 0064 6991 - BIC GKCCBEBB - 
RPR Brussel BTW BE0403.201.185 – FSMA nr. 19649 A – Eindredactie: 26-06-2015. SPRB0224-2

Belfius Invest Top Funds Selection II is een verzekeringscontract (tak 23) naar Belgisch recht dat 
wordt verkocht door Belfius Verzekeringen NV – Verzekeringsonderneming (code 0037 – Activiteit Leven) – 
Galileelaan 5 – 1210 Brussel, België – RPR Brussel 0405.764.064. 
Belfius Invest Top Funds Selection II (tak 23) biedt geen gewaarborgd rendement, noch een gewaar-
borgd kapitaal. Het verzekeringscontract is gekoppeld aan een intern verzekeringsfonds dat is samen-
gesteld uit diverse compartimenten:
• 5 aandelenfondsen: BI Templeton Asian Smaller Co A EUR (risicoklasse 6), BI BlackRock Global Funds 
European A2 (risicoklasse 6), BI Robeco US Large Cap Equities D (risicoklasse 6), BI Aberdeen Global 
Japanese Eq F A2 EUR (risicoklasse 6), BI Invesco Pan European Structured Eq A (risicoklasse 5).
• 3 obligatiefondsen: BI Fidelity F Emerging Market Debt A acc (risicoklasse 5), BI Robeco High Yield Bonds 
DH EUR (risicoklasse 4), BI Templeton Glob. Total Return Fund A EUR H1 (risicoklasse 4).
• 6 gemengde fondsen: BI Carmignac Patrimoine A EUR acc (risicoklasse 4), BI Ethna Fund Aktiv T (risicoklasse 4),  
BI JP Morgan Global Income Fund A(acc) EUR (risicoklasse 4), BI BlackRock GF Global Allocation A2 EUR 
(risicoklasse 5), BI Flossbach v Storch – Multiple Opp II RT (risicoklasse 5), BI Ethna Dynamisch T (risicoklasse 4)
• 1 monetair fonds: BI Money Market Euro (risicoklasse 1).
De risicoklassen worden berekend conform het KB van 14 november 2003 betreffende de levensverzekerings-
activiteit en Verordening 583/2010 van 1 juli 2010, volgens een schaal van 1 (het kleinste risico) tot 7 (grootste 
risico), volgens de SRRI-methode. Elk compartiment streeft naar een optimaal rendement op basis van de 
beleggingsstrategie. Het beheersreglement van het fonds is beschikbaar in elk kantoor van Belfius Bank. Het 
financiële risico wordt volledig door de verzekeringnemer gedragen. 
In geval van problemen kunt u uw klacht in eerste instantie richten tot uw kantoor, uw financieel adviseur 
of de dienst Klachtenbeheer, Pachecolaan 44, 1000 Brussel, of per e-mail: claim@belfius.be. Indien u niet 
tevreden bent met het antwoord, kunt u zich wenden tot Belfius Bank NV, negotiation claims (RT 15/14), 
Pachecolaan 44, 1000 Brussel, of per e-mail: negotiationclaims@belfius.be. Vindt u niet meteen de oplossing 
bij een van de vorige vermelde contacten, dan kunt u zich wenden tot de VZW “Ombudsdienst van de 
Verzekeringen”, de Meeûssquare 35, in 1000 Brussel, of per e-mail: info@ombudsman.as.

Meer informatie over deze tak 23-verzekering vindt u in de productfiche, 
het beheersreglement en de Financiële Informatiefiche, beschikbaar in de 
kantoren van Belfius Bank.
Alvorens te beleggen, worden potentiële beleggers verzocht kennis te nemen van de 
volledige inhoud van de Financiële Informatiefiche Levensverzekering, de algemene 
voorwaarden en het beheersreglement van het fonds. Die documenten zijn gratis 
ter beschikking in de kantoren van Belfius Bank, dat de financiële dienst verzekert.


