Document met specifieke informatie
SilverK - Gematigd
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 beleggingsinstrument te
begrijpen en u te helpen het met andere beleggingsinstrumenten te vergelijken.

Product:
K

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

Silver - Gematigd
Wealins S.A.
www.wealins.com
Bel +352 437 43 5200 voor meer informatie
Commissariat aux Assurances, 7 Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg (CAA)
01-01-2021

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

Wat is dit voor een product?
Doelstellingen:

De doelstelling van het product is een portefeuille samen te stellen van obligaties en geldmarktinstrumenten en in mindere mate van
aandelen. Het product heeft de toelating om deze posities rechtstreeks of onrechtstreeks aan te houden, Het doel van dit product is een
gestage groei van het belegde kapitaal te verkijgen terwijl gestreefd wordt naar rendement dat vooral gekoppeld is aan obligaties en
geldmarktinstrumenten.

Retailbelegger op wie Dit product is bedoeld voor beleggers met een beleggingshorizon op middellange termijn die streven naar matige kapitaalgroei en die de
het product wordt
voorkeur geven aan de risicos die verbonden zijn aan obligaties en geldmarktinstrumenten, terwijl ze kleine posities in aandelen
gericht:
aanvaarden.

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

2

3

4

5

Lager risico

6

7

Hoger risico

De risico-indicator veronderstelt dat u het beleggingsinstrument
aanhoudt gedurende 5 jaar

Samenvattende risico-indicator:
Aan de hand van de synthetische risico-indicator kunt u het risiconiveau van dit
beleggingsinstrument ten opzichte van andere beleggingsinstrument. Het geeft de
waarschijnlijkheid aan dat deze deze beleggingsinstrument 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.

Scenario's
Belegging van 10 000 EUR
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

1 jaar

3 jaar

5 jaar (aanbevolen periode
van bezit)

8 695,15 EUR

8 418,00 EUR

7 859,94 EUR

- 13,05 %

- 5,58 %

- 4,70 %

9 698,64 EUR

9 786,00 EUR

9 963,49 EUR

-3,01%

-0,72%

-0,07%

10 089,83 EUR

10 479,27 EUR

10 883,73 EUR

0,90%

1,57%

1,71%

10 494,80 EUR

11 219,51 EUR

11 886,71 EUR

4,95%

3,91%

3,52%
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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.
Voorgestelde prestatieberekeningen: de prestatiescenario's zijn ontwikkeld in overeenstemming met de eisen van de geldende regelgeving. Zij vormen echter geen
verbintenis van de Maatschappij en kunnen niet vooruitlopen op de werkelijke prestaties van het beleggingsinstrument.

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.

Belegging van 10 000 EUR

Indien u uitstapt na 1 jaar

Totale kosten
Effect op rendement (RIY) per jaar

Indien u uitstapt na 3 jaar

Indien u uitstapt na 5 jaar

290,57 EUR

704,61 EUR

1 165,80 EUR

2,91 %

2,23 %

2,09 %

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 geeft een indicatie van het jaarlijkse effect op het rendement. De eenmalige kosten zijn er eveneens in opgenomen, gespreid over de jaren.
Instapkosten

1,00 %

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

0,00 %

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

Portefeuilletransactiekosten

0,44 %

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

Andere lopende kosten

1,38 %

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

Prestatievergoedingen

0,00 %

Het effect van de commissies verbonden aan resultaten.

Carried interests

0,00 %

Het effect van carried interests.

Eenmalige
kosten

Lopende kosten

Incidentele
kosten

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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