GB Life Luxembourg

Essentiële-informatiedocument
Platinum Belgium - Evenwichtig
Doel:
Dit document is een aanvulling op het Essentiële-Informatiedocument en bevat essentiële informatie over dit beleggingsinstrument. Het 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 beleggingsinstrumenten te vergelijken.

Product:
Ondersteuning van investeringen:
Ontwikkelaar van het PRIIP:
Website van de verzekeraar:
Telefoonnummer:
Toezichthoudende autoriteit:
Datum van het document:

Platinum Belgium - Evenwichtig
GB Life Luxembourg S.A.
www.gblife.lu
+352 26 44 11 44
Commissariat aux Assurances, 7 Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
22-01-2019

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:

Dit product is een gepersonaliseerd intern fonds dat is samengesteld uit een geheel van activa, rechten van deelneming van icb's en/of
individuele effecten die zijn onderworpen aan bepaalde reglementaire en/of contractuele gebruiksvoorwaarden. De in aanmerking
komende activa binnen het gepersonaliseerde interne fonds, evenals de spreidings- en diversificatieregels die zijn toegestaan door GB
Life, worden opgelegd door de circulaire betreffende de beleggingsregels voor levensverzekeringsproducten gekoppeld aan
beleggingsfondsen van het Commissariat aux Assurances zoals van kracht op het moment van inschrijving. Het gepersonaliseerde interne
fonds is een van de instrumenten die worden aangeboden aan beleggers die wensen te kiezen voor een discretionair beheer van hun
beleggingen door één enkel financieel beheerder en conform de beleggingsoriëntaties die worden bepaald door het beheerbeleid en het
beheerprofiel.

Doelstellingen:

De doelstelling van het product is een portefeuille samen te stellen van obligaties, geldmarktinstrumenten en aandelen. Het doel van dit
product is groei van het belegde kapitaal te verkrijgen terwijl gestreefd wordt naar rendement via een gediversifieerde portefeuille die is
blootgesteld aan aandelen, obligaties en geldmarktinstrumenten.

Retailbelegger op wie Dit product is bedoeld voor beleggers met een beleggingshorizon op lange termijn die streven naar kapitaalgroei en die de voorkeur
het product wordt
geven aan een evenwichtige portefeuille met een posities in obligaties, geldmarktinstrumenten en aandelen.
gericht:

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?
1

2

3

4

5

6

Samenvattende risico-indicator:

7

Lager risico
Hoger risico
De risico-indicator veronderstelt dat u het beleggingsinstrument
aanhoudt gedurende 8 jaar .

Aan de hand van de synthetische risico-indicator kunt u het risiconiveau van deze
beleggingsoptie ten opzichte van andere beleggingsopties. Het geeft de
waarschijnlijkheid aan dat deze beleggingsoptie verliezen lijdt ingeval van
schommelingen op de markten, of wanneer wij niet in staat zijn om u te betalen.

We hebben het risico van dit product ingedeeld in de categorie 3 van 7, wat een
tussen lage en gemiddelde risicoklasse is.
Aangezien deze beleggingsinstrument geen bescherming biedt tegen de wisselvalligheid van de markt, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
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Scenario's
Belegging van 10 000 EUR
1 jaar

4 jaar

8 jaar (aanbevolen periode
van bezit)

7 110,31 EUR

6 955,75 EUR

5 755,38 EUR

- 28,90 %

- 8,68 %

- 6,67 %

9 576,08 EUR

9 825,97 EUR

10 575,90 EUR

-4,24%

-0,44%

0,70%

10 354,85 EUR

11 482,48 EUR

13 179,27 EUR

3,55%

3,52%

3,51%

11 181,73 EUR

13 400,01 EUR

16 401,17 EUR

11,82%

7,59%

6,38%

Prestatiescenario's
Stressscenario

Wat u kunt bekomen na aftrek van kosten
Jaarlijks gemiddeld rendement

Ongunstig scenario

Wat u kunt bekomen na aftrek van kosten
Jaarlijks gemiddeld rendement

Gematigd scenario

Wat u kunt bekomen na aftrek van kosten
Jaarlijks gemiddeld rendement

Gunstig scenario

Wat u kunt bekomen na aftrek van kosten
Jaarlijks gemiddeld rendement

Deze tabel laat zien hoeveel geld u zou kunnen terugkrijgen in de aanbevolen periode van bezit, in verschillende scenario's, als u 10.000 EUR.
De verschillende scenario's tonen hoe uw belegging zich zou kunnen gedragen. U kunt ze vergelijken met de scenario's van andere producten.
De verschillende scenario's die worden voorgesteld in de specifieke informatiedocumenten zijn een inschatting van toekomstige prestaties op basis van gegevens uit
het verleden met betrekking tot de waardeschommelingen van deze belegging. Zij vormen geen precieze indicator. Wat u zult bekomen, zal afhankelijk zijn van de
marktevolutie en de periode waarin u de belegging of het product bijhoudt.
Het stress-scenario toont wat u zou kunnen bekomen in extreme marktsituaties, en houdt geen rekening met het geval waarin wij u niet zouden kunnen betalen.

Wat gebeurt er als GB Life Luxembourg S.A. niet kan uitbetalen?
De onderliggende activa worden gedeponeerd bij een depothoudende bank die vooraf werd toegelaten en regelmatig wordt gecontroleerd door de Luxemburgse
autoriteit, het Commissariat aux Assurances. In het onwaarschijnlijke geval dat de Maatschappij failliet zou gaan, kan het Commissariat aux Assurances de
bankrekeningen blokkeren om de rechten van de verzekerden te beschermen. Bovendien hebben de Verzekeringnemers de status van bevoorrechte schuldeisers van
de eerste rang op de betreffende activa van het schuldtype in functie van de prudentiële bepalingen die van kracht zijn. Daardoor kunnen zij bij faillissement van de
Maatschappij als eerste hun tegoeden in verband met de uitvoering van hun Verzekeringscontracten opeisen.
Er is een beschermingsmechanisme om de tegoeden van de verzekeringnemers te beschermen door hen een drieledig beschermingsniveau aan te bieden:
• Scheiding van de activa van de maatschappij door een onderscheid te maken tussen het ''gereglementeerde vermogen'' en het ''vrije vermogen''.
• Bevriezing van de rekeningen van de maatschappij in geval van faillissement en het statuut van bevoorrecht schuldeiser voor de verzekeringnemers.
• Toezicht en controle door het Commissariat aux Assurances.

Wat zijn de kosten?
De vermindering van het rendement (reduction in yield - RIY) toont de incidentie 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 het product zelf, voor drie verschillende beleggingsperiodes. Zij houden rekening met mogelijke uitstapkosten. 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 adviseert over dit beleggingsinstrument, u vraagt om bijkomende kosten te betalen. In dat geval zal die persoon u informeren
over die kosten en geeft hij of zij u een overzicht van het effect dat alle kosten in de loop van de tijd op uw belegging zullen hebben.
De vermelde cijfers omvatten alle kosten van het product zelf, maar niet noodzakelijk alle kosten die verschuldigd zijn aan uw adviseur of distributeur of aan GB Life
Luxembourg S.A. Deze cijfers houden geen rekening met uw persoonlijke fiscale situatie, die ook een invloed kan hebben op de bedragen die u ontvangt.
Belegging van 10 000 EUR

Indien u uitstapt na 1 jaar

Totale kosten
Effect op rendement (RIY) per jaar
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Indien u uitstapt na 4 jaar

Indien u uitstapt na 8 jaar

133,85 EUR

605,30 EUR

1 426,11 EUR

1,34 %

1,34 %

1,34 %
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Samenstelling van de kosten
De tabel hieronder geeft aan:
• de jaarlijkse incidentie 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 geeft een indicatie van het jaarlijkse effect op het rendement. De eenmalige kosten zijn er eveneens in opgenomen,
gespreid over de jaren.
Instapkosten

0,00 %

De incidentie van 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

0,00 %

De incidentie van kosten gemaakt wanneer u op eindvervaldag uit uw belegging stapt.

Portefeuilletransactiekosten

0,50 %

De incidentie van kosten die worden gemaakt wanneer wij onderliggende activa van het
product kopen of verkopen.

Andere lopende kosten

0,98 %

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

Prestatievergoedingen

0,00 %

De incidentie van provisies verbonden aan resultaten.

Carried interests

0,00 %

De incidentie van winstdeelnameprovisies.

Eenmalige
kosten

Lopende kosten

Incidentele
kosten

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?
Aabeloven period ven bezit :

8 jaar

De aanbevolen periode van bezit voor dit beleggingsinstrument hangt af van de duur van het contract waaraan het is gekoppeld. Na het verstrijken van de
opzeggingstermijn van 30 dagen kan de verzekeringnemer zijn contract op elk moment op verzoek en ondertekend schriftelijk geheel of gedeeltelijk afkopen. De
gedeeltelijke afkoop mag de waarde van het contract niet onder de in de algemene voorwaarden vastgelegde drempel brengen. De volledige afkoop maakt een einde
aan het contract.

Hoe kan ik een klacht indienen?
GB Life verzoekt de Verzekeringsnemer 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 Verzekeringsnemer 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 uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken, onverminderd de mogelijkheid om een beroep te doen op bemiddeling.

Andere nuttige informatie
Bijkomende juridische informatie over het product kunt u aanvragen via e-mail. U kunt die digitaal of op papier ontvangen. Alle documenten die op de site worden
gepubliceerd, worden verplicht ter beschikking gesteld krachtens de Luxemburgse wet. De algemene voorwaarden van het in dit essentiële-informatiedocument
beschreven product met meer informatie over de kenmerken en de kosten zijn verkrijgbaar op verzoek van de potentiële belegger.
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