KAPBON-LIFE
Infofiche tak 26
Dit is een promotioneel document. Deze fiche bevat belangrijke precontractuele informatie over het product Kapbon-life 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 01/11/2019. Ze bevat geenszins
beleggingsadvies.

VERZEKERAAR

Kapbon-life 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.

TYPE LEVENSVERZEKERING

De Kapbon-life is een tak 26 spaarverzekering naar Belgisch recht, met gewaarborgd rendement en kapitaalsgarantie
van bij aanvang.

WAARBORGEN

Hoofdwaarborg
Uitkeren van kapitaal + gekapitaliseerde interesten op eindvervaldag
Aanvullende waarborgen of dekking overlijden
Geen

DOELGROEP

De Kapbon-life richt zich tot de belegger die zijn spaargeld veilig wil beleggen. De belegger kan zowel een particulier
(min. 18 jaar en rijksinwoner), een binnenlandse onderneming, vzw, onderwijsinstelling of een openbaar bestuur
zijn. Maximumleeftijd onderschrijving: 100 jaar.

RENDEMENT

Gewaarborgde intrestvoet
Gegarandeerde intrest gedurende de looptijd van het contract

KOSTEN
LOOPTIJD
PREMIE
FISCALITEIT

AFKOOP / OPNAME

RISICO'S

Instapkosten
Beheerskosten
Afkoopvergoeding

: geen
: geen
: geen uitstapkosten op eindvervaldag

8 jaar
Uitsluitend koopsom, bijstortingen niet mogelijk.
Minimum premie is 1.000 EUR.
De valutadatum van de storting op de bankrekening van Credimo is de ingangsdatum.
Roerende voorheffing (*) op de effectief ontvangen rente.
Geen premietaks.
Enkel volledige afkoop is mogelijk.
In geval van afkoop na 1 jaar is er geen enkele kost, indien afkoop voor het einde van het eerste jaar, is de
vergoeding als volgt:
1,50 % op de spaarreserve als de afkoop tijdens de eerste 6 maanden plaatsvindt
1,00 % op de spaarreserve als de afkoop vanaf de 7e tot en met de 12e maand plaatsvindt
De afkoopkost kan verhoogd worden, in functie van de marktwaarde van het afgekochte bedrag van de totale
spaarreserve op het ogenblik van de opvraging, rekening houdend met de dan geldende officiële OLO-rente en de
resterende duur van de garantieperiode.
In ieder geval kan de afkoopwaarde nooit minder bedragen dan de netto storting.
Deze tak 26 spaarverzekering kan bepaalde risico's inhouden in geval van vervroegde afkoop:
–
een afkoopkost kan aangerekend worden;
–
de afkoopkost kan verhoogd worden in functie van de marktwaarde van het afgekochte bedrag.
In ieder geval kan de afkoopwaarde nooit minder bedragen dan de netto-storting.
Deze tak 26 spaarverzekering is onderhevig aan een renterisico in hoofde van de intekenaar aangezien de intrestvoet
gewaarborgd is 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 Kapbon-life 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.

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 - GEBABEBB 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).

Winstdeelname: geen
Bijzondere voorwaarden primeren op de algemene voorwaarden.
Polis loopt door in geval van overlijden.

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 01/11/2019.
(*) Art. 171 en 269 Wetboek Inkomstenbelastingen, onder voorbehoud van wijzigingen in de fiscaliteit.
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