Credo26 Grow
Infofiche tak 26
Dit is een promotioneel document. Deze fiche bevat belangrijke precontractuele informatie over het product Credo26 Grow en dient samen te worden gelezen met het essentiëleinformatiedocument en de algemene voorwaarden van het product. De infofiche bevat enkel een samenvatting van de productmodaliteiten van toepassing op 01/07/2021. Ze bevat geenszins
beleggingsadvies.

VERZEKERAAR

TYPE LEVENSVERZEKERING

WAARBORGEN

DOELGROEP

Credo26 Grow is een product van Credimo NV, een onderneming naar Belgisch recht, 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 beoefenen.
Credo26 Grow is een tak 26 spaarverzekering naar Belgisch recht, met gewaarborgd rendement en kapitaalsgarantie
van bij aanvang.
Hoofdwaarborg:
Uitkeren van de opgebouwde spaarreserve aan de intekenaar op eindvervaldag of bij gedeeltelijke / volledige
afkoop.
Aanvullende waarborg of dekking overlijden:
Geen
Credo26 Grow richt zich tot de particuliere belegger (minimum 18 jaar en rijksinwoner) die zijn spaargeld veilig wil
beleggen.
Credo26 Grow richt zich ook tot de rechtspersonen. De belegger kan zowel een binnenlandse onderneming,
vzw, onderwijsinstelling of een openbaar bestuur zijn.
Gewaarborgde basisintrestvoet: 0,01%
De gewaarborgde basisintrestvoet is gegarandeerd voor 1 jaar, te rekenen vanaf de datum van definitieve ontvangst
van de premie op de rekening van de verzekeraar.
Na deze periode van 1 jaar wordt een gewaarborgde basisintrestvoet bepaald voor een nieuwe periode van 1 jaar.
Enkel bij wijziging wordt de intekenaar schriftelijk hiervan op de hoogte gebracht.
Getrouwheidsintrestvoet:

RENDEMENT

Jaar 1

0,15 %

Jaar 4

0,30 %

Jaar 7

0,95 %

Jaar 2

0,20 %

Jaar 5

0,35 %

Jaar 8

1,00 %

Jaar 3

0,25 %

Jaar 6

0,50 %

Jaar 9

1,60 %

De getrouwheidsintrestvoet is gegarandeerd gedurende de looptijd van het contract vanaf de datum van definitieve
ontvangst van de premie op de rekening van de verzekeraar.
De getrouwheidsintrest wordt toegekend op de jaarvervaldag van de premie, en is op die datum verworven.

Getrouwheidsintrestvoeten op 9 jaar:
Periode

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Jaar 4

Jaar 5

Jaar 6

Jaar 7

Jaar 8

Jaar 9

Van 03/06/2019 tot 15/09/2019

0,10 %

0,20 %

0,55 %

0,60 %

0,65 %

1,40 %

1,45 %

1,50 %

1,60 %

RENDEMENT

Van 16/09/2019 tot 31/10/2019

0,10 %

0,20 %

0,30 %

0,40 %

0,90 %

1,10 %

1,20 %

1,70 %

1,80 %

UIT HET VERLEDEN

Van 01/11/2019 tot 30/06/2020

0,05 %

0,10 %

0,15 %

0,30 %

0,60 %

0,75 %

1,00 %

1,25 %

2,00 %

Van 01/07/2020 tot 15/09/2020

0,15 %

0,20 %

0,25 %

0,35 %

0,50 %

0,65 %

0,85 %

1,00 %

1,80 %

Kosten en taksen zijn niet inbegrepen in de berekening van het rendement.
De gerealiseerde rendementen worden toegepast op de spaarreserve.
De rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KOSTEN

LOOPTIJD

Instapkosten : geen
Uitstapkosten : geen

Beheerskosten
Afkoopvergoeding

: geen
: geen

9 jaar
De polis loopt door bij overlijden van de intekenaar (enkel voor de particuliere belegger).
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Minimum premie is 2.500 EUR.
Uitsluitend koopsom, bijstortingen niet mogelijk.
Particuliere belegger: Per cliënt wordt de totale inschrijving (1 of meerdere contracten) beperkt tot 250.000 EUR
voor contracten Credo26 Grow, onder voorbehoud van wijzigingen in de toekomst. Als het totaal bedrag wordt

PREMIE

overschreden, wordt het surplus teruggestort aan de intekenaar. Stortingen onder voorbehoud van aanvaarding door de
maatschappij.

Rechtspersonen: Per cliënt wordt de totale inschrijving (1 of meerdere contracten) beperkt tot 250.000 EUR voor
contracten Credo26 Grow, onder voorbehoud van wijzigingen in de toekomst. Als het totaal bedrag wordt overschreden,
wordt het surplus teruggestort aan de intekenaar. Stortingen onder voorbehoud van aanvaarding door de maatschappij.

De valutadatum van storting op de bankrekening van de verzekeraar is de ingangsdatum.

FISCALITEIT

Geen premietaks.
Roerende voorheffing (*) op de effectief ontvangen rente.
Afkoop
Een gedeeltelijke of volledige afkoop is te allen tijde mogelijk.

AFKOOP

Een gedeeltelijke afkoop moet minstens 1.250 EUR bedragen. De totale spaarreserve dient steeds minimum 2.500
EUR te bedragen i.g.v. een gedeeltelijke afkoop, zo niet is enkel een volledige afkoop mogelijk.
Na overlijden van de intekenaar en indien het contract verder loopt, kunnen geen gedeeltelijke afkopen meer
uitgevoerd worden.
Door de uitbetaling van het geheel van de spaarreserve wordt de overeenkomst beëindigd.

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 storting en de getrouwheidsintrestvoeten
gewaarborgd zijn gedurende de looptijd van het contract.

INFORMATIE

Deze infofiche, het essentiële-informatiedocument en de algemene voorwaarden kunt u gratis verkrijgen bij uw
bemiddelaar of op www.credimo.be. Alvorens u intekent moet u deze documenten aandachtig doornemen. De
intrestvoeten en de intrestvoetwaarborgtermijnen voor Credo26 Grow vindt u op deze infofiche, op
www.credimo.be of bij uw bemiddelaar.
Deze infofiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over uw persoonlijke situatie.
Credimo NV heeft uw kennis en ervaring, uw financiële situatie en uw spaardoelstellingen niet getoetst. Mogelijk zijn
de vernoemde financiële instrumenten niet passend of niet geschikt. De infofiche is dan ook geen beleggingsadvies.
U kan de financiële instrumenten alleen aankopen nadat uw bemiddelaar heeft getoetst of ze voor u passend of
geschikt zijn.
Ieder jaar bezorgt de maatschappij de intekenaar een gedetailleerd overzicht m.b.t. de situatie van zijn contract op
31 december van het afgelopen jaar. Deze informatie vermeldt o.a. de stand van de opgebouwde spaarreserve
rekening houdend met de stortingen en afkopen.
Bijzondere voorwaarden primeren op de algemene voorwaarden.

KLACHTEN

Elke klacht betreffende een contract kan gericht worden aan:
Credimo NV, Weversstraat 6-10 te B-1730 Asse, fax. 02/454 10 16, klachtenbeheer@credimo.be of de Ombudsman
van de Verzekeringen, De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel. 02/547 58 71, fax. 02/ 547 59 75, info@ombudsman.as
of via webformulier op www.ombudsman.as.

Deze infofiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 01/07/2021.
(*) Art. 171 en 269 Wetboek Inkomstenbelastingen onder voorbehoud van wijzigingen in de fiscaliteit.
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