
P&V VERZEKERINGEN C.V.B.A. Koningsstraat 151 – B 1210 Brussel Referte nr 003/000/IIP00/V02 
Erkend onder het codenr 0058 Tel. +32(0)78 15 90 91  24/01/2012 
R.P.R. 0.402.236.531 Fax +32(0)2 250 92 65  

 www.pv.be 

  
 

  
TTYYPPEE  
LLEEVVEENNSSVVEERRZZEEKKEERRIINNGG      
  

 
 
Levensverzekering van het type “Tak 23” waarvan het rendement gekoppeld is aan 
beleggingsfondsen. 
 

  
WWAAAARRBBOORRGGEENN    
  

 

In geval van overlijden van de verzekerde of in geval van afkoop keert P&V de waarde van het Plan 
uit.  
 

  
DDOOEELLGGRROOEEPP    
  

 
Deze verzekering richt zich tot personen die hun beleggingen willen diversifiëren door te beleggen in 
obligaties en/of in aandelen en die bereid zijn een risico te aanvaarden in de hoop maximaal te 
kunnen genieten van de onbeperkte beursrendementen.  
 

  
FFOONNDDSS  

 
Iedere storting wordt volgens de keuze van de klant verdeeld tussen de twee onderstaande fondsen.  

• Euro Bond Invest : 

− belegt in obligaties uitgedrukt in EURO en uitgegeven door kwaliteitsdebiteuren (Staten, 
Institutionelen of bedrijven); 

− streeft naar rentabiliteit op middellange termijn met een goede diversificatie; 
− risicoklasse : 1 (op een risicoschaal van 0 tot 6). 

• Euro Equity Invest : 

− belegt in aandelen van gerenommeerde ondernemingen die hun voornaamste activiteit 
binnen de Europese Gemeenschap uitoefenen; 

− streeft naar kapitaalaangroei en meerwaarden op lange termijn; 
− kent een actief en dynamisch beheer en zal de bewegingen van de aandelenmarkt van 

dichtbij volgen; 
− risicoklasse : 5 (op een risicoschaal van 0 tot 6); 
− richt zich tot dynamische investeerders, overtuigd dat de kwaliteitsaandelen een hoger 

rendement kunnen opbrengen op middellange termijn. 
 

De beleggingsfondsen worden beheerd door P&V.  
 

  
RREENNDDEEMMEENNTT    
  
  

 

Rendement gekoppeld aan de evolutie van de fondsen. 
 

Het product biedt geen kapitaalbescherming.  
 
Het financiële risico wordt door de nemer gedragen.  
 

  
VVOOOORRBBIIJJEE  
RREENNDDEEMMEENNTTEENN  

 
 

 
 
 

 

 

 

Het rendement wordt toegekend op basis van de stortingen, na afhouding van de instapkosten en 
taksen. 

De in het verleden opgetekende rendementen houden geen enkele garantie in voor de toekomst.  
 

  
KKOOSSTTEENN    
  

••  IINNSSTTAAPPKKOOSSTTEENN  

  
  
  
  
  

  
  
••  BBEEHHEEEERRSSKKOOSSTTEENN  
  

 
 
 

• Degressief in functie van de storting :  

− Storting gelijk aan of hoger dan 1.250 EUR en lager dan 25.000 EUR : 5 %. 
− Storting gelijk aan of hoger dan 25.000 EUR : 4 % + 250 EUR. 

 
P&V behoudt zich het recht voor, de instapkosten te wijzigen met betrekking tot de  
toekomstige stortingen. De nemer wordt steeds op voorhand geïnformeerd over een eventuele 
wijziging van de instapkosten. 

  
• 0,1 % per maand op de waarde van het fonds. 

P&V behoudt zich het recht voor, de beheerskosten te wijzigen met betrekking tot de  
toekomstige stortingen. De nemer wordt steeds op voorhand geïnformeerd over een eventuele   
wijziging van de instapkosten. 

 

 Ideal InvestPlan   

 Euro Bond Invest  Euro Equity Invest  Jaarlijks bruto rendement  : 

in 2011 :        3,85 %    -14,50 % 
van 2009 tot 2011 :        2,82 %       2,34 % 
van 2007 tot 2011 :        2,61 %     -9,07 % 
sinds de oprichting van het fonds :     3,15 %     -2,72 % 
(op 15/11/1999)   
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••  AAFFKKOOOOPPVVEERRGGOOEEDDIINNGG    
   (gedeeltelijke of volledige) 

  
  
  
  
  
  
  
  
••  OOVVEERRDDRRAACCHHTT  VVAANN  

FFOONNDDSSEENN    
  

 
• 5 % gedurende het eerste jaar. Dit percentage vermindert op het einde van elk van de eerste      

5 jaar met 1% . 
 

• Geen afkoopvergoeding  in de volgende gevallen:  

− Afkoop na 5 jaar. 

− Indien  de eerste storting minstens 12.500 EUR bedraagt, het bedrag van de afname 
minstens 1.250 EUR bedraagt en hoogstens 10 % van de waarde van de eerste storting 
wordt opgevraagd, kan tijdens de eerste vijf jaar een gratis afname per jaar worden 
uitgevoerd. 

  
Eerste overdracht per kalenderjaar gratis; vanaf de 2de : 0,50 % van de overgedragen waarde met 
een minimum van 25 EUR. 

  
OONNDDEERRSSCCHHRRIIJJVVIINNGG  
  

 
Mogelijk op elk moment. 

    
LLOOOOPPTTIIJJDD  

 
Onbeperkt. 
 
Het contract eindigt bij het overlijden van de verzekerde of bij volledige afkoop. 

Aanbeveling : duur van minstens 5 jaar.  
 

  
IINNVVEENNTTAARRIISSWWAAAARRDDEE    

  
De valorisatie van de eenheden gebeurt elke week, dinsdag en vrijdag (of op de eerstvolgende 
bankwerkdag indien één van bovenvermelde dagen geen bankwerkdag is). 
 

De waarde van de eenheid wordt via de geschreven pers bekendgemaakt.  
 

  
PPRREEMMIIEE  
  

 
Eerste storting : minimum 2 500 EUR (t.i.). 

Bijkomende stortingen : minimum 1.250 EUR (t.i.). 
 

  
FFIISSCCAALLIITTEEIITT  
  

 
• De premies geven geen recht op een fiscale vrijstelling. 

• Taks van 1,10 % op de stortingen. 

• Geen taks op de beursverrichtingen. 

• Geen leveringstaks. 

• Geen belasting op de gekapitaliseerde meerwaarden. 

• Geen roerende voorheffing op de afkopen (gedeeltelijke of volledige). 
 
Bovenvermelde fiscale informatie is niet allesomvattend. Zij wordt verstrekt zonder enige verbintenis 
vanwege P&V en onder voorbehoud van wijziging van de fiscale wetgeving.  
 

  
AAFFKKOOOOPP  
 

••  GGEEDDEEEELLTTEELLIIJJKKEE  
  
  

••  VVOOLLLLEEDDIIGGEE  
  

 
Mogelijk op elk moment in het jaar. 

Minimum afname : 1.250 EUR. 

Waarde van het Plan na afname : minimum 1.250 EUR.  

 
De afkoop moet met een door de nemer gedateerd en ondertekend document worden aangevraagd. 
 
Bij elke aanvraag tot afkoop dient de nemer een kopij van zijn identiteitskaart over te maken. 
 

  

OOVVEERRDDRRAACCHHTT  TTUUSSSSEENN  
FFOONNDDSSEENN  
  

 
Mogelijk. 

Op elk ogenblik kan het aantal eenheden ondergebracht in één of meerdere fondsen, of een deel 
ervan, overdragen worden naar één of meer andere fondsen.  
 
De omrekening gebeurt op basis van de koersen van de eerste valorisatiedag die volgt op de 
aanvraagdatum voor zover er ten minste een werkdag ligt tussen de aanvraagdatum en de 
valorisatiedag.  
 

  

IINNFFOORRMMAATTIIEE 

  

 

− Rekeninguittreksel na elke verrichting. 

− Semestrieel een samenvattend rekeninguittreksel. 

− Waarde van de eenheid van de fondsen beschikbaar in de geschreven pers. 

− De nemer ontvangt het beheersreglement van het fonds na de eerste storting. 
  

 


