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Camelea
Beleggersprofiel

Onderstaande informatie is bedoeld om uw beleggersprofiel te bepalen op basis van onder meer uw financiële draagkracht, uw ervaring en uw
risicotolerantie. Deze oefening heeft eveneens als doel ervoor te zorgen dat het voorgestelde verzekeringsproduct en de voorgestelde 
beleggingsstrategie op uw profiel aansluiten. Deze vragenlijst moet zorgvuldig worden ingevuld, samen met uw tussenpersoon. Gelieve de vakjes
aan te vinken die het best met uw situatie en uw verwachtingen overeenkomen. Raadpleeg daarna de sectie “Resultaat” om uw punten op te tellen en 
uw beleggersprofiel te bepalen.

OneLife geeft noch advies aangaande de intekening, noch met betrekking tot de transacties tijdens de looptijd van het contract. De inlichtingen die in 
dit formulier gevraagd worden, dienen dan ook alleen om te bepalen of het contract, de opties, transacties enz. die u gekozen hebt, geschikt voor u zijn, 
en niet om een persoonlijk advies te geven of om na te gaan of uw keuzen overeenstemmen met uw beleggersprofiel. Deze vragenlijst is niet bedoeld 
om uw persoonlijke beleggingsdoelstellingen te bepalen en vervangt in geen geval de vragen die de tussenpersoon in het kader van zijn diligentie- en 
adviesplicht volgens zijn eigen normen te stellen heeft. Vraag daarom advies aan uw tussenpersoon.

Nr. Intekenformulier B
(Zie nummer formulier B)

Nummer tussenpersoon OneLife

Naam tussenpersoon

Analyse voor:

Verzekeringnemer 1: Naam Voornaam Geboortedatum

Verzekeringnemer 2: Naam Voornaam Geboortedatum

1. Analyse van de kennis en de ervaring van de verzekeringnemer

De informatie hieronder is bedoeld om te bepalen of het voorgestelde verzekeringsproduct geschikt voor u is. Gelieve voor elk van de onderstaande
vragen het vakje “ja” of “nee” aan te vinken.

Verzekeringnemer 1 Verzekeringnemer 2

1. Hebt u al een of meerdere verzekeringsproducten van het type tak 21, 23 en/of kapitalisatie 
onderschreven?

Ja Nee Ja Nee

2. Bent u bekend met de risico’s die verbonden zijn aan verzekeringsproducten van het type tak 
21, 23 en/of kapitalisatie?

Ja Nee Ja Nee

3.
Begrijpt u dat bepaalde op een verzekerings- of kapitalisatieproduct uitgevoerde operaties 
fiscale consequenties kunnen hebben (afhankelijk van uw persoonlijke situatie, uw land van 
verblijf enz.)?

Ja Nee Ja Nee

4. Weet u dat het rendement van een tak 23- verzekering en/of kapitalisatieproduct samenhangt 
met de prestatie van een of meerdere investeringsfondsen?

Ja Nee Ja Nee

5. Bent u zich ervan bewust dat in het verleden behaalde rendementen geen garantie vormen 
voor de toekomst?

Ja Nee Ja Nee

Aantal negatieve antwoorden van verzekeringnemer 1: Aantal negatieve antwoorden van verzekeringnemer 2:

Indien u meer dan twee vragen met “nee” hebt beantwoord, is het verzekeringsproduct waarop u wilt intekenen, mogelijk niet geschikt voor u. Als dat 
het geval is, wenst u desalniettemin in te tekenen op het betreffende product?

Verzekeringnemer 1 : Ja Nee Verzekeringnemer 2 : Ja Nee
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2. Bepaling van het beleggersprofiel

1. Hoe oud bent u?

Verzekeringnemer
1 2

A. Jonger dan 29 of ouder dan 65 jaar.

B. Tussen 29 en 37 jaar.

C. Tussen 38 en 45 jaar.

D. Tussen 46 tot 55 jaar.

E. Tussen 56 en 65 jaar.

2. Wat is uw opleidingsniveau?

Verzekeringnemer
1 2

A. Lager middelbaar onderwijs.

B. Hoger middelbaar onderwijs.

C. Hoger onderwijs buiten de universiteit.

D. Universitair onderwijs in een niet-economische richting.

E. Universitair onderwijs in een economische richting.

3. Hoeveel bedraagt uw voor belegging beschikbaar 
nettovermogen?

Verzekeringnemer
1 2

A. Minder dan 25.000 EUR.

B. Tussen 25.000 en 250.000 EUR.

C. Tussen 250.000 en 750.000 EUR.

D. Tussen 750.000 en 2.000.000 EUR.

E. Meer dan 2.000.000 EUR.

4. Hoeveel bedraagt uw jaarlijks netto-inkomen?

Verzekeringnemer
1 2

A. Minder dan 60.000 EUR.

B. Tussen 60.000 en 100.000 EUR.

C. Tussen 100.000 en 150.000 EUR.

D. Meer dan 150.000 EUR.

5. Hoeveel financiële transacties op effecten hebt u in de 
voorbije 3 jaar verricht?

Verzekeringnemer
1 2

A. Minder dan 3.

B. Tussen 3 en 10.

C. Meer dan 10.

6. Wat is de beoogde beleggingsduur?

Verzekeringnemer
1 2

A. Minder dan 3 jaar.

B. 3 tot 5 jaar.

C. 5 tot 8 jaar.

D. Meer dan 8 jaar.

7. Hoe zou u reageren indien u onverwachts of dringend 
voor een grote uitgave zou staan?

Verzekeringnemer
1 2

A. Ik zorg er altijd voor dat mijn portefeuille zodanig is 
gespreid dat ik onmiddellijk over geldmiddelen kan 
beschikken.

B. Ik zou een deel van mijn beleggingen liquideren.

C. Ik kan dit type uitgaven bekostigen zonder mijn 
beleggingen te hoeven liquideren.

8. Wat is uw voornaamste beleggingsdoel?

Verzekeringnemer
1 2

A. Verlies vermijden en de waarde van mijn portefeuille 
beschermen, zelfs indien de waardestijging beperkt blijft tot 
het inflatiepercentage.

B. Een opbrengst realiseren die iets hoger is dan het 
inflatieniveau zonder dat ik me zorgen hoef te maken over de 
schommelingen op de markt gedurende de looptijd van mijn 
belegging.

C. De waarde van mijn portefeuille verhogen. Om dit doel te 
behalen, ben ik bereid op korte tot middellange termijn verlies 
te lijden.

D. De waarde van mijn portefeuille maximaal verhogen. Om 
dit doel te behalen, ben ik bereid de toepassing van een meer 
dynamische portefeuillestrategie te accepteren die een hoger 
winstof verliesniveau kan opleveren.

9. Hoe zou u reageren indien de waarde van uw 
belegging in een bepaald financieel actief een sterke 
daling zou vertonen terwijl de perspectieven voor dit 
actief op lange termijn positief blijven?

Verzekeringnemer
1 2

A. Ik zou mijn belegging volledig liquideren.

B. Ik zou een deel van mijn belegging liquideren.

C. Ik zou mijn belegging behouden en verlies op korte termijn 
aanvaarden in de hoop op lange termijn winst te realiseren.

D. Ik zou van de gelegenheid gebruik maken om mijn 
participatie te verhogen.
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10. Volatiliteit is de uitdrukking van de variatie van de 
prijzen van activa binnen een portefeuille. Hoe volatieler 
een financieel actief is, des te hoger is het potentiële 
risico. Andersom is het risico lager wanneer een 
financieel actief minder volatiel is. Welke mate van
volatiliteit bent u bereid te accepteren?

Verzekeringnemer
1 2

A. Een zo laag mogelijke volatiliteit. Mijn doel is een 
regelmatige, stabiele opbrengst te realiseren, ook op korte en 
middellange termijn.

B. Een lage volatiliteit. Ik ben bereid om van tijd tot tijd een 
waardedaling van mijn beleggingen te accepteren mits die 
nog steeds groeipotentieel hebben op middellange termijn.

C. Een gemiddelde volatiliteit. Ik ben bereid een gematigd 
risico te nemen met de optiek op lange termijn een hogere 
rentabiliteit te behalen.

D. Een hoge volatiliteit. Ik ben bereid een aanzienlijk risico te 
nemen met de optiek op lange termijn een zo hoog mogelijke 
rentabiliteit te behalen.

11. Wat het risico betreft dat u bereid bent te nemen, bent 
u zich ervan bewust dat uw belegging in de loop der tijd 
variaties zal ondergaan. Welke mate van verlies bent u 
echter bereid te accepteren over een periode van een jaar?

Verzekeringnemer
1 2

A. 0%.

B. 0 tot 5%.

C. 5 tot 10%.

D. 10 tot 15%.

E. Meer dan 15%.

12. We nemen twee beleggingsopties: A en B. Optie A 
stelt een verwacht jaarrendement van 10% voor met een 
verliesrisico van meer dan 10 tot 15% op jaarbasis. Optie 
B stelt een verwacht jaarrendement van 3% voor met een 
verwaarloosbaar verliesrisico. Welke spreiding past het 
beste bij uw profiel?

Verzekeringnemer
1 2

A. 100% voor optie B.

B. 20% voor optie A en 80% voor optie B.

C. 50% voor optie A en 50% voor optie B.

D. 80% voor optie A en 20% voor optie B.

E. 100% voor optie A.

13. Indien u uit een van de volgende vijf portefeuilles 
kunt kiezen, welke zou dan het best met uw profiel 
overeenstemmen wat de jaarlijkse prestatie (over een 
periode van tien jaar) betreft?

Verzekeringnemer
1 2

A. Portefeuille A
Rendement tussen 0% en 10%.

B. Portefeuille B
Rendement tussen -5% en 15%.

C. Portefeuille C
Rendement tussen -10% en 20%.

D. Portefeuille D
Rendement tussen -15% en 25%.

E. Portefeuille E
Rendement tussen -20% en 30%.

Resultaat 

Gelieve onderstaande tabel te gebruiken om uw score te berekenen en uw beleggersprofiel te bepalen.

Vraag 1. Punten Vraag 2. Punten Vraag 3. Punten

Antwoord A. 1 Antwoord A. 1 Antwoord A. 1

Antwoord B. 2 Antwoord B. 2 Antwoord B. 2

Antwoord C. 3 Antwoord C. 3 Antwoord C. 3

Antwoord D. 5 Antwoord D. 4 Antwoord D. 4

Antwoord E. 4 Antwoord E. 5 Antwoord E. 5

Vraag 4. Punten Vraag 5. Punten Vraag 6. Punten

Antwoord A. 1 Antwoord A. 1 Antwoord A. 1

Antwoord B. 2 Antwoord B. 3 Antwoord B. 2

Antwoord C. 4 Antwoord C. 5 Antwoord C. 4

Antwoord D. 5 Antwoord D. 5

Vraag 7. Punten Vraag 8. Punten Vraag 9. Punten

Antwoord A. 1 Antwoord A. 1 Antwoord A. 1

Antwoord B. 3 Antwoord B. 2 Antwoord B. 2

Antwoord C. 5 Antwoord C. 4 Antwoord C. 4

Antwoord D. 5 Antwoord D. 5



4 / 4 Camelea ONE/B/B/CAME/0004/NL/002/1609Beleggersprofiel

The OneLife Company S.A.
38 Parc d’Activités de Capellen. BP 110. L-8303 Capellen. Luxembourg
RCS Luxembourg B34.402

T (+352) 45 67 301  
F (+352) 45 67 34  
E info@onelife.eu.comonelife.eu.com

3. Handtekening

Plaats en datum van handtekening

Handtekening verzekeringnemer 1 Handtekening verzekeringnemer 2

Verzekeringnemer 1 Verzekeringnemer 2 Verzekeringnemer 1 Verzekeringnemer 2 Verzekeringnemer 1 Verzekeringnemer 2

Vraag 10. Punten Vraag 11. Punten Vraag 12. Punten

Antwoord A. 1 Antwoord A. 1 Antwoord A. 1

Antwoord B. 2 Antwoord B. 2 Antwoord B. 2

Antwoord C. 4 Antwoord C. 3 Antwoord C. 3

Antwoord D. 5 Antwoord D. 4 Antwoord D. 4

Antwoord E. 5 Antwoord E. 5

Vraag 13. Punten Totaal aantal 
punten van 

verzekeringnemer 1:

Totaal aantal 
punten van 

verzekeringnemer 2:
Antwoord A. 1

Antwoord B. 2

Antwoord C. 3

Antwoord D. 4

Antwoord E. 5

Interpretatie

Bij elk van de drie onderstaande beleggersprofielen hoort een maximumrisicoschaal. Deze schaal is van toepassing op het niveau van het 
verzekeringscontract. Hij is verbonden aan de FSMA risicoschaal, die 7 risicoklassen onderscheidt, gaande van 0 (het laagste risico) tot 6 (het hoogste 
risico). De tabel die bij de “Financiële informatiefiche levensverzekering” is gevoegd, meldt de risicoschaal voor de fondsen die open stonden voor 
inschrijving op 31 december van het voorgaande jaar.

Om de bij het contract behorende risicoschaal te berekenen, volstaat het om het gewogen risico van elk fonds binnen het contract te berekenen en 
de resultaten op te tellen. Bijvoorbeeld: een portefeuille die voor 50% uit een fonds met klasse 6 bestaat en voor 50% uit een fonds met klasse 4, wordt 
geklasseerd op niveau 5 (50% in 6 + 50% in 4), wat overeenkomt met een dynamisch profiel.

De risicoklasse van de fondsen wordt minstens eenmaal per jaar berekend en kan in de loop der tijd evolueren.

< 30 Punten 30 tot 50 punten > 50 Punten

U bent een defensief belegger. 
Een verzekeringsproduct met een defensieve 
beleggingsstrategie, ontworpen voor beleggers die 
geen risico willen nemen, een beleggingshorizon 
van minstens vijf jaar hebben en een behoedzame 
kapitaalgroei wensen, is het best geschikt voor u.
Bij dit type strategie wordt de portefeuille 
oornamelijk geïnvesteerd in monetaire en 
obligatiefondsen, maar de aanwezigheid van 
een beperkte hoeveelheid weinig volatiele 
aandelenfondsen kan de prestatie meer dynamiek 
verlenen. 

Maximumrisicoschaal van de portefeuille: 2

U bent een neutraal belegger.
Een verzekeringsproduct met een neutrale 
beleggingsstrategie, ontworpen voor 
langetermijnbeleggers die een beleggingshorizon 
van minstens vijf tot tien jaar hebben en 
kapitaalgroei wensen, is het best geschikt voor u. 
Binnen dit type strategie worden de activa meestal 
gespreid tussen monetaire activa, obligaties en 
aandelen. Dit met het oog op diversificatie.

Maximumrisicoschaal van de portefeuille: 4

U bent een dynamisch belegger. 
U hebt een voorkeur voor beleggingen met 
een hoog risico. Een verzekeringsproduct met 
een actieve beleggingsstrategie, ontworpen 
voor langetermijnbeleggers die bereid zijn een 
hoger risiconiveau te aanvaarden om een hoger 
rendement te behalen en een beleggingshorizon 
hebben van minstens vijf tot tien jaar, is het best 
geschikt voor u. Binnen dit type strategie is de 
blootstelling aan aandelen gewoonlijk relatief sterk 
(70 tot 100%).

Maximumrisicoschaal van de portefeuille: 6
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