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DOCUMENT
MET ESSENTIËLE
INFORMATIE
DOELSTELLING
Dit document bevat essentiële informatie over het investeringsproduct. Het gaat niet om een document van commerciële aard of
marketingmateriaal. 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 u te helpen het met andere producten te vergelijken. .

PRODUCT
BEOBANK HORIZON is een levensverzekeringscontract dat wordt aangeboden door North Europe Life Belgium, Pleinlaan 11 Boulevard de la
Plaine, Brussel 1050 T. 02/789.42.00 – F. 02/789.42.01 – IBAN BE31 9540 1981 8155 – BIC CTBKBEBX
BTW BE 0403.217.320 RPR Brussel. Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr 0956
U kunt alle nuttige informatie vinden op de website www.nelb.be of door te bellen naar +32(0)2 789.42.00.
De bevoegde autoriteit waaronder de verzekeraar valt is de Autoriteit voor financiële diensten en markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000
BRUSSEL.
Datum waarop het document met essentiële informatie werd opgesteld : 01/01/2018
U staat op het punt om een product aan te kopen dat niet eenvoudig is en dat moeilijk te begrijpen kan zijn.

WAARUIT BESTAAT DIT PRODUCT?
Type

Doelstellingen

Doelgroep
.

BEOBANK HORIZON is een individueel levenverzekeringscontract waarvan de garanties in euro zijn
uitgedrukt en onderschreven zijn bij NELB, Pleinlaan 11-1050 BRUSSEL. Het valt onder Tak 21
(Levensverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschats- en
geboorteverzekeringen) van Bijlage 1 van het Koninklijk Besluit van 22/02/1991.
BEOBANK HORIZON laat aan de verzekeringsnemer toe om te genieten van een kapitaal bij leven van de
verzekerde op het einde van het contract. In geval van overlijden van de verzekerde voor het einde van het
contract of tijdens de periode van automatische hernieuwing door stilzwijgende aanvaarding wordt het kapitaal
gestort aan de begunstigde(n) bij overlijden onder voorbehoud van de dekkingen die lopen op de dag van het
overlijden van de verzekerde.
U vindt specifieke informatie over de onderliggende investeringen op de website www.nelb.be
Het type investeerders waarvoor het levensverzekeringscontract bedoeld is varieert in functie van de hieronder
vermelde investeringsopties.
• Dekking in geval van leven
In geval van leven van de verzekerde aan het einde van het contract of bij het bereiken van de vervaldatum bij
elke jaarlijkse verlenging, kan de verzekeringsnemer de betalingen van het gegarandeerd kapitaal eisen. Het
bedrag dat moet worden betaald is gelijk aan het bedrag van de reserve.

• Hoofddekking overlijden
Indien de verzekerde overlijdt voor het einde van het contract of voor het einde van elk jaar van verlenging,
waarborgt de verzekeraar de betaling aan de begunstigde(n) bij overlijden, van een kapitaal waarvan het
bedrag gelijk is aan de reserve die in het kader van dit contract werd opgebouwd op datum van het overlijden.

Detail van de
verzekeringsprestaties

• Aanvullende dekking 130%
Ingeval de verzekerde overlijdt vóór de dag die volgt op de dag van zijn 75ste verjaardag, waarborgt de
verzekeraar de betaling aan de begunstigde(n) bij overlijden, van een kapitaal waarvan het bedrag gelijk is aan
het verschil, indien dat positief is, tussen 130 % van de uitgevoerde bruto stortingen, verminderd met 130%
van de uitgevoerde bruto gedeeltelijke afkopen, en de reserve van het contract op het moment van het
overlijden.

• Dekking in geval van overlijden door ongeval
Indien de verzekerde overlijdt ten gevolge van een ongeval, waarborgt de verzekeraar de betaling aan de
begunstigde(n) bij overlijden van een bijkomend kapitaal waarvan het bedrag gelijk is aan het kapitaal van de
hoofddekking overlijden van het contract op het moment van het overlijden.
De uitkeringen die worden betaald uit hoofde van de facultatieve overlijdensdekkingen, zijn beperkt per
verzekerde tot € 150.000, en dit voor alle BEOBANK HORIZON levensverzekeringscontracten tezamen.
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Looptijd van het
product

De verzekeringsnemer bepaalt vrij de looptijd van het contract bij de inschrijving. Deze bedraagt minimaal 8 jaar en 1
maand en maximum 30 jaar. Na het verstrijken van deze periode zal het contract jaarlijks worden verlengd door
stilzwijgende stilzwijgend worden verlengd. De verlenging gebeurt bij het aflopen van het contract, tenzij kennisgeving
van opzegging door een van de partijen tenminste 2 maanden voor het verstrijken van de looptijd van het contract van
aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging. Het contract wordt beëindigd bij het verstrijken van de vaste looptijd
of bij het verstrijken van elk jaar verlenging, totale terugkoop, opzegging van het contract of nog bij het overlijden van
de verzekerde voor het verstrijken van de termijn
NELB kan het contract BEOBANK HORIZON niet eenzijdig opzeggen.

Specifieke informatie
over de onderliggende
investeringen

U kan de specifieke informatie over de onderliggende investeringen raadplegen op de website www.nelb.be

WAT ZIJN DE RISICO'S EN WAT KAN DIT ME OPBRENGEN?

1

2

3

4

5

6

Het laagste risico

7

Het hoogste risico

De risico-indicator bevindt zich rekening houdend met voorgestelde onderliggende investeringsopties op een risicoklasse
van 1 op een schaal van 1 tot 7.
De risico-indicator vertrekt van de veronderstelling dat u het product minimum 8 jaar behoudt.

Samenvattende
risico-indicator

De samenvattende risicofactor laat toe om het risiconiveau van dit product te evalueren ten opzichte van andere. Het
geeft de waarschijnlijkheid aan dat het product verliezen zal lijden in geval van bewegingen op de markten of de
onmogelijkheid van onze kant om u te betalen.
Het maximaal mogelijk verlies stemt overeen met het gedeelte aan geïnvesteerde premies in het onderliggend fonds.
U heeft recht op een terugbetaling van uw stortingen in Tak 21 dat een kapitaalswaarborg biedt voor een minimum van
de netto-gestorte premies , verhoogd met de verworven netto interesten, min de eventuele afkopen.
U geniet waarschijnlijk in ieder geval van het systeem voor de bescherming van consumenten (zie de paragraaf “wat
gebeurt er indien we niet in staat zijn om de overschrijvingen uit te voeren?". De hieronder voorgestelde bescherming
houdt geen rekening met deze bescherming.
U vindt specifieke informatie over elke onderliggende beleggingsoptie op de website www.nelb.be

De fiscale wetgeving kan gevolgen hebben op de uitgevoerde betalingen.

WAT GEBEURT ER ALS NELB NIET IN STAAT IS OM DE OVERSCHRIJVINGEN UIT TE VOEREN?
In geval van onvermogen van NELB, kan de investeerder een belangrijk financieel verlies lijden.
Het garantiefonds voor de financiële diensten laat een bescherming ter hoogte van € 100.00 toe voor alle levensverzekeringscontracten met
gegarandeerd rendement (Tak 21), die aan het Belgisch recht onderworpen zijn. Elke fysieke persoon, vereniging, VZW (vereniging zonder
winstoogmerk), onderneming die een levensverzekeringscontract met gegarandeerd rendement (tak 21) heeft afgesloten, die aan het Belgisch recht is
onderworpen kan een vergoeding tot schadevergoeding indienen via MyMinfin of via het hiervoor bestemd papieren formulier.
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WAT GAAT DEZE INVESTERING MIJ KOSTEN?
KOSTEN IN DE LOOP VAN DE TIJD
De vermindering op het rendement (RIY) toont de invloed van de totale kosten die u moet betalen op het rendement dat u op uw investering kunt
behalen. De totale kosten omvatten de eenmalige, de weerkerende en de bijkomende kosten.
De bedragen die hier worden weergegeven zijn de gecumuleerde kosten i.v.m. het product zelf over drie verschillende investeringsperiodes. Ze
omvatten de eventuele boetes bij een vervroegd uitstappen. De voorgestelde cijfers veronderstellen dat u 10.000 EUR investeert. Deze cijfers zijn
schattingen en kunnen in de toekomst wijzigen.
Het kan gebeuren dat de persoon die u dit product verkoopt of de persoon die u hierover raad geeft, vraagt om bijkomende kosten te betalen. Indien
dit het geval is, zal deze persoon u informeren met betrekking tot de kosten en zal u de invloed in de loop van de tijd van het totaal van de kosten op
uw investering tonen.
De kosten variëren in functie van de onderliggende investeringsoptie.
U vindt specifieke informatie over elke onderliggende beleggingsoptie op de website www.nelb.be
VOOR EEN INVESTERING
indien u uitstapt na 1 jaar
VAN € 10.000
Totale kosten
Van € 96 tot € 443
Weerslag op het rendement
(vermindering van het
Van 0,96 % tot 4,45 %
rendement) per jaar
SAMENSTELLING VAN DE KOSTEN

indien u uitstapt na 4 jaar

indien u uitstapt na 8 jaar

Van € 383 tot € 719

Van € 762 tot € 1 086

Van 0,96 % tot 1,84 %

Van 0,96 % tot 1,40 %

De tabel hieronder geeft het volgende weer:

de jaarlijkse invloed van de verschillende types van kosten op het rendement dat u op uw investering zou kunnen bereiken aan het einde
van de aanbevolen investeringsperiode.

de betekenis van de verschillende categorieën van kosten.

Eenmalige kosten

Terugkerende
kosten

Bijkomende kosten

Deze tabel toont de weerslag op het jaarrendement
De invloed van de kosten bij het instappen in de
Van 0 % tot
investering. Het gaat om het maximumbedrag dat u gaat
Instapkosten
betalen. Het zou kunnen dat u minder gaat betalen. Dit
0,44 %
omvat ook de distributiekosten van uw product.
De invloed van de kosten die ontstaan wanneer u op de
Uitstapkosten
Geen kosten
vervaldag uit uw investering stapt.
Transactiekosten van de
De invloed van de kosten wanneer we de onderliggende
Geen kosten
portefeuille
investeringen aan het product kopen of verkopen.
De invloed van de kosten die we elk jaar aanrekenen om
Andere terugkerende kosten
0,96 %
uw investering te beheren.
De weerslag van de commissies op het resultaat. Deze
Commissies op het resultaat
commissie wordt op uw investering afgehouden indien
Geen kosten
het product de referentie-index overschrijdt.
De weerslag van de commissies op de winstdeelname.
Commissie op winstdeling
Dit bedrag wordt in mindering gebracht wanneer de
Geen kosten
prestatie van de investering hoger is dan X%.

De kosten, vermeld in deze tabel, hebben betrekking op de kosten van het contract en de kosten van de onderliggende beleggingsopties.

HOELANG MOET IK BEOBANK HORIZON BEHOUDEN EN KAN IK HET GELD VERVROEGD AFHALEN?
Opzeggingstermijn

Binnen een periode van 30 dagen na het effectief worden van het verzekeringscontract beschikt de verzekeringsnemer
over de mogelijkheid om de annulering te vragen via een aangetekende brief met bevestiging van ontvangst

Aanbevolen
Investeringsduur

De aanbevolen investeringsduur bedraagt 8 jaar en 1 maand en maximum 30 jaar.

Uitstappen voor de
vervaldag

Het contract bevat de mogelijkheid om op elk moment zonder boete over te gaan tot gehele of gedeeltelijke terugkoop.
De sommen zullen door de verzekeraar worden overgeschreven binnen een termijn van maximum een jaar te rekenen
vanaf de ontvangst van alle documenten die noodzakelijk zijn voor de behandeling van de aanvraag.

HOE KAN IK EEN KLACHT FORMULEREN?
De verzekeringsnemer kan zich voor alle inlichtingen tot zijn gebruikelijke contactpersoon wenden. Indien zijn antwoord niet voldoet, kan hij zijn klacht
en/of vragen
Vervolgens schriftelijk richten naar het volgende adres: NELB - North Europe Life Belgium Pleinlaan 11 B-1050 Brussel of via e-mail aan het
volgende adres: nelb-info@nelb.be
Indien het meningsverschil blijft bestaan na het antwoord dat door de Verzekeraar wordt gegeven, kan de verzekeringsnemer zijn klacht richten aan
de Ombudsman op de volgende contactgegevens.
De Ombudsman voor de Verzekeringen de Meeus square 35, 1000 Brussel

ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE
De documenten met specifieke informatie over de investeringsopties die door het BEOBANK HORIZON-contract worden voorgesteld zijn toegankelijk
op de website www.nelb.be.
De verzekeringnemer ontvangt voorafgaand aan de inschrijving op het verzekeringscontract, dit document met essentiële informatie met betrekking
tot het contract, de Algemene Voorwaarden van het contract, het beleggersprofiel en de bemiddelingsfiche.

North Europe Life Belgium NV Pleinlaan 11, 1050 Brussel
KBO: 0403.217.320
FSMA-nummer: 956 www.nelb.be

