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Essentiële-informatiedocument 
 
Doel 
 
In dit document wordt u essentiële informatie gegeven over dit beleggingsproduct. Het is geen marketing 
materiaal. 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 het met andere producten te vergelijken. 

 
Product 
 
Een tak 23 beleggingsverzekering van Private Insurer nv, Tedescolaan 7, B-1160 Brussel, 
www.privateinsurer.com, hierna de “verzekeraar”. Bel +32 (0)2 676 18 60 voor meer informatie. Dit 
essentiële-informatiedocument is van toepassing op 1 januari 2018, onder het toezicht van de FSMA, 
Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, Congresstraat 12-14, B-1000 Brussel. 

Waarschuwing: U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te 
begrijpen is. 

 
Wat is dit voor een product? 
 

Soort Levenslange individuele multi-support verzekering met eenmalige premie(s) 
naar Belgisch recht waarvan het rendement afhankelijk is van de ermee 
verbonden beleggingen (tak 23) 

Private Fund Selector 
Selective 

Min. inlage 50.000 € 

U kunt kiezen uit een lijst Instellingen voor Collectieve Beleggingen in Effecten, 
hierna “ICBE’s”. De essentiële-informatiedocumenten van al deze ICBE’s zijn 
via een beveiligde toegang gratis beschikbaar op de internetsite van Private 
Insurer onder “Private Fund Selector Selective”. 

Private Fund Selector 
Min. inlage 100.000 € 

U kan een selectie maken uit een uitgebreid aanbod van ICBE’s en trackers. De 
essentiële-informatiedocumenten van al deze ICBE’s en trackers zijn via een 
beveiligde toegang gratis beschikbaar op de internetsite van Private Insurer 
onder “Private Fund Selector”. 

Dédié 
Min. inlage 200.000 € 

Conform de toepasselijke regelgeving kan het fonds eigen aan ieder Contract 
een uitgebreide keuze van activa opnemen zoals beursgenoteerde aandelen, 
obligaties en beleggingsfondsen, waaronder ICBE’s en trackers. De essentiële-
informatiedocumenten van alle voormelde ICBE’s en trackers zijn gratis 
beschikbaar via een beveiligde toegang op de internetsite van Private Insurer 
onder “Private Fund Selector”. 

Doelstellingen 
 
 
 
 

Retailbelegger tot wie 
het priip zich richt 

 
 
 

Verzekeringsuitkering
en kosten 

Middel- tot lange termijn belegging waarvan de evolutie afhankelijk is van de 
onderliggende beleggingen. Omdat de financiële risico’s door de Verzekerings- 
nemer(s) gedragen worden, kan u kiezen uit een (naargelang de inlage 
toeneemt steeds ruimere) waaier van beleggingsfondsen waarvan u conform 
uw beleggersprofiel het rendement en risico bepaalt. 
Het type belegger waartoe deze verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten 
zich richten, hangt af van zowel de minimale inlage [50.000 € voor de Private 
Fund Selector Selective, 100.000 € voor Private Fund Selector en 200.000 € 
voor dédiés] als van de belegging(en) waarmee het Contract verbonden wordt. 
Uw tussenpersoon kan u nader informeren over al deze beleggingen. 
Bij overlijden van de (langstlevende) Verzekerde wordt aan de Begunstigde 
(n) van het Contract een kapitaal uitgekeerd. Het bedrag van deze prestatie 
staat vermeld in “Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?” 
U mag het Contract opzeggen binnen de 30 kalenderdagen na de Datum van 
Inwerkingtreding. Na voormelde opzeggingsperiode kan u mits naleving van de 
toepasselijke regelgeving op ieder ogenblik een deel (min. 5.000 €) of het 
geheel van de reserve van uw Contract opnemen. 
De verzekeraar mag het Contract niet eenzijdig beëindigen. 

 
Wat zijn de risico’s en wat kan ik ervoor terugkrijgen? 
 

http://www.privateinsurer.com/
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Risico-indicator 

 
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 op het 
product verliezen wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. Al kunt u uw 
hele investering verliezen zijn er geen verdere financiële verplichtingen bovenop het belegd vermogen. 
Om risico’s te milderen kan u dus best de onderliggende beleggingen voldoende spreiden. 
Naargelang de belegging(en) waarmee het Contract verbonden wordt, varieert de samenvattende 
risico-indicator tussen 1 (laag risico) en 7 (hoog risico). Via een beveiligde toegang op de internetsite 
is nadere informatie beschikbaar over de risico’s van de onderliggende beleggingen. 
De verzekeraar waarborgt noch rendement noch kapitaal en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 
beleggingsverliezen. 
Na ontvangst van alle rechtvaardigende stukken nodig voor een uitkering krijgt u (respectievelijk de 
Begunstigde(n) bij het overlijden van de (langstlevende) Verzekerde) de Afkoopwaarde van het Contract. 
De effectief gestorte bedragen kunnen verschillen van eerder meegedeelde Afkoopwaarden als gevolg 
van schommelingen in waarde met deze op datum waarop de onderliggende activa daadwerkelijk 
gerealiseerd worden. 
Bij het overlijden van de (langstlevende) Verzekerde stort de verzekeraar eveneens het gebeurlijke 
positieve verschil tussen de Netto Premies en de hierboven omschreven Afkoopwaarde. Deze waarborg 
is echter beperkt tot 25.000 € of een ander overeengekomen bedrag. Anders uitgedrukt, het gebeurlijke 
« verlies » is gewaarborgd tot hetzij maximum 25.000 € hetzij een ander overeengekomen bedrag. 
 

Wat gebeurt er als Private Insurer niet kan uitbetalen? 
 

Omdat elk Contract binnen de activa van de verzekeraar afzonderlijk wordt beheerd, is het een 
bijzonder vermogen dat bij faling van de verzekeraar prioritair voorbehouden is tot nakoming van de 
verbintenissen jegens de betrokken Verzekeringsnemer(s), respectievelijk de Begunstigde(n). Deze 
zijn tevens bevoorrechte schuldeisers op de overige activa van de verzekeraar. Kortom, alle 
beleggingen verbonden met hun Contract zijn voor de betrokken Verzekeringsnemers/Begunstigden. 
 

Wat zijn de kosten? 
 

Kosten in de loop van de tijd 
De verlaging van de opbrengst laat zien welk effect de kosten hebben op uw mogelijk beleggings-
rendement. De totale kosten omvatten eenmalige, lopende en bijkomende kosten. De hier 
weergegeven bedragen zijn de cumulatieve kosten voor drie verschillende periodes van bezit. Zij 
omvatten de gebeurlijke uitstapkosten. De bedragen veronderstellen dat u 10.000 € inlegt. De 
getallen zijn schattingen en kunnen wijzigen. De persoon, die u dit product verkoopt of die u 
hierover adviseert, 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(en) zullen hebben. 

Belegging van 10.000 € Uittreding na 1 jaar Uittreding na 4 jaar Uittreding na 8 jaar 

Totale kosten in € van 285,82 € tot 
924,28 € 

van 427,50 € tot 
2.569,92 € 

van 612,35 € tot 
5.313,36 € 

Effect op rendement per jaar 
(verlaging van de opbrengst) 

van 2,85% tot 10,37% van 1,05% tot 8,1% van 0,76% tot 4,54% 

Deze bedragen houden geen rekening met uw belastingen. Premies betaald door inwoners van België 
zijn onderworpen aan 2% taks (rechtspersonen 4,4%). Premies verlenen geen recht op enige aftrek of 
belastingvermindering. De belegging is vrij van beurstaks, effectentaks en taks op meerwaarden van 
fondsen > 10% vastrentende waarden. Inwoners van België zijn geen roerende voorheffing verschuldigd 
bij de betaling van de verzekeringsprestatie na overlijden of bij afkoop. 0,0925% taks wordt jaarlijks 
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geheven op de totale waarde der tegoeden voorzien in het Contract. Zij is echter niet verschuldigd op 
deelnemingen in beleggingsfondsen waarvan de commercialisering in België toegelaten is. 

Samenstelling van kosten 
Onderstaande tabel geeft het effect weer dat de verschillende soorten kosten hebben op uw 
mogelijk rendement aan het einde van de aanbevolen periode van bezit, alsook de betekenis van de 
verschillende categorieën van kosten. 

 
 
 
Eenmalige 
kosten 

Instapkosten van 0,12% tot 2,12% Het effect van de kosten wanneer u 
uw inleg doet. Dit omvat zowel de 
kosten voor de distributie van uw 
product als 0,12% voor het toezicht 
door de FSMA en de NBB. 

Uitstapkosten 0% Het effect van de uitstapkosten 
wanneer uw belegging vervalt. 

 
 
Lopende 
kosten 

Transactiekosten 0,15% (min. 30 €)* + 0,5% 
Afkoopwaarde (max. 500 €) 

vanaf 2
e
 arbitrage/jaar** 

Het effect van de kosten als wij 
onderliggende beleggingen aan- of 
verkopen. 

Andere lopende 
kosten per jaar 

van 0,45% tot 2% + premie 
overlijdensdekking indien 

Afkoopwaarde < Netto 
Premies 

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

* Indien bij PFS/dédié een andere instelling dan KBC Securities wordt gekozen zijn hun tarieven bijkomende lopende kosten. 
** Max. 250 € voor PFS (Selective) en max. 500 € voor dédié, ongeacht het aantal gevraagde aan- en/of verkopen. 
 

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen? 
 

Middellange of lange termijn tot aan het overlijden van de (langstlevende) Verzekerde. De aanbevolen 
beleggingsduur hangt af van uw persoonlijke toestand, de toepasselijke fiscale regelgeving (na wijziging 
van uw fiscale woonplaats) en de kenmerken van de onderliggende beleggingen. Mits naleving van de 
toepasselijke regelgeving kunt u op ieder ogenblik zonder kosten van de verzekeraar een deel (min. 
5.000 €) of het geheel van de reserve van uw Contract opnemen. 
 

Hoe kan ik een klacht indienen? 
 

Voor al uw vragen kunt u terecht bij uw tussenpersoon. Klachten kan u overmaken aan Private 
Insurer nv, Tedescolaan 7, B-1160 Brussel of op complaints@privateinsurer.com. lndien wat Private 
Insurer voorstelt u geen voldoening schenkt, kan u het geschil voorleggen aan de Ombudsman van 
de verzekeringen, de Meeûssquare 35 te B-1000 Brussel, info@ombudsman.as. 
 

Andere nuttige informatie 
 

U krijgt gratis de essentiële-informatiedocumenten van de door u gekozen onderliggende beleggingen. 
Gelieve al deze essentiële-informatiedocumenten te willen lezen samen met de Verzekeringsaanvraag, 
de Algemene Voorwaarden en met de Bijlage bij de Algemene Voorwaarden, documenten die met de 
Polis de verzekeringsovereenkomst uitmaken. 
Bijgewerkte inventariswaarden zijn beschikbaar via een beveiligde toegang tot de internetsite van de 
verzekeraar. U wordt jaarlijks geïnformeerd over uw belegging. Deze informatie bevat minimaal de 
inventariswaarde per Eenheid, het aantal Eenheden en de bewegingen ervan tijdens het voorbije jaar. 
De verzekeraar komt niet tussen in het beleggingsbeleid noch in de keuze van de activa. Hij verwijst 
hiervoor naar de promotor(-en) en de raadgever(s) van de Verzekeringsnemers. De verzekeraar geeft 
aan dat er bij de commercialisatie commissie overeenkomsten mogelijk zijn. De verzekeraar hecht veel 
belang aan de informatie verstrekt aan de Verzekeringsnemers. Rendementen uit het verleden bieden 
geen garantie voor toekomst. De ervaring en kennis van Verzekeringsnemers mogen hen er echter niet 
van weerhouden om alle nodige inspanningen te doen bij het beheer van hun vermogen. 

Gelezen en goedgekeurd : Te       op       

 
 
 
 
_____________________________ 
Handtekening Verzekeringnemer(s) 
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