NELL SAFE + Corporate
KEY INFORMATION
DOCUMENT
Doel
Onderhavig document bevat essentiële informatie over het beleggingsproduct. Het betreft geen document van
commerciële aard. Die inlichtingen worden u verstrekt conform een wettelijke verplichting, om u te helpen
begrijpen wat het product in kwestie inhoudt en welke risico’s, kosten, rendementen en verliezen eraan zijn
verbonden en om u te helpen om dit product te vergelijken met andere producten.
Product
Naam van het product : NELL SAFE + CORPORATE (De belegging in dit product kan enkel via intekening op het
MYRIAD CORPORATE kapitalisatiecontract)
Naam van de initiator : Nord Europe Life Luxembourg SA
Voor alle bijkomende informatie kan u terecht op het nummer +352 42 40 20 1 of op de website
www.nellweb.com. Nord Europe Life Luxembourg SA staat onder het toezicht van het Commissariat aux
Assurances. KID versie : 01/01/2018.
Waaruit bestaat dit product
Type

Doelstellingen

Beoogde
eindbeleggers

NELL SAFE + CORPORATE is een intern fonds met minimum jaarlijks gewaarborgd
rendement. Het is grotendeels geïnvesteerd in monetaire‐ en obligatiefondsen,
rechtstreeks of via fondsen met een deel diversificatie van aandelen en immobiliën.
Het hoofddoel van Nord Europe Life Luxembourg SA is om via NELL SAFE + CORPORATE een
garantie van kapitaal en van minimum gewaarborgd rendement te bieden. Het beheer van
het fonds moet een veilig en regelmatig rendement beogen. Er kan jaarlijks een deelname
in de winst toegekend worden, in functie van de prestaties van het fonds. Deze is niet
gewaarborgd en is onderhevig aan wijziging.
NELL SAFE + CORPORATE richt zich tot voorzichtige beleggers die voorrang geven aan
kapitaalgarantie en een jaarlijks minimum gewaarborgd rendement alsook, in voorkomend
geval, een door Nord Europe Life Luxembourg SA toegekende deelname in de technische
en financiële winsten van het fonds.
Welke zijn de risico’s en de eventuele prestaties ?
1

Synthetische risico‐
indicator

Laagste risico

2

3

4

5

6

7

Hoogste risico

De risico‐indicator gaat uit van de hypothese dat u het product 1 jaar in uw bezit houdt.
Het reële risico kan totaal anders zijn wanneer u kiest om vóór de einddatum uit te
stappen. U zou minder kunnen terugkrijgen.
De synthetische risico‐indicator laat u toe om u te vergewissen van de risicoklasse van dit
product in verhouding met anderen. Het weerspiegelt de mogelijkheden van verlies welke
dit product vertoont in geval van schommelingen van de financiële markten of bij een
onbekwaamheid tot betaling vanwege de Verzekeraar.

Dit product werd geklasseerd in de laagste risicoklasse van 1 tot 7. Met andere woorden,
de potentiële verliezen gebonden aan de resultaten van dit product bevinden zich op
uiterst zwak niveau en indien de situatie op de financiële markten zou verslechteren, is het
weinig waarschijnlijk dat onze betaalcapaciteit zou aangetast zijn.
U hebt recht op een restitutie van minimum 100% van uw kapitaal, vermeerderd met de
kapitalisatie van de verschillende jaarlijkse minimum gewaarborgde rendementen tijdens
het behoud van uw fonds. Wat betreft de eventuele bijkomende rendementen, deze
hangen af van de toekomstige prestaties van de makten en blijven variabel.
1 jaar
Investering

10.000€

Periode van gewaarborgd
rendement

Scenario bij overleving

Scenario van spanningen

Intermediair scenario

Prestatie scenario’s

Ongunstig scenario

Gunstig scenario

Wat u zou kunnen
bekomen na aftrek
van kosten
Gemiddeld jaarlijks
rendement
Wat u zou kunnen
bekomen na aftrek
van kosten
Gemiddeld jaarlijks
rendement
Wat u zou kunnen
bekomen na aftrek
van kosten
Gemiddeld jaarlijks
rendement
Wat u zou kunnen
bekomen na aftrek
van kosten
Gemiddeld jaarlijks
rendement

10.025€
0,25%
10.025€
0,25%
10.025€
0,25%
10.140€
1,40%

Deze tabel geeft sommen weer die u zou kunnen bekomen op 1 jaar, in functie van de
verschillende scenario’s, in de veronderstelling dat u 10.000€ zou investeren.
De verschillende scenario’s tonen aan hoe uw investering zou kunnen evolueren. U kunt
deze vergelijken met scenario’s van andere producten.
Die verschillende scenario's geven een schatting van de prestaties in de toekomst op basis
van de gegevens uit het verleden. Dit zijn echter geen exacte gegevens. Hoeveel u zal
bekomen is afhankelijk van de evolutie van de markten en van de duurtijd dat u uw
belegging of uw product zal behouden.
Het scenario van spanningen geeft weer hoeveel u zou kunnen bekomen in extreme
marktsituaties, en houdt geen rekening met het geval dat wij u niet zouden kunnen
vergoeden.
De weergegeven cijfers omvatten alle kosten van het product zelf doch niet de kosten die u
aan uw adviseur of verdeler zou verschuldigd zijn.
Opgelet, de wetgeving van toepassing kan gevolgen hebben op de reële vergoeding

Hoeveel kosst deze investering mij ?
Kostenn in de loop der tijd
De
e rendementtsverlaging (R
RIY) geeft de
e impact weeer van de to
otale kosten die u betaaalt op het re
endement daat u
door deze beleegging zou ku
unnen ontva
angen. De tottale kosten bevatten
b
de eenmalige‐, recurrente‐ en bijkomen
nde
kosten.
De
e hier vermelde bedragen betreffen de gecumuleeerde kosten
n die betrekking hebbenn op het prod
duct zelf, en dit
over drie verschillende peeriodes waarin de produucten worde
en aangehou
uden. Die beevatten de penaliteiten bij
potentiële vervvroegde uitsstap. De vermelde cijfer s verwijzen naar een evventuele inveestering van
n 10.000€. Deze
cijffers zijn ramingen en kun
nnen in de to
oekomst wijzzigen.
He
et kan gebeuren dat de persoon
p
die u dit productt verkoopt of
o er u adviess over verstrrekt, u verzoekt bijkomen
nde
kosten te betalen. In voorkkomend geva
al zal deze peersoon u inliichten over de
d aard van ddeze kosten en u de imp
pact
ervvan op uw beelegging in de
d loop der tiijd aantonenn.
Vo
oor een geïnvvesteerd
bedrag van 10..000€
Totale kost
Impact op het rendement
(re
endementsveerlaging) perr
jaaar

Uitstap na 1 jaar

Uitsstap na 4 jaarr

Uitsstap na 8 jaaar

17 €

68 €

135 €

0,17 %

0,17 %

0,17 %

Samensttelling van de
d kosten
On
nderstaande tabel geeft een
e beeld we
eer van :
 de jaarrlijkse impact van de versschillende sooorten kosten op het rendement dat u uit uw invvestering op het
einde vvan de aanbeevolen belegggingstermijnn zou kunnen ontvangen
n;
 de betekenis van de
d verschillen
nde kostencaategorieën.

Eenmalige kostt

Deze tabel geeft
g
de imppact op het rendement per jaar weerr
De impa
act van de kkosten die u betaalt bij de
Geen
instap in uw bellegging (het betreft een
e
kosten op maximu
Insta
apkosten
umbedrag daat u zou moeten
m
betallen;
het fonds het zou
u kunnen ddat u minde
er betaalt). Dit
omvat de
d distributieekost van uw
w product
Uitsttapkosten

Geen
kosten

Verrich
htingskosten
van de portefeuille

Geen
kosten

Andere
e recurrente
kosten
k

0,17 %

Recurrente kossten

De impa
act van de o pgelopen ko
osten bij uitsstap
uit uw belegging
b
op einddatum
De impa
act van de oopgelopen ko
osten indien wij
onderlig
ggende beleeggingen op
p het prod
duct
zouden kopen of ve rkopen
De imp
pact van dee kosten die wij elk jaar
j
inhoude
en om uw beeleggingen te
e beheren.
De behe
eerkosten heebben geen invloed op het
jaarlijks gewaarborggd rendemen
nt

Commissie gelinkt
aan de
e resultaten

Geen
kosten

De impa
act van resulltaat gebond
den commisssies.
Wij ho
ouden deze commissie
e in op onze
investerring indien hhet product zijn referen
ntie
index ovverschrijdt.

Stim
mulerings‐
com
mmissie

Geen
kosten

De impa
act van de sstimuleringscommissie. Wij
houden dit bedrag in wanneer het rendement
van de investering hhoger is dan X %.

Bijkomende ko
osten

Norrd Europe Life Luxxembourg S.A. is een Luxemburgsse levensverzekerringsmaatschapp
pij.
Hoo
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L
Luxembou
urg
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Norrd Europe Life Luxxembourg S.A. sttaat onder de con
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ommissariat aux A
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b
Joseph
h II, L‐1840 Luxem
mbourg.
www.nellweb.com

