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Credo21 Safe
Infofiche tak 21

Dit is een promotoneel document. Deze fcce  evat  elangrijke precontractuele informate over cet product Credo21 Safe en dient samen te worden gelezen met cet essentële-
informatedocument en de algemene voorwaarden van cet product. De infofcce  evat enkel een samenvatng van de productmodaliteiten van toepassing op 09/02/2018. Ze  evat geenszins 
 eleggingsadvies.

VERZEKERAAR
Credo21 Safe is een product van Credimo NV, een onderneming naar Belgiscc recct, toegelaten om aan 
verzekeringen te doen, onder nummer 1665 om de takken 21 (K.B. van 18/04/2002 – B.S. van 03/05/2002 en 
07/05/2002), 23 en 26 (B.S. van 09/01/2004 en 09/02/2004) te  eoefenen.

TYPE LEVENSVERZEKERING
Credo21 Safe is een tak 21 spaarverzekering naar Belgiscc recct, met gewaar orgd rendement, eventuele 
winstdeelname, kapitaalgarante na afrek van kosten/risicopremie/taksen.

WAARBORGEN

Hoofdwaar org:
Op einddatum of  ij overlijden van de verzekerde, de op dat ogen lik opge ouwde spaarreserve uitkeren aan de 
 egunstgde(n).
Aanvullende waar org overlijden:
De verzekeringnemer kan opteren voor een aanvullende waar org  ij overlijden van de verzekerde.
Desgevallend wordt cet uitgekeerde  edrag  ij overlijden aangevuld tot 130% van de gestorte premies, exclusief 
taks (voor zover de reserve niet cet voorwerp ceef uitgemaakt van een afoop).

DOELGROEP
Credo21 Safe ricct zicc tot de partculiere  elegger (rijksinwoner) die zijn spaargeld veilig wil  eleggen en laten 
kapitaliseren op middellange en lange termijn.  Maximumleefijd ondersccrijving: 90 jaar

RENDEMENT

Gewaar orgde intrestvoet: 0,75%
Startperiode
Dit is de termijn die start  ij de inwerkingtreding van cet contract en 8 jaar en 1 maand later eindigt.
De gewaar orgde intrestvoet is voor de eerste neto premie gewaar orgd gedurende maximaal 8 jaar en 1 maand. 
Voor  ijstortngen uitgevoerd  innen de Startperiode wordt de intrestvoet die op cet ogen lik van de ontvangst van 
toepassing is, gewaar orgd voor de resterende looptjd van de Startperiode.
De neto premie is de  etaalde premie verminderd met de premietaks en de instapkost.
Periode met opte FIX of FLEX
Tegen cet eind van de Startperiode, en vervolgens tegen cet eind van elke nieuwe periode van 8 jaar kan de 
verzekeringnemer kiezen tussen twee optes nl. FIX of FLEX

Optie FIX
Op de op datum van afoop van de Startperiode of van een periode met opte FIX tot stand ge raccte spaarreserve 
wordt de intrestvoet gewaar orgd voor 8 jaar. Voor  ijstortngen uitgevoerd  innen deze  periode met opte FIX 
wordt de intrestvoet die op dat moment van toepassing is, gewaar orgd voor de resterende looptjd van de periode 
met opte FIX.

Optie FLEXX
Op de op datum van afoop van de Startperiode of van een periode met opte FIX tot stand ge raccte spaarreserve 
wordt de toegepaste intrestvoet als volgt samengesteld:
-           Basisrente: gewaar orgd gedurende 1 jaar en  erekend en verworven op dag asis;
-           Getrouwceidsrente: gewaar orgd gedurende 1 jaar en verworven telkens na 1 jaar.
Eenmaal gekozen voor de opte FLEX is een terugkeer naar de opte FIX niet meer mogelijk.
De actuele rentetarieven worden steeds  ekend gemaakt op de we site (www.credimo. e).
Winstdeelname:
In functe van de prestates van de maatsccappij kan een winstdeelname toegekend worden. 
Deze is niet gegarandeerd en kan elk jaar wijzigen.

RENDEMENT 

UIT HET VERLEDEN

Brutorendementen op één jaar :
2017 : 1,00 %
2016 : 1,15 %

2015 : 2,00 %

Kosten en taksen zijn niet in egrepen in de  erekening van cet rendement.
De gerealiseerde rendementen worden toegepast op de spaarreserve.
De rendementen uit cet verleden  ieden geen garante voor de toekomst.

KOSTEN Instapkosten: max. 3% van de uitgevoerde stortngen

Afoopkosten:
Startperiode:
Afkoopvergoeding
In geval van een gedeeltelijke of volledige afoop wordt er gedurende de eerste vijf jaar van de periode, een 
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afoopvergoeding toegepast ten  elope van 0,05% per nog te lopen maand tot cet einde van cet vijfde jaar.
Eén keer per jaar kan de verzekeringnemer een afoop doen zonder afoopvergoeding en correcte in functe van de 
marktwaarde voor maximum 15% van de spaarreserve op 31/12 van cet vorige kalenderjaar met een a soluut 
maximum van 25.000 EUR.

Correctie in functie van de marktwaaarde
De verzekeraar  ecoudt zicc steeds cet recct voor om de afoopwaarde te corrigeren.
De afoopwaarde is de gecorrigeerde tceoretscce afoopwaarde, verminderd met de afoopvergoeding.
De gecorrigeerde tceoretscce afoopwaarde is de tceoretscce afoopwaarde of spaarreserve die eerst 
gecorrigeerd werd in functe van de marktwaarde op cet ogen lik van de afoop.
De correcte ge eurt, per stortng, in functe van de marktwaarde van cet afgekoccte  edrag van de spaarreserve op 
cet ogen lik van de afoop, rekening coudend met de dan geldende ofciële spot rate en de resterende duur van de 
garanteperiode.
Formule:
Gecorrigeerde tceoretscce afoopwaarde = reserve *((1+i1)/(1+i2))^(n)
reserve = af te kopen spaarreserve op ogen lik van afoop
i1 = gegarandeerde intrestvoet van cet contract
i2 = spot rate die overeenkomt met de resterende duur
n = resterende duur
De gecorrigeerde tceoretscce afoopwaarde mag niet groter zijn dan de af te kopen spaarreserve op cet ogen lik 
van afoop.

Periodes met opte FIX
Afkoopvergoeding
In geval van een gedeeltelijke of volledige afoop wordt er gedurende de eerste vijf jaar van elke periode volgend op 
de startperiode, een afoopvergoeding toegepast ten  elope van 0,05% per nog te lopen maand tot cet einde van 
cet vijfde jaar.
Eén keer per jaar kan de verzekeringnemer een afoop doen zonder afoopvergoeding en varia ele kost voor 
maximum 15% van de spaarreserve op 31/12 van cet vorige kalenderjaar met een a soluut maximum van 25.000 
EUR.

Variabele ktosw
Tijdens de periodes FIX kan een varia ele kost aangerekend worden. Deze zal  erekend worden volgens cetzelfde 
principe als de correcte in functe van de marktwaarde (zie artkel 8 van de Algemene Voorwaarden). De 
afoopvergoeding en de eventuele varia ele kost kunnen samen niet meer  edragen dan cet voorziene wetelijke 
maximum. 

Periode met opte FLEX
Géén afoopkosten.

Beceerskosten: géén

LOOPTIJD Het contract loopt af op 01/01 volgend op de 100ste verjaardag van de verzekerde of  ij overlijden van de 
verzekerde. 

PREMIE

Minimum edrag van de eerste premie is 2.500 EUR.
Startperiode of periode met opte FIX
Bijkomende stortngen zijn enkel toegelaten gedurende de eerste drie jaar van elke periode met een 
minimum edrag van 1.250 EUR.
Periode met opte FLEX
Géén  ijstortngen mogelijk.

FISCALITEIT

Premietaks op elke stortng.
Geen roerende voorcefng  ij afoop na 8 jaar + 1 dag of  ij afoop indien 130% overlijdensdekking voor zover 
verzekeringnemer = verzekerde =  egunstgde  ij leven. 
Zo niet roerende voorcefng (*) op fcteve rente van 4,75%.
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AFKOOP

Een gedeeltelijke of volledige afoop is ten allen tjde mogelijk. De gedeeltelijke afoop moet minstens 1.250 EUR 
 edragen. 
De totale spaarreserve dient steeds minimum 2.500 EUR te  edragen i.g.v. een gedeeltelijke afoop, zo niet is enkel 
een volledige afoop mogelijk.
Door de uit etaling van cet geceel van de spaarreserve wordt de overeenkomst  eëindigd.

RISICO'S

Dit product wordt gewaar orgd door cet Garantefonds op  asis van de  esccermingsregeling die geldt voor tak 21 
producten. Deze treedt in werking indien Credimo NV in ge reke is ge leven en  edraagt momenteel maximum 
100.000 EUR per verzekeringnemer per verzekeringsmaatsccappij. Voor cogere  edragen geldt dat enkel de eerste 
100.000 EUR gewaar orgd is. Voor cet eventueel surplus wordt cet risico gedragen door de verzekeringnemer.

Deze tak 21 spaarverzekering kan  epaalde risico's incouden in geval van vervroegde afoop:
– een vervroegde afoop tjdens de eerste 8 jaar kan ondercevig zijn aan roerende voorcefng;
– een correcte in functe van de marktwaarde kan toegepast worden;
– een afoopvergoeding kan aangerekend worden.

De winstdeelname is niet gewaar orgd en kan sccommelen gedurende de tjd in functe van de economiscce 
conjunctuur en de resultaten van Credimo NV.

INFORMATIE

Deze infofcce, cet essentële-informatedocument en de algemene voorwaarden kunt u grats verkrijgen  ij uw 
 emiddelaar of op www.credimo. e. Alvorens u intekent moet u deze documenten aandacctg doornemen. De 
intrestvoeten en de intrestvoetwaar orgtermijnen voor Credo21 Safe vindt u op deze infofcce, op www.credimo. e
of  ij uw  emiddelaar. 
Deze infofcce is  estemd voor een ruim pu liek en is niet ge aseerd op informate over uw persoonlijke situate. 
Credimo NV ceef uw kennis en ervaring, uw fnanciële situate en uw spaardoelstellingen niet getoetst. Mogelijk zijn
de vernoemde fnanciële instrumenten niet passend of niet gesccikt. De infofcce is dan ook geen  eleggingsadvies. 
U kan de fnanciële instrumenten alleen aankopen nadat uw  emiddelaar ceef getoetst of ze voor u passend of 
gesccikt zijn.

Ieder jaar  ezorgt de maatsccappij de verzekeringnemer een gedetailleerd overzicct m. .t. de situate van zijn
contract op 31 decem er van cet afgelopen jaar. Deze informate vermeldt o.a. de stand van de opge ouwde 
spaarreserve rekening coudend met de stortngen en afopen.

KLACHTEN

Elke klacct  etrefende een contract kan gericct worden aan:
Credimo NV, Weversstraat 6-10 te B-1730 Asse, fax. 02/454 10 16, klaccten eceer@credimo. e of de Om udsman 
van de Verzekeringen, De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel. 02/547 58 71, fax. 02/ 547 59 75, info@om udsman.as
of via we formulier op www.om udsman.as. 

Deze infofcce  esccrijf de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 09/02/2018.
(*) Art. 171 en 269 Wet oek Inkomsten elastngen onder voor ecoud van wijzigingen in de fscaliteit.
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