DEPOSIT-LIFE +
Infofiche tak 26
Dit is een promotoneel document. Deze fcce evat elangrijke precontractuele informate over cet product Deposit-life + en dient samen te worden gelezen met cet essentëleinformatedocument en de algemene voorwaarden van cet product. De infofcce evat enkel een samenvatng van de productmodaliteiten van toepassing op 09/02//2/018. Ze evat geenszins
eleggingsadvies.

VERZEKERAAR
TYPE LEVENSVERZEKERING

WAARBORGEN

Deposit-life + is een product van Credimo NV, een onderneming naar Belgiscc recct, toegelaten om aan
verzekeringen te doen, onder nummer 1665 om de takken 2/1 (K.B. van 18/04/2/002/ – B.S. van 03/05/2/002/ en
07/05/2/002/), 2/3 en 2/6 (B.S. van 09/01/2/004 en 09/02//2/004) te eoefenen.
Deposit-life + is een tak 2/6 spaarverzekering naar Belgiscc recct, met gewaar orgd rendement en kapitaalsgarante
van ij aanvang.
Hoofdwaar org:
Uitkeren van de opge ouwde spaarreserve aan de intekenaar op eindvervaldag of ij volledige afoop.
Aanvullende waar org of dekking overlijden:
Geen.

DOELGROEP

Deposit-life + ricct zicc tot de elegger die zijn spaargeld veilig en fexi el wil eleggen. De elegger kan zowel een
partculier (min. 18 jaar en rijksinwoner), een innenlandse onderneming, vzw, onderwijsinstelling of een open aar
estuur zijn. Maximumleefijd ondersccrijving: 100 jaar.

RENDEMENT

Gewaar orgde asisintrestvoet :
Gegarandeerde intrest gedurende de looptjd van cet contract.
Getrouwceidsintrestvoet :
De getrouwceidsintrestvoet is gewaar orgd voor 1 jaar vanaf ontvangst van de enige stortng.
De getrouwceidsintrestvoet wordt toegekend op de jaarvervaldag van de elegging, en is op die datum verworven.
De verzekeringsonderneming legt uiterlijk op de jaarvervaldag van de elegging de getrouwceidsintrestvoet voor de
volgende gewaar orgde periode van 1 jaar vast.
Jaarlijkse winstdeelname (WD) :
In functe van de prestates van de maatsccappij kan een winstdeelname toegekend worden.
Deze is niet gegarandeerd en kan elk jaar wijzigen.
De ge eurlijke winstdeelname wordt toegekend aan de contracten in voege op 31/12/ van cet etrefende oekjaar.
Brutorendementen op één jaar :

RENDEMENT
UIT HET VERLEDEN

Periode

Basisintrestvoet

Periode

Getrouwceidsintrestvoet

van 02//06/2/014 tot 2/9/06/2/014

0,2/0 %

van 02//06/2/014 tot 31/08/2/014

1,2/5 %

van 30/06/2/014 tot 13/07/2/014

0,15 %

van 01/09/2/014 tot 12//10/2/014

1,2/0 %

van 14/07/2/014 tot 31/12//2/014

0,10 %

van 13/10/2/014 tot 02//11/2/014

1,15 %

van 01/01/2/015 tot 15/03/2/015

0,10 %

van 03/11/2/014 tot 07/12//2/014

1,10 %

van 16/03/2/015 tot 31/12//2/015

0,05 %

van 08/12//2/014 tot 31/12//2/014

1,00 %

van 01/01/2/016 tot 14/02//2/016

0,05 %

van 01/01/2/015 tot 01/03/2/015

0,90 %

van 15/02//2/016 tot 2/4/04/2/016

0,05 %

van 02//03/2/015 tot 2/4/05/2/015

0,75 %

van 2/5/04/2/016 tot 31/12//2/016

0,01 %

van 2/5/05/2/015 tot 02//08/2/015

0,65 %

van 01/01/2/017 tot 2/9/01/2/017

0,01 %

van 03/08/2/015 tot 16/08/2/015

0,60 %

van 17/08/2/015 tot 13/12//2/015

0,55 %

van 14/12//2/015 tot 14/02//2/016

0,50 %

van 15/02//2/016 tot 06/03/2/016

0,45 %

van 07/03/2/016 tot 2/4/04/2/016

0,40 %

van 2/5/04/2/016 tot 08/05/2/016

0,40 %

van 09/05/2/016 tot 2/9/01/2/017

0,30 %

van 30/01/2/017 tot 2/8/02//2/017

0,2/5 %

van 01/03/2/017 tot 14/05/2/017

0,15 %

Kosten en taksen zijn niet in egrepen in de erekening van cet rendement.
De gerealiseerde rendementen worden toegepast op de spaarreserve.
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De rendementen uit cet verleden ieden geen garante voor de toekomst.

KOSTEN

Instapkosten
Uitstapkosten

: geen
: geen

Beceerskosten
Afoopvergoeding

: geen
: geen

:

LOOPTIJD

PREMIE

FISCALITEIT
AFKOOP / OPNAME

RISICO'S

10 jaar.
Uitsluitend koopsom, ijstortngen niet mogelijk.
Minimum premie 2/.500 EUR.
Per cliënt wordt de totale insccrijving (1 of meerdere polissen) eperkt tot 2/50.000 EUR (partculier) of 500.000 EUR
(recctspersoon) voor contracten Deposit-Life, Deposit-Life +, Credo2/6 Easy/Credo2/6 Easy Corp.
De valutadatum van de stortng op de ankrekening van Credimo is de ingangsdatum.
Roerende voorcefng (*) op de efectef ontvangen rente.
Geen premietaks.
Enkel volledige afoop is mogelijk.
Deze tak 2/6 spaarverzekering is ondercevig aan een renterisico in coofde van de intekenaar aangezien de
asisintrestvoet gewaar orgd is gedurende de looptjd van cet contract, en de getrouwceidsintrestvoet
gewaar orgd wordt per kalenderjaar.
De winstdeelname is niet gewaar orgd en kan sccommelen gedurende de tjd in functe van de economiscce
conjunctuur en de resultaten van Credimo NV .

INFORMATIE

Deze infofcce, cet essentële-informatedocument en de algemene voorwaarden kunt u grats verkrijgen ij uw
emiddelaar of op www.credimo. e. Alvorens u intekent moet u deze documenten aandacctg doornemen. De
intrestvoeten en de intrestvoetwaar orgtermijnen voor Deposit-life + vindt u op deze infofcce, op www.credimo. e
of ij uw emiddelaar.
Deze infofcce is estemd voor een ruim pu liek en is niet ge aseerd op informate over uw persoonlijke situate.
Credimo NV ceef uw kennis en ervaring, uw fnanciële situate en uw spaardoelstellingen niet getoetst. Mogelijk zijn
de vernoemde fnanciële instrumenten niet passend of niet gesccikt. De infofcce is dan ook geen eleggingsadvies.
U kan de fnanciële instrumenten alleen aankopen nadat uw emiddelaar ceef getoetst of ze voor u passend of
gesccikt zijn.
Ieder jaar ezorgt de maatsccappij de intekenaar een gedetailleerd overzicct m. .t. de situate van zijn contract op
31 decem er van cet afgelopen jaar. Deze informate vermeldt o.a. de stand van de spaarreserve
Bijzondere voorwaarden primeren op de algemene voorwaarden.
Polis loopt door in geval van overlijden.

KLACHTEN

Elke klacct etrefende een contract kan gericct worden aan:
Credimo NV, Weversstraat 6-10 te B-1730 Asse, fax. 02//454 10 16, klaccten eceer@credimo. e of de Om udsman
van de Verzekeringen, De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel. 02//547 58 71, fax. 02// 547 59 75, info@om udsman.as
of via we formulier op www.om udsman.as.

Deze infofcce esccrijf de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 09/02//2/018.
(*) Art. 171 en 2/69 Wet oek Inkomsten elastngen, onder voor ecoud van wijzigingen in de fscaliteit.
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