GB Life Luxembourg

Essentiële-informatiedocument
ePlatinum Birdie
Doel:
In dit document wordt u essentiële informatie gegeven over dit beleggingsproduct. Dit is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u
te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product:
Product:
ePlatinum Birdie
Verzekeraar:
GB Life Luxembourg S.A.
Website van de verzekeraar:
www.gblife.lu
Telefoonnummer:
Bel +352 26 44 11 44 voor meer informatie
Toezichthoudende autoriteit:
Commissariat aux Assurances, 7 Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg (CAA)
Datum van het document:
01-06-2019
U staat op het punt om een product te kopen dat niet eenvoudig is en dat misschien moeilijk te begrijpen is.

Wat is dit voor een product?
Type:

ePlatinum Birdie is een levensverzekeringscontract van het type belegging, met vrije stortingen, waarvan het rendement verbonden is aan
externe en interne beleggingsfondsen uitgedrukt in rekeneenheden (tak 23).

Doelstellingen:

Dit product biedt de verzekeringnemer de mogelijkheid door vrije stortingen een vermogen op te bouwen en dat op elk ogenblik
beschikbaar is via een gedeeltelijke of volledige afkoop. Bij het overlijden van de laatste verzekerde, wordt het opgebouwd kapitaal
uitgekeerd aan de begunstigde(n) van het contract. De onderliggende beleggingsinstrumenten bieden geen garantie en kunnen op-of
neerwaartse schommelingen ondergaan die afhankelijk zijn van de evolutie van de financiële markten. De documenten met specifieke
informatie van elk van de beleggingsinstrumenten aangeboden in dit product zijn beschikbaar op de website van de maatschappij, of op
eenvoudige aanvraag bij de maatschappij of de bemiddelaar.

Duur van het product:

Dit contract wordt afgesloten voor een onbepaalde duur. Het heeft geen vervaldatum en wordt ontbonden in geval van:
• opzegging door de verzekeringnemer tijdens de opzeggingstermijn;
• totale afkoop door de verzekeringnemer;
• overlijden van de laatste verzekerde;
• nietigheid ingeroepen door GB Life.

Retailbelegger op wie
het product wordt
gericht:

Dit product is bestemd voor ingezetenen van België die een levensverzekeringscontract wensen te onderschrijven. Dit product is geschikt
voor alle investeringsprofielen. De minimum premie bedraagt 100.000 EUR.

Uitkeringen en kosten:

Bij de ontbinding van het contract keert GB Life aan de begunstigde de waarde uit die wordt gerealiseerd na liquidatie van alle onderliggende
fondsen in het contract.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?
Samenvattende risico-indicator:
1

2

3

4

5

Lager risico

6

7

Hoger risico

De risico-indicator gaat uit van de veronderstelling dat u het product
bijhoudt gedurende 8 jaar.

Aan de hand van de synthetische risico-indicator kunt u het risiconiveau van dit
product inschatten ten opzichte van andere producten. Het geeft de
waarschijnlijkheid aan dat dit product verliezen lijdt ingeval van schommelingen op
de markten, of wanneer wij niet in staat zijn om u te betalen.
We hebben dit product ingedeeld tussen de risicocategorieën 1 en 7 op 7.

Dit product heeft een risico op kapitaalverlies gaande van 1 tot 6 in functie van de onderliggende beleggingsinstrumenten en een mogelijk onvermogen van de maatschappij.
De verzekeringnemer wordt verzocht de informatiedocumenten van de onderliggende beleggingsinstrumenten te raadplegen om de risico’s beter te beoordelen.
Opgelet voor het valutarisico. Aangezien de munt van de stortingen, de munt van de onderliggende beleggingsinstrumenten en de refertemunt van het contract
kan verschillen, zal de wisselkoers dan ook het uiteindelijk rendement kunnen beïnvloeden. Dit risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator.
Aangezien dit product geen bescherming biedt tegen marktschommelingen, kunt u uw belegging volledig of gedeeltelijk verliezen.
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Scenario's
Het globale rendement van het product hangt af van de onderliggende beleggingsopties.

Wat gebeurt er als GB Life Luxembourg S.A. niet kan uitbetalen?
Een dergelijk risico is erg onwaarschijnlijk, gezien de bescherming voorzien door de Luxemburgse wetgever. Dit komt met name tot uiting door:
• de goedkeuring en het toezicht van de CAA op de verzekeringsmaatschappij;
• de regelmatige controle van de CAA op de technische voorzieningen van de verzekeringsmaatschappij en de manier waarop ze worden geïnvesteerd;
• de onmogelijkheid voor andere schuldeisers van de verzekeringsmaatschappij om aanspraak te maken op de representatieve activa;
• de mogelijkheid voor de CAA om in te grijpen in de rekeningen geopend op naam van de verzekeringsmaatschappij bij de depothoudende bank in geval van
solvabiliteitsproblemen van de verzekeringsmaatschappij.
Deze bescherming vormt op geen enkele wijze een garantie van de Luxemburgse overheid noch het equivalent van een kapitaalgarantie.
De verzekeringsmaatschappij heeft de verplichting om de activa die haar verzekeringsverplichtingen vertegenwoordigen als een afzonderlijk vermogen te beheren,
gescheiden van haar eigen activa. Deze representatieve activa moeten worden gedeponeerd bij een zogenaamde depothoudende bank. Een overeenkomst bindt de
verzekeringsmaatschappij met de bank en moet worden goedgekeurd door de CAA vóór het in bewaring geven van de representatieve activa.
Vorderingen uit hoofde van verzekeringen genieten van een absoluut voorrecht ten aanzien van elke andere vordering waarvoor de verzekeringsmaatschappij
aansprakelijk zou zijn. Dit « super-voorrecht » geeft de schuldeisers voor verzekeringen voorrang boven elke andere schuldeiser van de verzekeringsmaatschappij en
wordt in functie van afhankelijk van de gedekte risico’s op een verschillende manier toegepast.

Wat zijn de kosten?
De vermindering van het rendement (reduction in yield - RIY) toont het effect van de totale kosten die u betaalt op het rendement dat u zou kunnen bekomen op uw
belegging. De totale kosten omvatten eenmalige, vaste en incidentele kosten. De bedragen die hier worden getoond, zijn cumulatieve kosten die verbonden zijn met
de beleggingsoptie zelf, voor drie verschillende beleggingsperiodes. De getoonde cijfers gaan ervan uit dat u 10.000 EUR belegt. Deze cijfers zijn schattingen en
kunnen in de toekomst veranderen.

Kosten in de loop van de tijd
Het is mogelijk dat de persoon die u dit product verkoopt of die er advies over verstrekt, u vraagt om bijkomende kosten te betalen. Indien dat het geval is, zal deze
persoon u uitleg geven over deze kosten en u het effect van alle kosten tonen op uw belegging na verloop van tijd.
Belegging van 10.000 EUR

Indien u uitstapt na 1 jaar

Totale kosten

Indien u uitstapt na 4 jaar

Indien u uitstapt na 8 jaar

Van 37,05 EUR tot 418,66 EUR

Van 161,06 EUR tot 1.429,54 EUR

Van 359,95 EUR tot 2.916,04 EUR

Van 0,37 % tot 4,19 %

Van 0,37 % tot 3,44 %

Van 0,37 % tot 3,31 %

Effect op rendement (RIY) per jaar

Samenstelling van de kosten
De tabel hieronder geeft aan:
• Het jaarlijkse effect van verschillende types van kosten op het rendement dat u zou kunnen bekomen van uw belegging op het einde van de aanbevolen
beleggingsperiode;
• de betekenis van verschillende kostencategorieën.
Deze tabel toont het effect op het rendement per jaar.
Instapkosten

Van 0,00 % tot 0,13 %

Het effect van de kosten die u betaalt wanneer u in de belegging stapt. Het gaat
om het maximale bedrag dat u zou betalen, het is mogelijk dat u minder betaalt.

Uitstapkosten

Van 0,00 % tot 0,00 %

Het effect van de kosten gemaakt wanneer u op eindvervaldag uit uw belegging
stapt.

Portefeuilletransactie
kosten

Van 0,00 % tot 0,00 %

Het effect van de kosten die worden gemaakt wanneer wij onderliggende activa
van het product kopen of verkopen.

Andere lopende
kosten

Van 0,37 % tot 3,19 %

De incidentie van kosten die wij elk jaar afhouden voor het beheer van uw
beleggingen.

Prestatievergoedingen

Van 0,00 % tot 0,00 %

Het effect van de commissies verbonden aan resultaten.

Carried interests

Van 0,00 % tot 0,00 %

Het effect van carried interests.

Eenmalige kosten

Lopende kosten

Incidentele kosten
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Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?
Aanbeloven periode van bezit:

8 jaar

De aanbevolen periode van bezit van het contract bedraagt 8 jaar. Deze hangt met name af van de vermogenssituatie van de verzekeringnemer, zijn risicobereidheid,
het belastingstelsel van toepassing en de kenmerken van het gekozen product. De verzekeringnemer wordt verzocht advies in te winnen bij zijn bemiddelaar. Na het
verstrijken van de opzeggingstermijn van 30 dagen kan de verzekeringnemer zijn contract op elk moment geheel of gedeeltelijk afkopen, op schriftelijk en
ondertekend verzoek. De gedeeltelijke afkoop mag de waarde van het contract niet onder 10.000 EUR brengen en moet de minima per beleggingsfonds respecteren
die door de maatschappij worden opgelegd. De volledige afkoop maakt een einde aan het contract.

Hoe kan ik een klacht indienen?
GB Life verzoekt de verzekeringnemer om alle betwistingen in eerste instantie per aangetekend schrijven aan de directie van GB Life te richten, onverminderd de mogelijkheid
om zich tot het Commissariat aux Assurances (7, boulevard Joseph II 7 te L-1840 Luxembourg) te wenden of een rechtsvordering in te stellen. De verzekeringnemer kan zich
tevens wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen in België, Square de Meeûs 35, B-1000 Brussel (www.ombudsman.as - Tel. 0032 2 547 58 71). Betwistingen vallen
onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken, onverminderd de mogelijkheid om een beroep te doen op bemiddeling.

Andere nuttige informatie
De verzekeringnemer kan bijkomende informatie over het product vragen via e-mail. Deze informatie kan digitaal of op papier worden verzonden. Alle documenten
die verplicht zijn krachtens de Luxemburgse wet worden op de website van de maatschappij ter beschikking gesteld. De Algemene Voorwaarden van het in dit
essentiële-informatiedocument beschreven product bevatten meer informatie over de kenmerken en de kosten en zijn verkrijgbaar op verzoek van de potentiële
belegger.
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