Afkoop/
overname

Fiscaliteit van BELFIUS INVEST Plus (Tak 23)
Geen belastingvoordeel voor de gestorte bruto premies.
Belasting van 2 % taks op de gestorte bruto premie (natuurlijke personen).
Op dit verzekeringscontract is geen roerende voorheffing verschuldigd.
Elke huidige of toekomstige belasting of taks op het contract is ten laste van de ondertekenaar of van de begunstigde(n).
Wat de successierechten betreft zijn de Belgische fiscale bepalingen, wettelijk en reglementair, van toepassing.
De bovenstaande informatie wordt uitsluitend overgemaakt ter indicatieve titel en onde voorbehoud van eventuele wijzigingen
en/of interpretatie van de fiscale wet/regelgeving.
Voor alle bijkomende informatie raden wij u aan uw agentschap te raadplegen.
Gedeeltelijke afkoop/overname
Gedeeltelijke afkoop is op ieder moment mogelijk door in een agentschap een formulier in te dienen dat is gedateerd en
ondertekend door de onderschrijver. Dat formulier geldt als afrekening en kwijting voor de afwikkeling.
In geval van gedeeltelijke afkoop van het contract Belfius Invest Fix, zal de maatschappij niet langer kunnen garant staan voor de
zekerheidsfactor bij de afloop. De gedeeltelijke afkoop is enkel toegestaan vanaf een minimumbedrag en een minimaal aantal
resterende eenheden per compartiment. Die minima worden vastgelegd door de maatschappij. De gedeeltelijke afkoop wordt
verricht tegen de waarde van de eerstvolgende valorisatiedag na de ontvangst van de getekende aanvraagdocumenten door de
maatschappij, of maximum drie bankwerkdagen later, verminderd met de eventuele uitstapkosten, in voorkomend geval met
toepassing van een conjuncturele vergoeding zoals beschreven in de algemene voorwaarden (in het kader van de overeenkomst
Belfius Invest Fix) en verminderd met de geldende taksen en belastingen.
Gedeeltelijke afkoop volgens de Comfort Formule mogelijk zonder uitstapvergoeding ten belope van maximaal 20 % van het
beginkapitaal per jaar, uitsluitend op het contract Belfius Invest Plus.
De uitbetaling van de eerste gedeeltelijke afkoop in het kader van de formule Comfort zal uitbetaald worden op de gevraagde
datum en ten vroegste op de vervaldag van de gekozen periodiciteit, mits ontvangst en goedkeuring door de Maatschappij van
het door de ondertekenaar getekende aanvraagdocument, ingediend in het agentschap.
-

Transfer van
tak 21 naar tak
23 of
omgekeerd
Informatie

De wijziging van de Comfort formule is mogelijk. Deze wijziging zal ten vroegste ingaan op de vervaldag van de gekozen
periodiciteit mits ontvangst en goedkeuring van het bijvoegsel door de Maatschappij. De huidige periodieke gedeeltelijke
afkopen uitgevoerd volgens de Comfort formule zullen afgeschaft worden zodra de Maatschappij het bijvoegsel goedkeurt.
Het bedrag van elke gedeeltelijke afkoop stemt overeen met het product van een aantal verworven eenheden met hun waarde,
ten belope van deze gedeeltelijke afkoop, en proportioneel met de verdeling van de overeenkomst over de verschillende
fondsen.

Volledige afkoop/overname
De volledige afkoop is de operatie via dewelke de onderschrijver zijn overeenkomsten opzegt met betaling door de maatschappij
van het totaalbedrag van het spaartegoed in het kader van de overeenkomst Belfius Invest Fix (verminderd met de eventuele
conjuncturele uittredingsvergoeding en uitstapvergoeding) en van de waarde die overeenstemt met het product van het totale
aantal verworven eenheden per compartiment met de waarde van elke eenheid in Belfius Invest Plus (verminderd met de
eventuele uitstapvergoeding).
De volledige afkoop is op ieder moment mogelijk door in een agentschap een formulier in te dienen dat is gedateerd en
ondertekend door de onderschrijver. Dat formulier geldt als afrekening en kwijting voor de regeling. De contracten lopen af in
geval van volledige afkoop.
Op elke moment is de overdracht mogelijk van een gedeelte of de totaliteit van de waarde van het contract Belfius Invest Fix
naar Belfius Invest Plus en omgekeerd. Op elke interne transfer zullen kosten worden aangerekend ten bedrage van 1% van de
omgezette waarde.
Er zullen geen instapkosten, uitstapkosten of taks aangerekend worden. De eventuele betaling van de roerende voorheffing en
eventueel de bijkomende voorheffing (voor het contract Belfius Invest Fix) blijft evenwel van toepassing.
De ondertekenaar krijgt één keer per jaar een jaarafschrift met de situatie van de contracten op 31 december, waarin de
gestorte premies worden opgegeven, de intresten van het jaar in kwestie, de eventuele winstdeelneming gekoppeld aan de
overeenkomst BELFIUS INVEST Fix en waarin het aantal eenheden per intern beleggingsfonds, de waarde van de eenheden en de
eventuele verrichtingen van het afgelopen jaar per compartiment in de overeenkomst BELFIUS INVEST Plus wordt gegeven. De
waarde van de eenheden en het aantal eenheden zijn eveneens beschikbaar via Belfius Direct Net.
Voor meer informatie, raadpleeg het essentiële informatiedocument, de algemene voorwaarden en het beheersreglement
beschikbaar in uw agentschap van Belfius Bank of op www.belfius.be. Het is belangrijk dat potentiële spaarders deze
documenten doornemen alvorens zij een contract ondertekenen.
De contracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht.
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BELFIUS INVEST CONTROL
Beheersreglement van de fondsen

In dit reglement verstaat men onder:
De Maatschappij: Belfius Insurances N.V.
Het agentschap: het bankagentschap van Belfius Bank & Verzekeringen N.V.
De ondertekenaar: de verzekeringnemer die het contract sluit met de Maatschappij
De Fondsbeheerder: Candriam Luxemburg N.V.
De Beheersmaatschappij: Candriam Luxemburg N.V. FCP Multi Management N.V.
ICB: Instelling voor Collectieve Belegging. Deze term verwijst zowel naar een gemeenschappelijk
beleggingsfonds als naar een bevek.

I. ALGEMENE VOORSTELLING VAN DE FONDSEN
Het verzekeringscontract Belfius Invest Control is een levensverzekeringscontract gekoppeld aan een Intern
Verzekeringsfonds opgericht door de Maatschappij die belegt in ICB’s zonder gewaarborgd rendement.
De Beheersmaatschappij is Candriam met maatschappelijke zetel Serenity Bloc B, Route d'Arlon 19-21,
Strassen (hieronder de “Beheersmaatschappij”). De Beheersmaatschappij is een naamloze vennootschap
naar Luxemburgs recht die op 10 juli 1991 in Luxemburg werd opgericht. Het doel van de
Beheersmaatschappij bestaat in het samenstellen en beheren van de compartimenten, het uitgeven van
certificaten of bevestigingen ter vertegenwoordiging of als documentatie van deelbewijzen van de
onverdeelde mede-eigendom in deze fondsen, alsook in het afkopen of omzetten van de deelbewijzen van
deze fondsen. De raad van bestuur van de Beheersmaatschappij is verantwoordelijk voor de
beleggingspolitiek van de verschillende compartimenten. Via een delegatieovereenkomst van 10 maart 2006
heeft de Beheersmaatschappij het beheer van de portefeuille onder haar controle, onder haar
verantwoordelijkheid en op haar kosten overgemaakt aan Candriam, met maatschappelijke zetel te 1000
Brussels, Avenue des Arts 58. Candriam Belgium is een beheersmaatschappij voor instellingen voor
collectieve beleggingen opgericht in België in 1998 voor onbeperkte duur, en wordt gecontroleerd door de
Beheersmaatschappij. De Fondsbeheerder waarborgt in exclusiviteit het dagelijkse beheer van de
beleggingen en dient op gezette tijden verantwoording af te leggen aan de raad van bestuur van de
Beheersmaatschappij over de goede uitvoering van haar opdrachtmissie. De Fondsbeheerder kan, onder
voorbehoud van het akkoord van de raad van bestuur, het geheel of een gedeelte van al haar
beheersbevoegdheden of een gedeelte ervan afstaan aan een derde. In dat geval zal onderhavig huidig
reglement worden bijgewerkt. De beleggingsstrategie is erop gericht de parameters risico en rendement op
een weloverwogen manier te optimaliseren. De Maatschappij behoudt zich het recht voor de samenstelling
van de fondsen te wijzigen, met de inachtneming van de beleggingsstrategie van elk fonds. Deze wijzigingen
gebeuren in overleg met de beheerders van Candriam. Om het op een bepaald moment beschikbare aanbod
van compartimenten te kennen kan de ondertekenaar terecht in zijn agentschap of op de website
www.belfius.be

Belfius Bank, FSMA-nummer 019649 A, is als verbonden verzekeringsagent van Belfius Insurance NV contractueel verbonden om enkel verzekeringen van
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0116 - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064 - gevestigd te B-1210 Brussel, Galileelaan 5. Let op! Vanaf 28 mei 2018 wijzigt het adres van de
maatschappelijke zetel Belins NV. U kan ons vanaf dan bereiken op het volgende adres: Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel.

II. BESCHRIJVING VAN DE BELEGGINGSPOLITIEK VAN ELK FONDS
A. BELFIUS LIFE BONDS
Het Fonds werd op initiatief van Belfius Bank N.V. op 22 oktober 1999 in Luxemburg opgericht voor
onbepaalde duur in de vorm van een gemeenschappelijk beleggingsfonds met verscheidene
compartimenten.
Algemene doelstelling van het fonds:
De algemene doelstelling van het Fonds is om via de beschikbare compartimenten de houders van
deelbewijzen een zo hoog mogelijke waardering te bezorgen van het belegde kapitaal, en hen tegelijkertijd te
laten profiteren van een ruime spreiding van de risico’s. Om die doelstelling te halen worden de activa van de
diverse compartimenten belegd in uiteenlopende vastrentende of variabele roerende waarden, hoofdzakelijk
in obligaties van markten over de hele wereld.
Overzicht van de bestaande compartimenten, hun doelstellingen en beleggingspolitiek
Er kunnen zich wijzigingen voordoen in het gamma van beschikbare compartimenten. Om op een bepaald
moment het beschikbaar aanbod van compartimenten te kennen, kan de ondertekenaar terecht in zijn
agentschap of op de website www.belfius.be
Alle compartimenten zijn uitgedrukt in EUR.

Compartiment Belfius Life Bonds Long Term Euro
Beleggingsbeleid: Het compartiment belegt in Cleome Index Euro Long Term Bonds Y CAP en stelt
de houders van deelbewijzen in staat te beleggen in een portefeuille van roerende waarden die
representatief zijn voor leningen waarvan de emittenten een uitstekende reputatie hebben volgens
de voornaamste ratingbureaus (investment grade: Baa3/BBB-), met name leningen die zijn
uitgegeven door staten, territoriale openbare besturen of internationale publiekrechtelijke
instellingen. De portefeuille zal steeds hoofdzakelijk belegd zijn in obligaties. De portefeuille kan dus
ook belegd zijn in warrants op roerende waarden en in geldmarktinstrumenten. Het compartiment
kan bijkomstig ook liquide middelen aanhouden. Het fonds belegt enkel in obligaties die zijn
uitgegeven in euro en voornamelijk in langlopende obligaties. Meer specifiek zal de gemiddelde
looptijd van de obligaties in de portefeuille hoger liggen dan 10 jaar. De doelstelling van het fonds
bestaat erin zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de evolutie van de index die representatief is voor de
markt, nl. de JPM EMU 10+. De beleggingspolitiek waarborgt een ruime diversificatie van de
portefeuille, en dus een maximale controle op de specifieke risico’s.
Beheerskosten van het intern beleggingsfonds: 0% per jaar
Risicoklasse:
• Risico-indicator volgens de zogenaamde “synthetische risico‐ en opbrengstindicator” (SRRI):
1
4 (schaal van 1 – 7)
2
• Samenvattende Risico-indicator (SRI) volgens het PRIIPS reglement: 3 (schaal van 1– 7)

1

Sinds 14/06/2015 gebruikt men de “SRRI” risicoklasse die berekend is overeenkomstig de bepalingen van de Europese Verordening 583/2010.
Daarnaast heeft het nieuwe PRIIPS-reglement (verordening (EU) Nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 26 november 2014)
een nieuwe risico-indicator genaamd ‘Samenvattende Risico-indicator’ (SRI) bepaald. 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.
2
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We hebben dit fonds ingedeeld in klasse 3 uit 7, dat is
een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de
Hoger risico
potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden
Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u
geschat als middelgroot-laag en dat de kans dat Belfius
het product houdt voor 3 jaar.
Insurance
NV u niet kan betalen wegens een slechte
Het risico eigen aan het product kan hoger zijn dan
markt
middelgroot-laag
is.
wat vermeld is in de risico indicator, indien het product
niet wordt aangehouden
aanbevolen periode.

gedurende

de

hele

Prestatiescenario’s:
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 bewijs 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 stress-scenario toont wat u zou kunnen terug krijgen in extreme marktomstandigheden, en houdt
geen rekening met de situatie waarin wij u niet kunnen betalen.
Belegging 10 000 EUR
1 jaar

2 jaar

3 jaar (Aanbevolen
periode van bezit)

Gemiddeld rendement per jaar

€ 6.116
-38,84%
€ 8.632
-13,68%
€ 9.568
-4,32%
€ 10.594
5,94%

€ 6.875
-15,62%
€ 8.852
-5,74%
€ 10.238
1,19%
€ 11.827
9,13%

€ 6.462
-11,79%
€ 9.167
-2,78%
€ 10.953
3,18%
€ 13.072
10,24%

Wat uw begunstigden kunnen
terugkrijgen na kosten

€ 9.967

€ 10.555

€ 11.177

Prestatiescenario’s
Scenario’s in leven
Stress scenario

Wat u kan terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar

Ongunstig scenario

Wat u kan terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar

Gematigd scenario

Wat u kan terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar

Gunstig scenario

Wat u kan terugkrijgen na kosten

Scenario overlijden
Verzekerde gebeurtenis

Lopende kosten:
o De beheerskosten van dit compartiment bedragen 0% per jaar. (De andere globale kosten
op productniveau werden reeds vermeld in een overzichtstabel in het “Essentiële
informatiedocument”). De bedragen die hier zijn weergegeven, zijn de cumulatieve kosten
van het product zelf voor drie verschillende perioden van bezit. Potentiële sancties wegens
eerdere verkoop zijn inbegrepen. De bedragen zijn gebaseerd op de veronderstelling dat u
10 000 EUR inlegt. De getallen zijn schattingen en kunnen in de toekomst veranderen. De
persoon die u dit product verkoopt of die u adviseert over dit product, brengt u mogelijk
andere kosten in rekening. In dat geval geeft die persoon u informatie over die kosten en laat
hij of zij u zien welk effect alle kosten in de loop van de tijd op uw belegging zullen hebben.
Belegging 10 000 EUR

Indien u verkoopt na 1 jaar

Indien u verkoopt na 2 jaar

Indien u verkoopt na 3 jaar

Totale kosten

€ 875

€ 1.000

€ 1.125

Effect op rendement (RIY) per
jaar

8,75%

5,00%

3,75%

o

Samenstelling van de kosten: Onderstaande tabel geeft het volgende weer:
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het effect dat de verschillende soorten kosten elk jaar hebben op uw mogelijke
beleggingsrendement aan het eind van de aanbevolen periode van bezit;
de betekenis van de verschillende kostencategorieën.
Deze tabel toont het effect op het rendement per jaar
Instapkosten

0,83%

Uitstapkosten

0,67%

Eenmalige kosten

Lopende kosten

Portefeuilletransact
iekosten
Andere lopende
kosten

Het effect van de kosten wanneer u uw inleg doet. Dit is het maximum
dat u zal betalen, mogelijk betaalt u minder. Het effect van de reeds in
de prijs opgenomen kosten. Dit omvat de kosten voor de distributie van
uw product.
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.

0,02%
2,23%

Compartiment Belfius Life Bonds Short Term Euro
Beleggingsbeleid: Het compartiment belegt in het fonds Cleome Index Euro Short Term Bonds Y
CAP dat belegt in een portefeuille van roerende waarden die representatief zijn voor leningen
waarvan de emittenten een zeer uitstekende reputatie hebben volgens de voornaamste
ratingbureaus (investment grade: Baa3/BBB-), met name leningen die zijn uitgegeven door staten,
territoriale openbare besturen of internationale publiekrechtelijke instellingen. De portefeuille zal
steeds hoofdzakelijk belegd zijn in obligaties. De portefeuille kan dus ook belegd zijn in warrants op
roerende waarden en in geldmarktinstrumenten. Het fonds kan bijkomstig ook liquide middelen
aanhouden. Het fonds belegt enkel in obligaties die zijn uitgegeven in euro en voornamelijk in
kortlopende obligaties. Meer specifiek zal de gemiddelde looptijd van de obligaties in de portefeuille
beperkt blijven tot looptijden van 4 jaar en minder. De doelstelling van het fonds bestaat erin zo dicht
mogelijk aan te sluiten bij de evolutie van de index die representatief is voor de markt, nl. de JPM
EMU 1-3 years. De beleggingspolitiek waarborgt een ruime diversificatie van de portefeuille, en dus
een maximale controle op de specifieke risico’s.
Beheerskosten van het compartiment: 1% per jaar
Risicoklasse:
• Risico-indicator volgens de zogenaamde “synthetische risico‐ en opbrengstindicator” (SRRI):
2 (schaal van 1 – 7)
• Samenvattende Risico-indicator (SRI) volgens het PRIIPS reglement: 2 (schaal van 1– 7)
1

Lager risico

2

3

4
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We hebben dit fonds ingedeeld in klasse 2 uit 7, dat is
een lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële
Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u
verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als
het product houdt voor 2 jaar.
laag
en dat de kans dat Belfius Insurance NV u niet kan
Het risico eigen aan het product kan hoger zijn dan
betalen
wegens een slechte markt klein is.
wat vermeld is in de risico indicator, indien het product
Hoger risico

niet wordt aangehouden
aanbevolen periode.

gedurende

de

hele
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Prestatiescenario’s:
Deze tabel laat zien hoeveel geld u terug zou kunnen krijgen in de komende 2 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 bewijs 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 stress-scenario toont wat u zou kunnen terug krijgen in extreme marktomstandigheden, en houdt
geen rekening met de situatie waarin wij u niet kunnen betalen.
Belegging 10 000 EUR
Prestatiescenario’s

1 jaar

Scenario’s in leven
Stress scenario
Ongunstig scenario
Gematigd scenario
Gunstig scenario
Scenario overlijden
Verzekerde gebeurtenis

2 jaar (Aanbevolen
periode van bezit)

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

€ 8.590
-14,10%
€ 8.874
-11,26%
€ 8.950
-10,50%
€ 9.026
-9,74%

€ 8.748
-6,26%
€ 8.853
-5,73%
€ 8.961
-5,20%
€ 9.068
-4,66%

Wat uw begunstigden kunnen
terugkrijgen na kosten

€ 9.323

€ 9.238

Lopende kosten:
o De beheerskosten van dit compartiment bedragen 1% per jaar. (De andere globale kosten
op productniveau werden reeds vermeld in een overzichtstabel in het “Essentiële
informatiedocument”). De bedragen die hier zijn weergegeven, zijn de cumulatieve kosten
van het product zelf voor drie verschillende perioden van bezit. Potentiële sancties wegens
eerdere verkoop zijn inbegrepen. De bedragen zijn gebaseerd op de veronderstelling dat u
10 000 EUR inlegt. De getallen zijn schattingen en kunnen in de toekomst veranderen. De
persoon die u dit product verkoopt of die u adviseert over dit product, brengt u mogelijk
andere kosten in rekening. In dat geval geeft die persoon u informatie over die kosten en laat
hij of zij u zien welk effect alle kosten in de loop van de tijd op uw belegging zullen hebben.
Belegging 10 000 EUR

Indien u verkoopt na 1 jaar

Indien u verkoopt na 2 jaar

Totale kosten

€ 849

€ 948

Effect op rendement (RIY) per
jaar

8,49%

4,74%

o

Samenstelling van de kosten: Onderstaande tabel geeft het volgende weer:
het effect dat de verschillende soorten kosten elk jaar hebben op uw mogelijke
beleggingsrendement aan het eind van de aanbevolen periode van bezit;
de betekenis van de verschillende kostencategorieën.

Deze tabel toont het effect op het rendement per jaar
Instapkosten

1,25%

Uitstapkosten

1,50%

Eenmalige kosten

Lopende kosten

Portefeuilletransact
iekosten
Andere lopende
kosten

0,12%
1,87%

Het effect van de kosten wanneer u uw inleg doet. Dit is het maximum
dat u zal betalen, mogelijk betaalt u minder. Het effect van de reeds in
de prijs opgenomen kosten. Dit omvat de kosten voor de distributie van
uw product.
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.

Belfius Bank, FSMA-nummer 019649 A, is als verbonden verzekeringsagent van Belfius Insurance NV contractueel verbonden om enkel verzekeringen van
Belfius Insurance NV te commercialiseren (met uitzondering van de verzekeringstak 14).
Verzekeringsonderneming Belfius Insurance NV, toegelaten onder het nummer 0037 - Tel. 02 286 76 11 – BIC : GKCCBEBB – IBAN : BE72 0910 1224
0116 - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064 - gevestigd te B-1210 Brussel, Galileelaan 5. Let op! Vanaf 28 mei 2018 wijzigt het adres van de
maatschappelijke zetel Belins NV. U kan ons vanaf dan bereiken op het volgende adres: Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel.

