Essentiëe-informateeocument
Doeë
In dit document wordt u essentiëe informate gegeven over dit beëeggingsproduct. Het is geen marketngmateriaaë. Deze informate is weteëijk
voorgeschreven om u te heëpen de aard, de risico's, de kosten, de mogeëijke winsten en verëiezen van dit product te begrijpen en u te heëpen het
met andere producten te vergeëijken.

Proeuct
Creeo26 Grow, een verzekeringsproduct van Credimo NV, Beëgische verzekeringsonderneming, Weversstraat 6-10, B-1730 Asse Beëgii,
www.credimo.be. Beë 02/454.10.10 voor meer informate. Dit essentiëe-informatedocument is van toepassing op 03/06/2019, onder toezicht van
de FSMA, Autoriteit voor Financiiëe Diensten en Markten, Congresstraat 12-14, B-1000 Brusseë.

Wat is eit voor een proeuct?
Soort: De Credo26 Grow is een tak 26 spaarverzekering naar Beëgisch recht, met kapitaaësgarante en gewaarborgd rendement.
Doeësteëëingen: Geëdbeëegging gedurende 9 jaar met mogeëijkheid om zonder kosten over de reserve te beschikken.
De premie moet minimum 2.500 EUR bedragen;
De totaëe inschrijving, in één of meerdere contracten Credo26 Grow, wordt per cëiint beperkt tot 250.000 EUR voor de partcuëiere beëegger en tot
500.000 EUR voor de rechtspersonen.
Gewaarborgde basisinterestvoet van 0,01 % toegekend vanaf de dag van ontvangst van de netopremie (stortng zonder instapkosten). De
basisrentevoet wordt gegarandeerd voor 1 jaar. Na deze periode van 1 jaar bepaaët Credimo een gewaarborgde basisintrestvoet voor een nieuwe
periode van 1 jaar.
Gewaarborgde getrouwheidsintrestvoeten toegekend vanaf de dag van ontvangst van de netopremie teëkens tot de jaarvervaëdag van de premie,
en op die datum verworven.
De getrouwheidsintrest bedraagt tjdens :
Jaar 1

0,10 %

Jaar 4

0,60 %

Jaar 7

1,45 %

Jaar 2

0,20 %

Jaar 5

0,65 %

Jaar 8

1,50 %

Jaar 3

0,55 %

Jaar 6

1,40 %

Jaar 9

1,60 %

Kapitaëisate op basis van samengesteëde interesten.
Het rendement hangt dus af van de gewaarborgde basis- en getrouwheidsinterestvoeten en de efecteve periode van bezit van het product. Een
iëëustrate van dit rendement vindt u in de rubriek ‘Wat zijn de risico’s en wat kan ik ervoor terugkrijgen?’ in de tabeë met prestatescenario’s.
Doeëgroep: De Credo26 Grow richt zich tot de partcuëiere beëegger (minimum 18 jaar en rijksinwoner) of tot de rechtspersonen (een binnenëandse
onderneming, vzw, onderwijsinsteëëing of een openbaar bestuur).
Verzekeringsuitkeringen en kosten: deze kapitaëisateverrichtng heeft een duurtjd van 9 jaar.
De duur, de einddatum van het contract, aësook het kapitaaë dat de intekenaar van het contract ontvangt op einddatum, hangen niet af van het
ëeven of overëijden van een bepaaëde persoon.
Op de einddatum van het contract worden de netopremie (stortng zonder instapkosten) en de gekapitaëiseerde gegarandeerde interesten
uitgekeerd, verminderd met de eventueëe afopen.
Het bedrag van deze prestates staat vermeëd in het onderdeeë 'Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?’. Het rendement wordt niet
beïnvëoed door het bedrag van de gestorte premie.

Wat zijn ee risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?
Risico-ineicator:

1 2 3 4 5 6 7
Lager risico

Hoger risico
Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat

u het product 9 jaar aanhoudt. Het risico eigen aan
het product kan hoger zijn dan wat vermeëd is in de
risico-indicator, indien het product niet wordt
aangehouden gedurende de heëe aanbevoëen
periode.
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De samenvatende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau
van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator ëaat zien
hoe groot de kans is dat beëeggers verëiezen op het product wegens
marktontwikkeëingen of doordat er geen geëd voor betaëing is.
We hebben dit product ingedeeëd in këasse 2 uit 7; dat is een ëage
risicokëasse. Dat betekent dat de potentiëe verëiezen op toekomstge
prestates worden geschat aës ëaag, en dat de kans dat wij u niet kunnen
betaëen wegens een sëechte markt heeë këein is. Aës wij u niet kunnen
betaëen wat u verschuëdigd is, zou u uw geheëe inëeg kunnen verëiezen.
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Prestatescenario's
Inëeg: 10.000 EUR - Verzekeringspremie: n.v.t.

Scenario bij ëeven

1 jaar

5 jaar

9 jaar
(aanbevoëen perioee van bezit)

Stresscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeëd rendement per jaar

10.011 EUR
0,11 %

10.217 EUR
0,43 %

10.843 EUR
0,9 %

Ongunstg scenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeëd rendement per jaar

10.011 EUR
0,11 %

10.217 EUR
0,43 %

10.843 EUR
0,9 %

Gematge scenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeëd rendement per jaar

10.011 EUR
0,11 %

10.217 EUR
0,43 %

10.843 EUR
0,9 %

Gunstg scenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeëd rendement per jaar

10.011 EUR
0,11 %

10.217 EUR
0,43 %

10.843 EUR
0,9 %

Deze tabeë ëaat zien hoeveeë geëd u zou kunnen terugkrijgen in de komende 9 jaar, in verschiëëende scenario's, aës u 10.000 EUR inëegt.
De weergegeven scenario's iëëustreren het mogeëijke rendement op uw beëegging. U kunt ze vergeëijken met de scenario's van andere producten. De
weergegeven scenario's zijn een schatng van de toekomstge prestate op basis van gegevens uit het verëeden over hoe de waarde van deze
beëegging varieert, en geven geen exacte indicate. Wat u ontvangt, hangt af van hoe de markt presteert en hoe ëang u de beëegging/het product
aanhoudt.
Het stressscenario toont wat u zou kunnen terug krijgen in extreme marktomstandigheden, en houdt geen rekening met de situate waarin wij u
niet kunnen betaëen. De weergegeven bedragen zijn incëusief aëëe kosten van het product zeëf, en incëusief de kosten van uw adviseur of distributeur.
In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonëijke fscaëe situate, die eveneens van invëoed kan zijn op hoeveeë u terugkrijgt.

Wat gebeurt er aës Creeimo niet kan uitbetaëen?
De kapitaëisatecontracten maken deeë uit van een afgescheiden beheer van het bijzonder vermogen, afzonderëijk beheerd binnen de actva van de

verzekeraar. In gevaë van faiëëissement van de verzekeraar, is dit vermogen prioritair voorbehouden tot nakoming van de verbintenissen tegenover
de nemers.
Bovendien zijn de nemers bevoorrechte schuëdeisers op de totaëiteit van de actva van de verzekeraar.

Wat zijn ee kosten?
Kosten in de ëoop van de tjd
De verëaging van de opbrengst ëaat zien weëk efect de totaëe door u te betaëen kosten hebben op uw mogeëijke beëeggingsrendement. De totaëe
kosten omvaten eenmaëige en vaste kosten. De bedragen die hier zijn weergegeven, zijn de cumuëateve kosten van het product zeëf voor drie
verschiëëende perioden van bezit. Potentiëe sanctes bij vroegtjdige uitstap zijn inbegrepen. De bedragen zijn gebaseerd op de verondersteëëing dat
u 10.000 EUR inëegt. De getaëëen zijn schatngen en kunnen in de toekomst veranderen. De persoon die u dit product verkoopt of die u adviseert
over dit product, brengt u mogeëijk andere kosten in rekening. In dat gevaë geeft die persoon u informate over die kosten en ëaat hij of zij u zien
weëk efect aëëe kosten in de ëoop van de tjd op uw beëegging zuëëen hebben.
Inëeg van 10.000 EUR
Scenario's

Ineien u verkoopt
na 1 jaar

Ineien u verkoopt
na 5 jaar

Ineien u verkoopt
na 9 jaar

Totaëe kosten

0 EUR

0 EUR

0 EUR

Efect op rendement (verëaging van
de opbrengst) per jaar

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Samensteëëing van de kosten
Onderstaande tabeë geeft het voëgende weer:
– het efect dat de verschiëëende soorten kosten eëk jaar hebben op uw mogeëijke beëeggingsrendement aan het eind van de aanbevoëen periode
van bezit;
– de betekenis van de verschiëëende kostencategoriein.
Deze tabeë ëaat het efect op het jaarëijks rendement zien.
Eenmaëige
kosten

Lopenee
kosten

Instapkosten

n.v.t.

Het efect van de kosten wanneer u uw inëeg doet. Dit is het maximum dat u zuët betaëen,
mogeëijk betaaët u minder. Dit omvat de kosten voor de distribute van uw product.

Uitstapkosten

n.v.t.

Het efect van de uitstapkosten wanneer uw beëegging vervaët.

Portefeuiëëetransactekosten n.v.t.

Het efect van de kosten aës wij onderëiggende beëeggingen voor het product aankopen of
verkopen.

Andere ëopende kosten

Het efect van de kosten die wij eëk jaar afnemen voor het beheer van uw beëeggingen.

n.v.t.
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Hoe ëang moet ik het houeen en kan ik er eereer geëe uit haëen?
Aanbevoëen perioee van bezit: 9 jaar. Wij raden een periode van bezit aan van 9 jaar zodat de gestorte premie de tjd heeft om te kapitaëiseren. In
gevaë van desinvestering vóór het einde van de aanbevoëen periode van bezit kan dit een impact hebben op de prestate van het product. Voor een
beëegging tot de aanbevoëen periode van bezit: zie het onderdeeë ‘Wat zijn de kosten?’.
Afoopoopname:
Een gedeeëteëijke of voëëedige afoop is te aëëen tjde mogeëijk.
Een gedeeëteëijke afoop moet minstens 1.250 EUR bedragen. De totaëe spaarreserve dient steeds minimum 2.500 EUR te bedragen i.g.v. een
gedeeëteëijke afoop, zo niet is enkeë een voëëedige afoop mogeëijk.
Na overëijden van de intekenaar en indien het contract verder ëoopt, kunnen geen gedeeëteëijke afopen meer uitgevoerd worden.
Door de uitbetaëing van het geheeë van de spaarreserve wordt de overeenkomst beiindigd.
Risico's: Deze tak 26 spaarverzekering is onderhevig aan een renterisico in hoofde van de intekenaar aangezien de basisintrestvoet gewaarborgd is
per periode van 1 jaar vanaf de stortng en de getrouwheidsintrestvoeten gewaarborgd zijn gedurende de ëooptjd van het contract.
Er is geen vergoeding verschuëdigd bij een opzegging binnen 30 dagen voëgend op de inwerkingtreding van het contract.

Hoe kan ik een këacht ineienen?
Voor aë uw vragen kunt u in eerste instante terecht bij uw bemiddeëaar. Aëëe këachten m.b.t. dit product, kunt u overmaken aan Credimo NV, Dienst
Këachtenbeheer (këachtenbeheer@credimo.be), Weversstraat 6-10 te B-1730 Asse. Indien de opëossing die Credimo voorsteët geen voëdoening
schenkt, kunt u het geschië voorëeggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen (info@ombudsman.as); De Meeûssquare 35 te B-1000 Brusseë of
via webformuëier op www.ombudsman.as.

Aneere nutge informate
Informate
De aëgemene voorwaarden zijn grats verkrijgbaar bij uw bemiddeëaar en op de website www.credimo.be. Eëk jaar krijgt u, overeenkomstg de wet,
een contractoverzicht. Voor aëëe andere informate over het product kunt u het document “Infofchee consuëteren.
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Credimo nv-sa Maatschappelijke zetel - Siège social
Weversstraat 6-10 - B-1730 Asse - Tel +32 (0)2 454 10 10 - Fax +32 (0)2 452 21 65
www.credimo.be - BNP Paribas Fortis BE92 2930 3278 2823
Ondernemingsnummer/Numéro d'entreprise: 0407 226 685
Toegelaten om aan verzekeringen te doen onder het 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 beoefenen.
Agréée pour faire des opérations d'assurances sous le code 1665, pour pratiquer les branches 21 (A.R. du 18/04/2002 - M.B. du 03/05/2002 et du 07/05/2002), 23 et 26 (M.B. du 09/01/2004 et 09/02/2004).

P. 3 / 3

