
KITE

Geef uw plannen zuurstof én  

bescherm uzelf en wie u lief is.



Wij gaan  
100% voor  

95%  
tevreden  
klanten.

“Ik heb er genoeg van dat mijn spaargeld weinig opbrengt!  

Ik neem zelf mijn plannen in handen door te beleggen in KITE 

omdat het me potentieel een hoger rendement kan aanbieden,  

en de meerwaarde fiscaal minder belast wordt. Bovendien kan  

ik altijd nog aan mijn geld als het nodig mocht zijn!” 



Een veranda om uw woning te vergroten, een zwembad in uw tuin, een rondreis in Latijns- 
Amerika met uw gezin, een schenking aan uw kleinkinderen of een extraatje voor uw pensioen. 
U koestert een concreet project. Maar u beseft gelijktijdig dat om het te realiseren, uw rende-
ment geoptimaliseerd moet worden, al wil u ook graag uw dierbaren beschermen. U zoekt 
dan ook een oplossing die voldoende soepel is, waarbij uw geld beschikbaar blijft en waarmee 
u opgewassen bent tegen de verrassingen van het leven. Belfius biedt u KITE aan, een erg 
flexibele beleggingsverzekering.

KITE biedt u toegang tot beleggingsfondsen die zijn samengebracht onder diverse thema’s 
of verschillende beheerstijlen. U kan bijvoorbeeld kiezen om te beleggen in de Belgische 
economie, in fondsen die een doelrendement nastreven, in duurzame fondsen… Volgens uw 
voorkeur en uw risicoappetijt kan u ze combineren en uw KITE personaliseren. U kiest dus 
voor een ruime waaier van fondsen onder één enkel contract terwijl u gelijktijdig profiteert 
van de kenmerken eigen aan een beleggingsverzekering.

Als levensverzekering biedt KITE u immers niet alleen de mogelijkheid om tegelijk uw dierbaren 
te beschermen in geval van overlijden, door ze als begunstigden van uw belegging aan te 
duiden, maar ook om uw financiële toekomst te verbeteren. KITE is aanpasbaar op elk vlak: het 
bedrag dat u wil beleggen, het risico dat u accepteert, de thema’s die u belangrijk vindt, de op-
ties die u wenst in te zetten enz. Met KITE kan u uw spaargeld laten groeien door het een 
potentieel hoger rendement te geven, terwijl het beschikbaar blijft.

DE BELEGGINGSVERZEKERING  
DIE MET U MEE EVOLUEERT

Uiteraard hoeft u niet alles alleen te beslissen.  
Uw financieel adviseur maakt u wegwijs in alle  
mogelijkheden die KITE u biedt en helpt u de  
juiste keuzes te maken, rekening houdend met  
uw profiel, uw persoonlijke situatie en de actualiteit. 
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VOORBEELDEN
Eva (42 jaar) en Hein (44 jaar) leven al vele jaren samen. Ze zijn niet 
gehuwd maar de gelukkige ouders van twee kinderen van 10 en 13 jaar. 
Ooit zouden ze graag enkele maanden in de VS willen rondtrekken, 
maar eerst komen de hogere studies van de kinderen in het zicht. Ze 
hebben geld opzij staan, maar het brengt niet veel op. Om hun droom 
later zeker waar te kunnen maken, de hogere studies van de kinderen  
probleemloos te kunnen bekostigen, én wat beschermd te blijven  
bij onvoorziene omstandigheden zijn ze op zoek naar een flexibele  
beleggingsoplossing die zich mettertijd kan aanpassen. Doordat ze niet  
gehuwd zijn, vragen ze zich ook af hoe ze elkaar een zeker financiële 
bescherming kunnen bieden. Want wat als één van hen onverwachts 
komt te overlijden?

FONDSEN: 
30.000 EURO

SPAARREKENING: 
30.000 EURO 

OBLIGATIES:
20.000 EURO 

PORTEFEUILLE 
EVA & HEIN
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Mieke en Lucas zijn beide 52 en naderen stilaan de pensioen- 
leeftijd. Hun kinderen staan financieel op eigen benen. Het 
bedrag van hun spaarpotje is vrij aanzienlijk. Een deel hiervan 
willen ze opzij houden om hun kleinkinderen later wat finan-
cieel te kunnen steunen, ook als hen plots iets overkomt. Gelijk- 
tijdig willen ze graag een bepaalde zekerheid inbouwen voor 
zichzelf. Ze willen over het bijeen gespaarde bedrag kunnen 
blijven beschikken. En ze beseffen dat binnen enkele jaren 
hun maandelijks pensioenbedrag onvoldoende zal zijn om 
hun levenstandaard te behouden. Een maandelijks finan-
cieel ruggensteuntje zou dan welkom zijn.

 De ideale oplossing voor Eva en Hein,  
 maar ook voor Mieke en Lucas?  
 De KITE-beleggingsverzekering.

OBLIGATIES:
50.000 EURO 

SPAARREKENING: 
100.000 EURO 

PORTEFEUILLE 
MIEKE & LUCASFONDSEN: 

25.000 EURO

BELEGGINGS- 
VERZEKERING TAK 21: 
25.000 EURO
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DE KITE-BELEGGINGSVERZEKERING:
  biedt een potentieel hoger rendement

  geeft u toegang tot een ongekende flexibiliteit op alle niveaus

  laat u toe begunstigden aan te duiden, via een clausule op maat

  zijn meestal fiscaal interessant

LET OP 

  Uw kapitaal en rendement zijn niet gegarandeerd.
 De interne fondsen van KITE Bold staan immers aan  

verschillende risico’s bloot (zie pagina 22).

Te veel geld op uw spaarrekening? 
Weet u hoeveel er precies op uw spaarrekening 
staat? Wellicht te veel. Door de huidige rente 
brengt het immers niet veel op. Meer zelfs, een 
lage rente in combinatie met inflatie, zorgt 
er soms voor dat uw spaargeld zelfs waarde 
verliest. Terwijl het bedrag dat u aanhoudt, vaak 
veel hoger is dan het bedrag dat u nodig hebt 
voor onvoorziene omstandigheden. Vaak is  
3 tot 4 maal uw loon, afhankelijk van uw  
persoonlijke situatie (zelfstandige, kinderen ten 
laste, lening,... ) voldoende. Het restant kan  
u beter beleggen in een formule waarbij uw 
geld grotendeels beschikbaar blijft. KITE vormt 
een interessante oplossing, het biedt u een 
potentieel hoger rendement en beschermt u  
en uw dierbaren.
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Voor kleine en grote beleggers
Welk bedrag u ook wil beleggen, KITE past zich aan. Het is een flexibele oplossing die u in staat 
stelt eenmalig een groot bedrag te beleggen of op regelmatige tijdstippen een kleiner vast bedrag, 
mét klantgericht advies. Terwijl u uw beleggingsverzekering voor u laat werken, beschermt u 
bovendien uzelf én uw dierbaren. En dit allemaal onder één contract.  

HET KITE-UNIVERSUM = ÉÉN CONTRACT

DE VOORDELEN VAN  
EEN LEVENSVERZEKERING

 BEPERKT RISICO
 BESCHERMING OP MAAT
 PERIODIEKE INKOMSTEN

 A LA CARTE BINNEN HET VOOR- 
GESTELDE MENU

 MOGELIJKHEID TOT SWITCHEN  
WANNEER U WIL

 SOEPEL(E) BELEGGINGSBEDRAG(EN)

 KEUZE VAN DE BEGUNSTIGDEN
 FISCAAL INTERESSANT

 PERFORMANTE FONDSEN
 INTERESSANTE BELEGGINGSTHEMA’S
 GEVARIEERDE BEHEERSTIJLEN
 MOGELIJKHEID TOT RUIME DIVERSIFICATIE 
 NIET-GEGARANDEERD KAPITAAL  
EN RENDEMENT FLEXIBILITEIT  

OP ALLE NIVEAUS

EEN POTENTIEEL 
HOGER RENDEMENT

OPTIES GERICHT  
OP BESCHERMING

KITE-UNIVERSUM
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“Ik heb altijd wat schrik om te beleggen, maar met KITE Mix 

bescherm ik mijn belegging voor een deel. Dat stelt me gerust. 

Bovendien kent mijn financieel adviseur mij door en door en stelt  

hij gerichte vragen. Ik voel me perfect begeleid en tevreden dat  

ook mijn KITE Bold-deel op mijn gezin is afgestemd.”
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FONDSEN

Een potentieel hoger rendement
Via gevarieerde beleggingsthema’s en beheerstijlen biedt KITE u performante interne 
fondsen. Dankzij dit uitgebreid fondsengamma kan u het bedrag dat u wil beleggen, 
spreiden zoals u zelf wil. U puzzelt als het ware een beleggingsportefeuille samen, rekening 
houdend met uw profiel, strategie en risicoappetijt, en geniet zo een potentieel hoger 
rendement ook al is het niet gegarandeerd. En uiteraard helpen we u hierbij. 

Zie pagina 10

A LA CARTE

Flexibiliteit op alle niveaus
Alle beleggingsfondsen zijn samengebracht onder één enkel contract waarmee u ‘à la carte’ 
uw beleggingsmenu kan samenstellen. U kan bovendien op elke moment uw strategie 
veranderen door deze samenstelling aan te passen, terwijl uw geld beschikbaar blijft. 
Eenmalig een groot bedrag beleggen of periodiek kleinere bedragen of beide combineren? 
Het is allemaal mogelijk onder één KITE.

Zie pagina 24

EXTRA KEUZES

Opties gericht op bescherming
Onze opties, die gratis zijn, helpen u een potentieel hoog rendement na te streven,  
rekening houdend met uw risicoappetijt. Zo kan u uw eventuele verliezen laten beperken, 
of uw nettopremie en uw eventuele toekomstige winsten laten vergrendelen. U kan ook 
vragen om het evenwicht tussen uw fondsen automatisch terug te herstellen. Of een 
vast bedrag afkopen naargelang uw voorkeur per maand, kwartaal, halfjaar of jaar.  

Zie pagina 28

LEVENSVERZEKERING

De voordelen van een levensverzekering
KITE biedt u als levensverzekering de mogelijkheid om uw dierbaren te beschermen bij 
onverwacht overlijden en zo uw successie te plannen. Hoe? Door aan te duiden wie het 
belegde bedrag ontvangt als u iets overkomt, terwijl u ondertussen zelf de touwtjes in 
handen houdt. Dit alles volledig op maat, aanpasbaar aan uw persoonlijke situatie (scheiding, 
tweede huwelijk, geboorte…). Ook een overlijdensdekking behoort tot de mogelijkheden. En 
in de meeste gevallen hoeft u geen roerende voorheffing op de meerwaarde te betalen. 

Zie pagina 30
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KITE biedt u twee varianten aan: KITE Bold en KITE Mix. 
Twee manieren om te beleggen, twee verschillende strategieën. Met de 
Bold-versie streeft u volledig een potentieel hoger rendement na doordat 
u integraal voor fondsen kiest. Met de Mix-versie opteert u voor een ver-
sterkte bescherming door uw belegging te spreiden over de Bold-versie én 
via een Safe keuze toch een deel van uw kapitaal veilig te stellen. Het deel 
dat u in de Bold-versie belegt, biedt u echter steeds een potentieel hoger 
rendement (wel niet gegarandeerd) dan een vastrentend product.

EEN POTENTIEEL HOGER RENDEMENT 

Fonds?
Een fonds verzamelt het geld van verschillende beleggers, bijvoorbeeld van u, en belegt het in activa 
(zoals aandelen of obligaties) van verschillende ondernemingen of publieke entiteiten. Het totaal 
geïnvesteerd kapitaal wordt verdeeld in deelbewijzen of participaties. Het aantal deelbewijzen dat u 
ontvangt, hangt af van de koers van het fonds, m.a.w. van de marktwaarde op dat bepaald moment 
en kan dus van dag tot dag variëren. Voorbeeld: u belegt 1.000 euro in een fonds. De koers bedraagt  
die dag 50 euro. U ontvangt dus 20 deelbewijzen. De waarde van een deelbewijs evolueert naarge-
lang de markt schommelt  en bepaalt zo ook het risiconiveau van het betrokken fonds.
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KITE BOLD 

Wat is een tak 23-beleggingsverzekering? 
Via een tak 23-beleggingsverzekering belegt u uw kapitaal in een of meer 
beleggingsfondsen en geniet u de voordelen van een levensverzekering. Het 
rendement van uw tak 23 hangt dus af van het rendement van het fonds of 
de fondsen die u selecteerde. Het rendement ligt daardoor potentieel hoger, 
maar ook het risico: noch uw kapitaal, noch uw rendement zijn gegarandeerd. 
Ze evolueren mee met de financiële markten.

KITE Bold

Streef het hoogste potentieel na! 
KITE Bold is een tak 23-beleggingsverzekering (zie kader) die streeft naar een 
potentieel hoger rendement via een belegging in meer of minder risicovolle beleg-
gingsfondsen, maar biedt u geen gewaarborgd kapitaal of gegarandeerd rendement. 

  U kan kiezen uit verschillende beleggings thema’s en 
beheerstijlen naargelang uw rendementsdoelstellingen 
of persoonlijke voorkeuren. 

11



KITE BOLD BIEDT U:

DE THEMA’S
Duurzaam beleggen
U vindt hier duurzame fondsen of anders gezegd fondsen die 
alleen beleggen in aandelen en/of obligaties van bedrijven of 
overheden die wereldwijd op een milieuvriendelijke, duurzame 
en maatschappelijk verantwoorde manier actief zijn. Boven-
dien kiezen de beheerders enkel die bedrijven met de beste 
financiële vooruitzichten.

Belgische economie 
U vindt hier fondsen die alleen beleggen in aandelen en/of 
obligaties van bedrijven gevestigd in België of Belgische over-
heden. U ondersteunt zo de lokale economie. Ook hier maken 
de beheerders uiteraard een interessante selectie.

Een ruime diversificatie, een gezond rendement
KITE is gebaseerd op een van de meest waardevolle beleggingsadviezen: spreiding! De ideale 
strategie bestaat er immers in uw beleggingen te diversifiëren over verschillende sectoren, 
regio’s en activaklassen (deviezen, aandelen, vastgoed, obligaties…). En dit alles het liefst nog op 
verschillende tijdstippen. 

KITE biedt u al die mogelijkheden onder één contract! Door te diversifiëren over de verschillende 
interne fondsen spreidt u het risico en compenseert u de eventuele tijdelijk slechte prestaties van 
het ene door het andere. 
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DE BEHEERSTIJLEN
Top Funds - een prestatiegericht fondsenbeheer
U vindt hier fondsen van internationaal befaamde fondsenbeheerders 
die werden geselecteerd op basis van hun uitstekende prestaties uit het 
verleden en hun groeipotentieel in de huidige marktomstandigheden.

Target Return – een fondsenbeheer met  
rendementsdoelstelling
U vindt hier degelijke fondsen van internationaal befaamde fondsen- 
beheerders met een doelrendement en vaak ook een limiet rond maximale 
volatiliteit (een maatstaf voor koersschommelingen). Door hun speciaal 
beheer vormen deze fondsen een extra diversificatie in uw beleggings- 
portefeuille.
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10% 30%

40% 20%

KITE Bold

- AANDELENFONDSEN
- OBLIGATIEFONDSEN
- GEMENGDE FONDSEN

- AANDELENFONDSEN
- OBLIGATIEFONDSEN
- GEMENGDE FONDSEN

- AANDELENFONDSEN
- OBLIGATIEFONDSEN
- GEMENGDE FONDSEN

- AANDELENFONDSEN
- OBLIGATIEFONDSEN
- GEMENGDE FONDSEN

BIJVOORBEELD
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HOE HET BEST UW KITE BOLD SPREIDEN?
Alles hangt af van uw persoonlijke financiële situatie, uw kennis en ervaring, uw doelstellingen 
en uw risicoappetijt. Uw financieel adviseur maakt u wegwijs in alle mogelijkheden die KITE Bold 
u aanbiedt en helpt u de goede keuze te maken, rekening houdend met uw profiel maar ook met 
de huidige context. Aarzel dus niet om contact op te nemen met uw kantoor.
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- AANDELENFONDSEN
- OBLIGATIEFONDSEN
- GEMENGDE FONDSEN

- AANDELENFONDSEN
- OBLIGATIEFONDSEN
- GEMENGDE FONDSEN

Makkelijk samen te stellen
De samenstelling die het best bij u past, kan u volledig zelf 
in elkaar puzzelen, waarbij u uiteraard ook op ons advies kan  
rekenen. Ook aanpassen is steeds mogelijk. De keuzes bevinden 
zich op verschillende niveaus. 

1. Welke thema’s of beheerstijlen lijken u het interessants? 
Hebt u persoonlijke voorkeuren of lijkt het een u perfor- 
manter dan het andere? Of beperkt u uw risico liever, en 
kiest u van alles wat?

2. Welke activa hebben uw voorkeur binnen die thema’s en 
beheerstijlen? Gaat u volledig voor aandelen, of hier en daar 
ook voor obligaties? Of direct liever een gemengd fonds?

En steeds aanpasbaar
Zijn er fondsen die minder goed presteren? Wil u toch liever 
duurzamer beleggen? Of veranderen uw plannen op langere 
termijn, waardoor u wel of niet wat meer risico wil lopen? 
Dan kan u gewoon tussen de interne fondsen (en dus ook 
tussen thema’s of beheerstijlen) switchen. Minstens een 
keer per 12 maanden mag u gratis een switch uitvoeren, 
ideaal om zonder kosten uw strategie wat aan te passen. 

Switch?
Een switch is een transactie waarbij 
u een fonds verkoopt om het meteen 
in een ander fonds te herbeleggen.

  Bij KITE kan u dit toepassen op 
elk van de interne fondsen.
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KITE Bold gecombineerd met zekerheid
Wil u wel profiteren van een potentieel hoger rendement maar ook wat op veilig spelen? 
KITE Mix stelt u in staat om tegelijk te profiteren van de mogelijkheden die door KITE 
Bold (tak 23) worden aangeboden en een bepaald % van uw (toekomstige) stortingen als 
kapitaal te waarborgen via een tak 21-beleggingsverzekering, KITE Safe. Na 8 jaar hebt  
u dat % van uw kapitaal met zekerheid terug in de hand. KITE Mix combineert dus een 
tak 21 met een tak 23, vandaar de vaak ‘officieuze’ naam tak 44.

U kiest zelf de waarborg die u wenst
Met KITE Mix kiest u welk percentage (5, 10, 20 of 30%) van het kapitaal dat u belegt 
na 8 jaar gewaarborgd is. Dit blijft dus ook gelden voor alle stortingen nadien. Verandert 
u van idee en wil u toch een kleinere of grotere zekerheid van toekomstige stortingen? 
Dan kan dit probleemloos worden aangepast en telkens weer opnieuw! Enige voorwaarde, 
er moet altijd een minimum van 5% (en maximum 30%) in KITE Safe gewaarborgd blijven. 
Deze combinatie verenigt dus veiligheid en potentieel hoger rendement, waarbij u zelf de 
kans hierop bepaalt. Ook alle voordelen van een KITE Bold blijven voor het niet-gegaran-
deerde deel gelden: spreiden over thema’s, beheerstijlen, een ruim intern fondsengamma, 
aanpassen wanneer u maar wenst…

Wat is een tak 21-beleggingsverzekering? 
In een tak 21-beleggingsverzekering zijn uw kapitaal (voor kosten en taksen) en ren-
dement gewaarborgd en soms ontvangt u een winstdeelname. Hier is het – in tegen - 
stelling tot een tak 23 – de verzekeraar die het financiële risico draagt. Uw 
rendement is gegarandeerd. De rente van de tak 21-beleggingsverzekering staat 
momenteel zeer laag als gevolg van de lagere marktrente. Daarom beleggen heel 
wat Belgen eerder in tak 23- of tak 44-beleggingsverzekeringen, die potentieel 
hogere rendementen bieden.

KITE MIX 
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KITE Mix

30% 
KITE Safe

70% 
KITE Bold
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TERUG NAAR ONZE VOORBEELDEN
EVA EN HEIN
Eva en Hein hadden twee beleggingsdoelstel-
lingen. Enerzijds die iets langeretermijndroom 
van een rondreis door de VS, anderzijds het 
kunnen waarborgen van de studies van hun 
kinderen. Ze gaan dan ook twee contracten 
aan. Enerzijds een KITE Bold met als doel hun 
droomreis. Door de langere beleggingshorizon 
biedt beleggen in fondsen hen de beste optie 
qua potentieel hoger rendement. Ze beslissen 
eenmalig het bedrag van 15.000 euro dat ze 
hiervoor al op hun spaarrekening hadden voor-
zien te beleggen en verder te laten renderen. 

Ze vinden het bovendien belangrijk omwille 
van hun kinderen om duurzaam door het leven 
te stappen, al willen ze net om die reden ook 
wel de Belgische Economie steunen. Ze kiezen 
er dan ook bewust voor om 20% in duurzame 
fondsen te beleggen, 30% in de Belgische 
Economie, de resterende 50% wordt belegd 
in fondsen met uitstekende prestaties in het 
verleden via Top Funds.

DUURZAME  
FONDSEN: 

3.000 EURO

BELGISCHE  
ECONOMIE: 
4.500 EURO

TOP FUNDS:  
7.500 EURO

EVA & HEIN
KITE Bold
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300€/maand 
KITE Mix

30%  
gegarandeerd  
na 8 jaar door 
KITE Safe

Variabel %  
KITE Bold
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Gelijktijdig sluiten ze ook een KITE Mix af met als doel wat opzij te zetten om zeker de hogere 
studies en het kot van de kinderen te financieren. Ze rekenen uit wat ze op maandelijkse basis 
hiervoor nu al willen opzijzetten en beslissen om 300 euro per maand alvast in de KITE Mix te 
storten. Ze kiezen daarbij voor een voorzichtige strategie en beveiligen 30% van al hun toekom-
stige stortingen via KITE Safe. Om dezelfde reden willen ze ook in hun Bold-strategie vooral de 
volatiliteit beperken en kiezen ze resoluut voor een doelrendementstrategie met Target Return. 

DUURZAAM: 10%

TARGET RETURN:
70%

BELGISCHE  
ECONOMIE:  

20%
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MIEKE EN LUCAS
Mieke en Lucas willen vooral een stevige som opzij 
zetten voor hun pensioen. Ze sluiten dan ook een 
KITE Mix af. Ze beslissen enerzijds eenmalig een 
bedrag van 75.000 euro hierin opzij te zetten en 
nadien elk jaar hun 13e maand en vakantiegeld bij 
te storten. Ze opteren voorlopig voor een kapitaal- 
bescherming van 5%, zodat ze voor een groot deel 
het hoger potentieel rendement kunnen meepikken.

WAAROM DAN EEN KITE MIX EN GEEN KITE BOLD? 
Binnen een 8-tal jaar willen ze met hun pensioen in 
aantocht graag voor meer zekerheid opteren door de 
kapitaalbescherming te veranderen naar 30% voor al 
hun nieuwe stortingen. Ze overwegen immers dan het 
bedrag dat ze recent erfden maar nu al vaststaat in de 
KITE bij te storten, maar willen dan wel meer zeker- 
heid. Dit kan enkel indien men van bij de start koos 
van een KITE Mix. Het beschermd kapitaal zal dan zo 
gewaarborgd zijn voor alle stortingen nadien en dit na 
8 jaar, vanaf de dag van de storting. Voor hun KITE Bold 
streven ze naar een potentieel hoger rendement door 
fondsen met uitstekende prestaties uit het verleden en 
groeipotentieel in de huidige marktomstandigheden.

“Ik vind het fijn dat ik mijn beleggingspuzzel in handen  

kan houden en alles onder één contract zit. Overzichtelijk,  

terwijl ik ook kan bijstorten in voor mij ‘nieuwe fondsen’  

zonder telkens een nieuw contract te moeten openen!”
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1ste storting 
75.000€ + 

10.000€/jaar 
KITE Mix

5%  
gegarandeerd  
na 8 jaar door 
KITE Safe

Variabel %  
KITE Bold

BIJVOORBEELD

 Binnen één KITE-contract kiest u voor Bold of Mix.  
Eens deze keuze gemaakt, kan u niet van het ene  
overstappen naar het andere.
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DUURZAAM: 20%

TOP FUNDS:
75%

BELGISCHE  
ECONOMIE:  

5%
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RISICO
Met KITE brengt uw kapitaal dus potentieel meer op dan een louter vastrentende oplossing. 
Maar via KITE Bold belegt u in onderliggende fondsen, op de beurs. Beleggen via KITE houdt dus 
risico’s in. Uw kapitaal is niet volledig beschermd en uw rente is niet volledig gewaarborgd (dat is 
uitsluitend het geval in het gedeelte KITE Safe van uw KITE Mix). Uw risico wordt echter beperkt 
door het actief beheer en de dagelijkse follow-up van KITE Bold, aangezien de beheerder, zo nodig, 
snel kan optreden.

BELEGGEN IN HET LEVENSVERZEKERINGSCONTRACT KITE MIX OF 
KITE BOLD KAN VOLGENDE RISICO’S INHOUDEN:
KAPITAALRISICO  
In het geval van de fondsen van KITE Bold (tak 23) bestaat het gevaar dat de waarde van het 
geïnvesteerde kapitaal gedaald is bij opvraging als gevolg van de financiële en economische 
situatie op de markten. De omvang van het kapitaalrisico hangt af van de door het fonds 
gevolgde strategie. Bij een contract van KITE Safe (tak 21 gedeelte van KITE Mix) is het mogelijk 
dat uw belegd kapitaal en uw rente niet worden terugbetaald of niet volledig worden terug-
betaald in geval van faling van de verzekeringsmaatschappij Belfius Insurance NV. De bedragen 
die door particulieren en bepaalde rechtspersonen in KITE Safe worden gestort, vallen onder de 
Belgische wettelijke beschermingsregeling voor een bedrag van 100.000 euro per persoon en 
per verzekeringsonderneming. 

RENTERISICO
Dit risico heeft betrekking op KITE Safe of op de fondsen van KITE Bold, die (gedeeltelijk) in obli-
gaties beleggen. Bij een afkoop kan u waardeverlies lijden in geval van hausse van de marktrente. 
In geval van daling van de marktrente daarentegen, kan een fonds een toegevoegde waarde 
opleveren. Bij Kite Safe is waardeverlies slechts mogelijk in geval van opvraging op momenten dat 
de uitstapkosten of de conjuncturele uitstapvergoeding van toepassing zijn. 

WISSELRISICO
Dit risico betreft vooral de fondsen van KITE Bold. Indien een fonds ook in een vreemde munt (niet 
gedekt ten opzichte van de euro) belegt en deze munt niet gunstig evolueert, vermindert uw ren-
dement bij de omzetting in euro. Evolueert de munt wel gunstig, dan levert dit een toegevoegde 
waarde op door de gunstige wisselkoers.
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MEER INFO?
Voor meer informatie kan u altijd terecht  
bij uw financieel adviseur of op belfius.be.

23



KITE biedt u echte flexibiliteit: u kan inspelen op veranderingen in uw situatie, voorkeuren, 
plannen én zelfs marktschommelingen. U legt op gelijk welk moment de puzzel die ú past. 

KITE opent voor u alle horizonten 
KITE biedt u intern aandelen-, obligatie- of gemengde fondsen van erkende beheerders. U stelt 
uw eigen puzzel samen door de thema’s, beheerstijlen en zelfs fondsen te kiezen die het beste 
bij u passen. U bepaalt m.a.w. de onderlinge spreiding ervan. Wil u uw keuze nadien veranderen? 
Geen probleem, via een switch tussen fondsen kan u eenmaal per 12 maanden zelfs volledig gratis 
een bedrag overdragen. Flexibel toch?

EEN ONGEKENDE FLEXIBILITEIT
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Volg uw risicoappetijt
De combinaties zijn binnen het Bold-gedeelte 
vrijwel eindeloos aangezien u het belang dat u 
aan elk thema, fonds of soort activa (obligaties/
aandelen/gemengd) geeft steeds kan aanpassen 
voor uw toekomstige stortingen. 

Wenst u naar de toekomst toe een grotere kans 
op een potentieel hoger rendement en bent u 
bereid meer risico’s te nemen? Dan verhoogt u 
het gewicht van fondsen met het label ‘Dynamic’. 

Is het omgekeerde het geval dan zijn fondsen 
met het label ‘Balanced’ een oplossing (zie ook 
tabel de 3 productcategorieën bij Belfius op 
volgende pagina). Het zelfde kan u ook doen 
voor uw bestaande reserves door een bedrag 
van het ene fonds naar het andere te switchen.

Ook binnen KITE Mix kan u op elke moment  
inspelen op een gewijzigde risicoappetijt, door 
uw % in KITE Safe (‘Comfort’, zie kader) aan 
te passen voor toekomstige stortingen. U kan 
kiezen tussen 5%, 10%, 20% of 30%. Wil u 
bijvoorbeeld bijkomende stortingen beveiligen 
voor een concreet project? Geen probleem! 
Stuur uw beschermingspercentage voor die 
stortingen opwaarts bij. 

Halen de KITE Bold-fondsen mooie rendementen 
en wenst u er meer voordeel uit te halen? Dan 
kan u uw beschermingspercentage voor nieuwe 
stortingen verminderen. Enige voorwaarde, er 
moet altijd een minimum van 5% (en maximum 
30%) in KITE Safe gewaarborgd blijven. Ook 
allerlei opties bieden u de mogelijkheid om extra 
zekerheid toe te voegen.

Uw situatie verandert – uw KITE is aanpasbaar
Uw persoonlijke situatie kan er van het ene moment op het andere totaal anders uitzien (een 
huwelijk, scheiding, overlijden, geboorte van een (klein)kind, verlies van werk...). U kan dus plots 
geld nodig hebben of omgekeerd door bijvoorbeeld een erfenis bijkomend willen beleggen.  
Vaak wil men bovendien naarmate men ouder wordt minder risico’s nemen.

Binnen uw KITE-contract kan u hier volledig op inspelen door eenmalige of periodieke stortingen  
en afkopen in te lassen. Ook de bedragen hiervan kan u steeds verhogen of verkleinen, op het 
moment dat u het wenst. Alles is steeds aanpasbaar, terwijl uw geld beschikbaar blijft onder 
bepaalde voorwaarden, zonder uitstapkosten. Op elk moment kan u uw kapitaal geheel of 
gedeeltelijk opvragen. 

En verandert uw persoonlijke gezinssituatie?  
Dan kan u altijd uw begunstigdeclausule aanpassen. (pg 30)
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* Indien van toepassing.

Dit zijn financiële producten met een mogelijk 
nog hoger rendement dan Balanced. U bent niet 
zeker dat u uw geïnvesteerd kapitaal op de ver-
valdag* terugkrijgt. Het risico op verlies van uw 
kapitaal kan groot zijn. Het gaat om financiële 
producten in euro of in andere munten.

Voorbeelden:
(Lock-)fondsen met een risico-indicator groter 
dan 4, obligaties met een kredietwaardigheid 
lager dan BBB, obligaties zonder vervaldag…

Kenmerken:
- producten met minder dan 80% kapitaal-

bescherming 
- kan ook in een andere munt dan de euro

COMFORT beleggingen met kapitaal  bescherming op vervaldag
Dit zijn financiële producten waarbij u zeker bent 
dat u uw geïnvesteerd kapitaal (vóór kosten 
en taksen) op de vervaldag* terugkrijgt (behalve 
in geval van of bij risico op faillissement van 
de emittent of de garant). Voor bepaalde pro-
ducten is het rendement vooraf gekend, voor 
andere niet. Het gaat altijd om financiële pro-
ducten in euro.

Voorbeelden:
spaarrekening, termijnrekening, kasbon,  
gestruc tureerde note met kapitaalbescherming, 
tak 21- beleggingsverzekering…

Kenmerken:
- 100% terugbetaling van uw kapitaal  

op vervaldag
- uitgegeven door Belfius of een krediet-

waardige derde 
- in euro

Dit zijn financiële beleggingsproducten met een 
mogelijk hoger rendement dan Comfort. U bent 
niet zeker dat u uw geïnvesteerd kapitaal op 
de vervaldag* terugkrijgt. Er is dus een risico 
op verlies van uw kapitaal. Het gaat altijd om 
financiële producten in euro.

Voorbeelden:
alle (Lock-)fondsen met een risico-indicator 
gelijk aan of kleiner dan 4…

Kenmerken:
- producten met minimum 80% kapitaal-

bescherming
- in euro

BALANCED minder risicovolle beleggingen

DYNAMIC meer risicovolle beleggingen

DE 3 OVERZICHTELIJKE PRODUCTCATEGORIEËN
Alle beleggingsproducten bij Belfius werden ondergebracht in 3 duidelijke productcategorieën, volgens 
hun risico en potentieel rendement. Zo ziet u in een oogopslag of een bepaald product bij u past of niet.
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 Meer info vindt u op   
belfius.be/productcategorie

A 
LA

 C
AR

TE

“Met KITE heb ik toegang tot gevarieerde 

fondsen die me een echte diversificatie 

bieden en ik verminder de risico’s met  

een STOP-LOSS. Goed voor mijn gemoed!”
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Binnen KITE worden ook verschillende opties gratis aangeboden, waarvan u sommige samen 
kan inzetten om  zo voor een optimale bescherming te zorgen.  

OPTIES GERICHT OP BESCHERMING

Cashfonds 
Cashfondsen zijn ook gekend als geldmarkt- 
fondsen, thesauriefondsen of monetaire 
fondsen. Het zijn fondsen die beleggen in 
kortlopend papier zoals obligaties, schat-
kistcertificaten, termijnrekeningen,...

Deze onderliggende beleggingen hebben een 
resterende looptijd van maximaal 1 à 2 jaar. 
Cashfondsen hebben dan ook een gering 
risico (Balanced).

STOP-LOSS
Door een Stop-Loss in te bouwen, kan u uw 
toekomstige verliezen beperken. Hoe? Binnen 
het fonds waarop u de Stop-Loss wenst toe 
te passen, kiest u uw drempel, d.w.z. het per-
centage waarmee de inventariswaarde van uw 
nettopremie maximaal mag dalen. Wanneer de 
inventariswaarde van de nettopremie van dit 
fonds deze drempel bereikt of nog lager komt 
te liggen, dan wordt de waarde ervan automa- 
tisch naar een cashfonds omgezet. Een Stop-
Loss kan u ook op verschillende fondsen toe-
passen, waarbij het percentage dat u opgeeft 
telkens verschillend kan zijn. Uw risico wordt zo 
automatisch beperkt. Nadien kan u kiezen wat u 
met het bedrag wil doen. Afkopen? Beleggen in 
een fonds binnen KITE dat wel goed rendeert? 

LOCK-WIN
Door een Lock-Win in te bouwen, doet u het 
omgekeerde dan bij een Stop-Loss. U vergren-
delt uw nettopremie en dus ook uw eventuele 
toekomstige winsten. En dit ook terug per fonds. 
U beschermt m.a.w. uw nettopremie en even- 
tuele winst van dat specifieke fonds. U kiest 
gewoon een drempel, een percentage van de 
inventariswaarde van de nettopremie. Wordt 
deze bereikt of overschreden, dan wordt de 
waarde van deze nettopremie automatisch naar 
het cashfonds omgezet.

AUTOMATISCHE HERBALANCERING
Door een automatische herbalancering in te 
bouwen, worden de relatieve gewichten van uw 
diverse fondsen tweemaal per jaar weer auto- 
matisch rechtgezet aan wat u initieel opgaf. 
M.a.w. het evenwicht tussen uw fondsenpuzzel 
wordt automatisch hersteld. Vindt u het belang- 
rijk dat het gewicht van elk fonds blijft zoals 
u het bepaalde, dan kan dit dus. Uw spreiding 
blijft zo behouden ongeacht de evolutie van  
de onderliggende fondsen. Let wel, hierdoor 
kunnen fondsen waarvan de waarde gestegen 
is, afgebouwd worden. 
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Hoe toegang krijgen tot een potentieel hoger rendement  
en toch extra bescherming inbouwen?
De KITE-beleggingsverzekering biedt u een oplossing. Hoe? Dankzij de waaier van performante 
fondsen, de geboden flexibiliteit en de verschillende opties om uw kapitaal deels te beschermen.

COMFORT FORMULE
Dankzij de Comfort formule kan u periodiek een vast bedrag van uw belegging 
afkopen: maandelijks, trimestrieel, halfjaarlijks of jaarlijks. Dit vast bedrag bedraagt  
minimum 125 euro en maximum 20% van de reserve op jaarbasis en wordt  
in verhouding van de verschillende interne beleggingsfondsen afgehouden.

U kan hier bovendien flexibel mee omspringen, en op elke moment inzetten, stopzetten 
of wijzigen. Nuttig om het hoofd te bieden bij een nieuwe terugkerende maar tijdelijke 
kost, bijvoorbeeld bij de huur van een kot zoals bij Eva en Hein. Of om later in te zetten 
als aanvulling bij uw pensioen, zoals bij Mieke en Lucas.
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Begunstigingsclausule
Via de begunstigingsclausule legt degene die een levensverzekeringsovereenkomst aan-
gaat vast wie het kapitaal en de eraan verbonden inkomsten ontvangt bij overlijden. Op dit 
bedrag betaalt men bij overlijden uiteraard successierechten.

De begunstigingsclausule is normaal gezien een standaardformule opgenomen door de 
verzekeringsmaatschappijen. Ze wijst veelal eerst de echtgenoot aan, en bij ontstentenis, 
de kinderen, of de erfgenamen. U kan deze clausule ook volledig op maat invullen en de 
begunstigden van uw keuze heel precies laten vastleggen, zelfs bij naam. 

Het laat u bijvoorbeeld toe om:
- een van uw erfgenamen te bevoordelen
- een derde als begunstigde te identificeren
- een generatiesprong toe te passen 
- op gelijk welk ogenblik van begunstigde(n) te veranderen.

KITE biedt u niet alleen een ruim fondsengamma, een ongekende flexibiliteit; of eventueel een 
gedeeltelijke bescherming van uw kapitaal. Het is en blijft ook een levensverzekering, met alle 
voordelen van dien. Comfortabel en flexibel inzetbaar om voor uw dierbaren een bepaald bedrag 
te voorzien, én gelijktijdig fiscaal interessant.

BESCHERM DIEGENEN WAAR U VAN HOUDT!
Als levensverzekering is KITE een ideaal instrument om uw dierbaren  te beschermen. In geval van 
overlijden, wordt de huidige waarde ervan aan de door u gekozen begunstigde gestort, bijvoor-
beeld uw partner, uw kinderen, uw kleinkinderen of een derde. 

Sluit u een nieuw* contract af, dan kan u ook kiezen om een extra overlijdensdekking in te bou-
wen. En dit of voor 110% van het opgebouwde kapitaal of voor een vooraf vastgelegd bedrag. 
Welke premie u voor deze dekking betaalt hangt af van uw leeftijd en het verzekerde bedrag. 

FISCALITEIT
Uw beleggingsverzekering is ook meestal fiscaal aantrekkelijk. Uw KITE Bold-gedeelte is steeds 
vrijgesteld van roerende voorheffing, momenteel 30%. Voor het Safe-gedeelte van uw KITE Mix 
geldt dit pas 8 jaar en 1 dag na de eerste storting van het bedrag. Let wel, u betaalt altijd eenmalig 
een verzekeringstaks van 2% op de gestorte premie(s).

* Alle contracten afgesloten na 24-09-2018.

DE VOORDELEN VAN  
EEN LEVENSVERZEKERING
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 Bekijk op regelmatige basis of uw begunstigings-
clausule nog is wat u wenst. Soms zorgen plotse 
veranderingen in uw familie ervoor dat u deze wil 
wijzigen. Stel u dan ook bij elke verandering steeds 
bewust die vraag. Aanpassen kan op elke moment!

“Als er mij iets overkomt? 

Met KITE is de toekomst  

van mijn levensgezellin en 

mijn kleinkinderen nu toch  

al wat meer verzekerd.  
Een hele geruststelling!”
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TERUG NAAR ONZE VOORBEELDEN
EVA EN HEIN
Eva en Hein zijn niet gehuwd en ook niet wettelijk samenwonend. In geval van 
overlijden erven normaal gezien hun kinderen de waarde van het belegde kapitaal. 
Hein heeft echter altijd voltijds gewerkt, terwijl Eva deeltijds werkt om de zorg van 
de kinderen op te kunnen nemen. Hein wil er dan ook voor zorgen dat mocht hem 
iets overkomen Eva niet in de problemen komt. Ze duiden dan ook elkaar als begun-
stigden aan voor hun KITE Bold-contract. Bij de KITE Mix behouden ze de standaard-
formule, dit bedrag was sowieso voor de kinderen en hun studies voorzien.

MIEKE EN LUCAS
Hun wens was ook hun kleinkinderen een steuntje in de rug te geven op het  
moment dat ze het nodig hadden, zonder ondertussen zelf de controle te verliezen. 
Ze beslissen dan ook via de begunstigdeclausule een generatiesprong toe te 
passen voor hun KITE. Zo zijn ze zeker dat het bedrag rechtstreeks naar hun 
kleinkinderen zal gaan, als hen iets overkomt. En willen ze hen iets vroeger 
helpen, dan kopen ze gewoon een welbepaalde som af. 

Levensverzekering 
De levensverzekering is een verzekering waarmee u een bepaald kapitaal opbouwt dat 
wordt uitgekeerd bij overlijden, op een moment dat u dat wenst en in sommige gevallen 
op een vervaldag. Komt u te overlijden dan ontvangt de begunstigde van uw keuze het 
bijeengekregen kapitaal. In de andere gevallen uiteraard uzelf.

De levensverzekering wordt vaak gebruikt als een beleggingsverzekering, waardoor men 
bewust belegt maar gelijktijdig de fiscale voordelen van levensverzekering blijft genieten 
én een bedrag kan overdragen naar specifieke personen, mocht men overlijden.
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Zoals Eva en Hein of zoals Mieke en Lucas hebt u dromen die u wenst waar te 
maken en concrete plannen die zich tegen de horizon aftekenen. Uw spaargeld 
stagneert en u wil investeren om op een dag uw wensen concrete vorm te kunnen 
geven. KITE biedt u de mogelijkheid om op een verstandige en interessante manier 
te beleggen en u toch enkele beschermingssleutels aan te bieden.

Zo kan u met KITE u en uw dierbaren beschermen bij een onverwacht overlijden. 
U kan ook sparen voor anderen, terwijl u zeker bent dat het geld beschikbaar 
blijft, mocht u het toch onverwachts nodig hebben. 

KITE biedt u m.a.w. een manier om in volle gemoedsrust opgewassen te zijn tegen 
negatieve verrassingen. En u geniet de grootst mogelijke flexibiliteit. Binnen één 
enkel contract, kan u de puzzel uitwerken die u het beste uitkomt. 

BESLUIT
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INTERESSANT OM TE WETEN
  Minimumbedrag: 1.000 euro

  Bijkomende stortingen: minimum 25 euro

  Verzekeringstaks: 2% op de gestorte brutopremie

  Instapkosten: maximum 2,5%

  Uitstapkosten: maximum 5% 
 - geen uitstapkosten op de periodieke afkopen
 - gratis 1 keer per 12 maanden met een maximum van 10% van de verworven reserve  

 beperkt tot 25.000 euro (niet cumuleerbaar met periodieke afkopen)

  Beheerskosten: 
 - KITE Safe: maandelijks 0,01% van de verworven reserve
 - KITE Bold: maximum 0,75% op jaarbasis, automatisch aangerekend op de netto-inventaris- 

 waarde van intern fonds

  KITE Safe: gegarandeerde rentevoet en rendement geldig gedurende minimum 8 jaar en 
maximum 9 jaar gepubliceerd op belfius.be/beleggingsverzekeringen

  KITE Bold: de netto-inventariswaarde wordt elke bankwerkdag berekend en gepubliceerd 
op belfius.be/fondsen

Vooraleer in KITE te beleggen, doet u er goed aan om eerst na te gaan of u de kenmerken ervan 
en de eraan verbonden risico’s goed begrijpt. U wordt dan ook, als potentiële belegger, verzocht 
om kennis te nemen van de volledige inhoud van het Essentiële Informatiedocument (‘KID’).  
U kan deze informatie, evenals de productfiche, de bijkomende precontractuele informatie, de 
waarde van de fondsen en het beheersreglement gratis inkijken op belfius.be of in uw kantoor.

Dit document is marketingcommunicatie en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies. KITE 
bestaat uit verzekeringsproducten van tak 23 (KITE Bold) en tak 44 (KITE Mix) die onder het 
Belgisch recht vallen en verkocht worden door Belfius Insurance NV, Rogierplein 11 te 1210 
Brussel, België, RPR Brussel 0405.764.064, verzekeringsonderneming erkend onder code 0037.

EEN KLACHT?  
Neem eerst contact op met uw kantoor, uw financieel adviseur of de dienst Klachtenbeheer (Colli-
nummer 7908), Karel Rogierplein 11 te 1210 Brussel of stuur een e-mail naar complaints@belfius.be.

Bent u niet tevreden over het antwoord? Richt u tot Belfius Bank NV, Negotiation (Collinummer 
7913), Karel Rogierplein 11 te 1210 Brussel of stuur een e-mail naar negotiation@belfius.be.

Vindt u niet meteen de oplossing na contact te hebben opgenomen met voornoemde diensten?  Richt u 
tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as). 
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MEER INFORMATIE?
Wil u graag meer informatie? Uw financieel adviseur helpt u graag verder en 
geeft u met plezier advies bij het samenstellen van uw KITE. Neem dus zeker 
contact met hem op om samen te bekijken wat KITE specifiek voor u kan doen. 

  Meer informatie vindt u ook op belfius.be/KITE.
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