SPECIFIEKEINFORMATIEDOCUMENT
Doel
In dit document wordt u specifieke informatie gegeven over deze beleggingsoptie. 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 producten te vergelijken.

PRODUCT
Product: _______ Wealins Life Belgium - beleggingsstrategie Dynamisch 75

Bel ________________________ +352 437 43 5200 voor meer informatie

Verzekeraar: _____________________________________ WEALINS S.A.

Toezichthouder: _______________ Commissariat aux Assurances (CAA)

Website: ______________________________________ www.wealins.com

Datum van productie van het document: _________________ 01-01-2020

U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.

WAT IS DIT VOOR EEN PRODUCT?
Doelstellingen

Binnen de beleggingsoptie Wealins Life Belgium - beleggingsstrategie Dynamisch 75 wordt minstens 25% van het kapitaal
belegd in obligaties en monetaire instrumenten en/of soortgelijke beleggingen. Maximaal 75% van het kapitaal zal worden
geïnvesteerd in aandelen en/of andere speculatieve financiële instrumenten.

Retailbelegger op wie het priip Wealins Life Belgium - beleggingsstrategie Dynamisch 75 richt zich op de belegger die aangetrokken wordt door een
wordt gericht
significante verhoging van het kapitaal. Hij aanvaardt het risico op een sterke waardevermindering van zijn portefeuille. Deze
beleggingsstrategie is gericht op een belegger die beschikt over een goede kennis van de financiële markten.

WAT ZIJN DE RISICO'S EN WAT KAN IK ERVOOR TERUGKRIJGEN?
Risico-indicator

1

2

Lager risico

3

4

5

6

7
Hoger risico

Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt
voor 10 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in
een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen. U zult niet
in staat zijn uw product gemakkelijk te verkopen of u kunt zich
genoodzaakt zien het te verkopen voor een prijs die een aanzienlijke
effect heeft op hoeveel u terugkrijgt.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit
product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de
kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of
doordat er geen geld voor betaling is.
Wij hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7, dat is een middelgroot-lage
risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties
worden geschat als middelgroot-laag, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen
wegens een slechte markt klein is.

Wij wijzen u erop dat de onderliggende activa in andere valuta belegd kunnen zijn dan de standaardvaluta, of de door u gekozen valuta, van Wealins Life Belgium
en/of van Wealins Life Belgium - beleggingsstrategie Dynamisch 75. In dit geval staat u bloot aan een wisselkoersrisico. Dat risico is niet in aanmerking genomen
in bovenstaande indicator. Bij onderliggende activa met geen of beperkte liquiditeit kunnen de transacties een langere tijd in beslag nemen. Het risico van
financieel verlies en andere schade die hieruit voortkomen, zijn geheel voor uw rekening.
Het risico inherent aan Wealins Life Belgium - beleggingsstrategie Dynamisch 75 kan aanzienlijk hoger zijn dan het risico dat wordt weergegeven in de
samenvattende risico-indicator wanneer Wealins Life Belgium - beleggingsstrategie Dynamisch 75 niet wordt aangehouden tot de vervaldatum of tot het eind van
de aanbevolen periode van bezit. Aangezien Wealins Life Belgium mogelijk lange opzeggingstermijnen voorziet in het geval van desinvestering (voor bepaalde
soorten onderliggende activa), vestigen wij uw aandacht op het deel "Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?" in het Essentiëleinformatiedocument van Wealins Life Belgium.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
Dit product beschikt niet over kapitaalgarantie tegen kredietrisico. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen (zie
onder 'Wat gebeurt er als WEALINS S.A. niet kan uitbetalen?' in het Essentiële-informatiedocument van Wealins Life Belgium).

Prestatiescenario's
Belegging 10.000 EUR
Verzekeringspremie

1 jaar

5 jaar

10 jaar
(Aanbevolen periode
van bezit)

Wat u kunt terugkrijgen na kosten

5.561,10 EUR

5.125,09 EUR

3.547,47 EUR

Gemiddeld rendement per jaar

- 44,39 %

- 12,51 %

- 9,84 %

Wat u kunt terugkrijgen na kosten

9.034,93 EUR

8.481,10 EUR

8.459,61 EUR

Gemiddeld rendement per jaar

- 9,65 %

- 3,24 %

- 1,66 %

Wat u kunt terugkrijgen na kosten

10.232,78 EUR

11.191,38 EUR

12.516,89 EUR

Gemiddeld rendement per jaar

2,33 %

2,28 %

2,27 %

Wat u kunt terugkrijgen na kosten

11.565,71 EUR

14.737,55 EUR

18.482,15 EUR

Gemiddeld rendement per jaar

15,66 %

8,07 %

6,33 %

Wat uw begunstigden kunnen terugkrijgen na kosten

10.232,78 EUR

11.191,38 EUR

12.516,89 EUR

Scenario bij leven
Stressscenario

Ongunstig scenario

Gematigd scenario

Gunstig scenario

Scenario bij dood
Verzekerde gebeurtenis

Deze tabel laat zien hoeveel geld u zou kunnen terugkrijgen in de komende 10 jaar, in verschillende scenario's, als u EUR 10.000 inlegt.
De weergegeven scenario's illustreren het mogelijke rendement op uw belegging. U kunt ze vergelijken met de scenario's van andere producten.
De weergegeven scenario's zijn een schatting van de toekomstige prestatie op basis van gegevens uit het verleden over hoe de waarde van deze belegging
varieert, en geven geen exacte indicatie. Wat u ontvangt, hangt af van hoe de markt presteert en hoe lang u de belegging/het product aanhoudt.
Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden, en houdt geen rekening met de situatie waarin wij u niet kunnen
betalen.
De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van de beleggingsoptie zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of
distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.
Berekening van de weergegeven prestaties: De prestatiescenario's zijn berekend volgens de voorschriften van de geldende regelgeving. Ze vormen echter
geen toezegging van de verzekeraar en zijn geen bindende indicatie van de werkelijke prestatie van Wealins Life Belgium - beleggingsstrategie Dynamisch 75.

WAT ZIJN DE KOSTEN?
De verlaging van de opbrengst (RIY) laat zien welk effect de totale door u te betalen kosten hebben op uw mogelijke beleggingsrendement. De totale kosten
omvatten eenmalige, lopende en incidentele kosten.
De bedragen die hier zijn weergegeven, zijn de cumulatieve kosten van de beleggingsoptie zelf voor drie verschillende perioden van bezit. Potentiële sancties
wegens vroegtijdige uitstap zijn inbegrepen. De bedragen zijn gebaseerd op de veronderstelling dat u 10.000 EUR inlegt. De getallen zijn schattingen en kunnen
in de toekomst veranderen.
Kosten in de loop van de tijd
De persoon die u dit product verkoopt of die u adviseert over dit product, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval geeft die persoon u informatie
over die kosten en laat hij of zij u zien welk effect alle kosten in de loop van de tijd op uw belegging zullen hebben.
Belegging 10.000 EUR
Scenario's

Indien u verkoopt na 1 jaar

Indien u verkoopt na 5 jaar

Indien u verkoopt na 10 jaar

Totale kosten

224,30 EUR

1.281,42 EUR

3.030,18 EUR

Effect op rendement (RIY) per jaar

2,24 %

2,24 %

2,24 %

De totale kosten die hierboven vermeld zijn, betreffen enkel de beleggingsoptie. Voor de gezamenlijke kosten van het product en de beleggingsoptie moet u het
Essentiële-Informatiedocument raadplegen.

Samenstelling van de kosten
Onderstaande tabel geeft het volgende weer:
— het effect dat de verschillende soorten kosten elk jaar hebben op uw mogelijke beleggingsrendement aan het eind van de aanbevolen periode van bezit;
— de betekenis van de verschillende kostencategorieën.
Deze tabel toont het effect op het rendement per jaar
Instapkosten

0,00%

Het effect van de kosten wanneer u uw inleg doet. Het effect van de reeds in de
prijs opgenomen kosten. Dit omvat de kosten voor de distributie van uw product.

Uitstapkosten

0,00%

Het effect van de uitstapkosten wanneer uw belegging vervalt.

Portefeuilletransactiekosten

0,10%

Het effect van de kosten als wij onderliggende beleggingen voor het product
aankopen of verkopen.

Andere lopende kosten

2,14%

Het effect van de kosten die wij elk jaar afnemen voor het beheer van uw
beleggingen.

Prestatievergoedingen

0,00%

Het effect van de prestatievergoeding. Wij nemen deze kosten af van uw
belegging indien het product beter presteert dan zijn benchmark.

Carried interests

0,00%

Het effect van carried interests. Wij nemen deze af wanneer de belegging beter
heeft gepresteerd dan een bepaald percentage.

Eenmalige kosten

Lopende kosten

Incidentele kosten

