MYRIAD Corporate
KEY INFORMATION
DOCUMENT
Doel
Onderhavig document bevat essentiële informatie over het beleggingsproduct. Het betreft geen document van commerciële aard. Die
inlichtingen worden u verstrekt conform een wettelijke verplichting, om u te helpen begrijpen wat het product in kwestie inhoudt en welke
risico’s, kosten, rendementen en verliezen er aan zijn verbonden en om u te helpen om dit product te vergelijken met andere producten.
MYRIAD CORPORATE
MYRIAD CORPORATE is een kapitalisatiecontract onderschreven bij Nord Europe Life Luxembourg S.A. Voor meer informatie kan u terecht op
het nummer +352 42 40 20 1 of op de website www.nellweb.com. Nord Europe Life Luxembourg S.A. staat onder toezicht van het
Commissariat aux Assurances. KID‐versie: 01/2018.
U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig is en moeilijk te begrijpen kan zijn.
Waaruit bestaat het MYRIAD CORPORATE contract ?
Type

Doelstellingen

MYRIAD CORPORATE is een kapitalisatiecontract dat een door de verzekeringsmaatschappij gewaarborgd
rendement (fondsen met kapitaalgarantie en een minimum gewaarborgd rendement) combineert met een
rendement uit beleggingsfondsen (externe fondsen uitgedrukt in Rekeneenheden).
MYRIAD CORPORATE beoogt de onderschrijver toe te laten een kapitaal te laten renderen.
Om dit te doen stelt MYRIAD CORPORATE het volgende voor :

2 fondsen met kapitaalgarantie waarvan één met een jaarlijks gewaarborgd rendement dat eventueel
kan worden aangevuld met een winstdeelname die wordt uitgekeerd naargelang de resultaten van de
dekkingsportefeuille. Het kapitaal wordt gewaarborgd door de Verzekeraar.

externe fondsen uitgedrukt in Rekeneenheden, verdeeld over 5 categorieën (monetaire fondsen,
obligatiefondsen, aandelenfondsen, gemengde fondsen, absolute return fondsen). Het rendement
van een fonds hangt af van de evolutie van de waarde van de rekeneenheid waarmee het is
verbonden. Wat de externe fondsen betreft, wordt het financiële risico volledig gedragen door de
onderschrijver. Er wordt geen waarborg toegekend door de Verzekeraar. De eigenschappen ervan
evenals het Key Information Document zijn beschikbaar op de website www.nellweb.com.
De aanbevolen looptijd van de belegging varieert naargelang de fondsen die door de onderschrijver
worden geselecteerd. Rekening houdend met de risico’s inherent aan fondsen uitgedrukt in
Rekeneenheden, wordt een beleggingshorizon van 8 jaar aangeraden.

Beoogde eindbeleggers

MYRIAD CORPORATE richt zich in het bijzonder tot Rechtspersonen. Het contract is eveneens toegankelijk
voor Natuurlijke Personen. Het type belegger varieert naargelang de onderliggende fondsen. Voor meer
informatie wordt de belegger gevraagd de specifieke informatie te raadplegen beschikbaar op de website
www.nellweb.com.

Inbegrepen waarborgen

Op het einde van het MYRIAD CORPORATE contract ontvangt de onderschrijver een kapitaal samengesteld
uit alle premies, vrij van kosten, op fondsen met kapitaal‐garantie en een minimum gewaarborgd
rendement, vermeerderd met de verworven winstdeelnames, en anderzijds van de tegenwaarde van de
deelbewijzen van fondsen, uitgedrukt in Rekeneenheden.

Levensduur van de belegging

De looptijd van het kapitalisatiecontract, wordt vrij bepaald door de onderschrijver, met een maximum
van 99 jaar. Op einddatum van de initiële looptijd wordt het contract jaarlijks stilzwijgend verlengd. Het
contract komt ten einde op de vastgelegde einddatum of op de vervaldatum van elk jaar van de
verlengingsperiode, in geval van volledige afkoop, of bij ontbinding van het contract in onderling akkoord.
De looptijd van het contract is niet gebonden aan de duur van een mensenleven.
Welke zijn de risico’s en de eventuele prestaties ?
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Synthetische risico‐indicator

Laagste risico

Hoogste risico

De risico‐indicator gaat uit van de hypothese dat u het product 8 jaar lang in uw bezit houdt. Het reële
risico kan totaal anders zijn wanneer u kiest om vóór de einddatum uit te stappen. U zou minder kunnen
terugkrijgen. Wat de beschikbare fondsen betreft, ligt de waarde van de indicator tussen 1 en 7 op een
schaal van 1 tot 7 (gaande van het laagste risico tot het hoogste risico).

Prestatiescenario’s

Het grootst mogelijke verlies komt overeen met de breukwaarde van de premies gestort in externe
fondsen uitgedrukt in Rekeneenheden, welke geen kapitaalgarantie bieden. Het risico en het rendement
hangen af van de geselecteerde fondsen.
De prestatie van MYRIAD CORPORATE hangt af van de prestaties van de geselecteerde fondsen en van de
omvang van de ingehouden kosten. De externe fondsen uitgedrukt in Rekeneenheden die geen
kapitaalgarantie bieden, kunnen schommelen in stijgende als dalende lijn, afhankelijk van de fluctuaties
van de financiële markten. Het Key Information Document eigen aan elk fonds is beschikbaar op de
website www.nellweb.com.
Om de verschillende eventuele prestatiescenario's te kennen, is het aangewezen het Key Information
Document met betrekking tot de onderliggende fondsen te raadplegen. Die verschillende scenario's geven
een schatting van de prestaties in de toekomst op basis van de gegevens uit het verleden. Dit zijn echter
geen exacte gegevens. De feitelijke prestatie van de belegging die door MYRIAD CORPORATE wordt
gerealiseerd, hangt af van de prijsevolutie van de onderliggende fondsen, de bewaartijd van de belegging
in die fondsen en de van kracht zijnde fiscale regelgeving.

Wat gebeurt er als Nord Europe Life Luxembourg S.A. niet in staat is de stortingen te doen?
In geval van faling van Nord Europe Life Luxembourg SA kan de belegger een financieel verlies ondergaan.
De kapitalisatiecontracten maken middels een specifiek beheer het voorwerp uit van een patrimonium dat afzonderlijk binnen de activa van
de Verzekeraar wordt beheerd. In het geval van een faillissement van Verzekeraar wordt het patrimonium prioritair voorbehouden aan de
nakoming van verbintenissen ten opzichte van de verzekeringnemers en/of de begunstigden. De juiste opdeling van de activa van de
Verzekeraar tussen eigen vermogen en vermogen toebehorend aan de klanten en de voldoende hoeveelheid activa vereist voor de dekking
van de verbintenissen ten opzichte van de verzekeringnemers en de begunstigden worden regelmatig gecontroleerd door de Luxemburgse
toezichthouder (Commissariat aux Assurances).
Hoeveel kost deze investering mij ?
Kosten in de loop der tijd
Het kan gebeuren dat de persoon die u dit product verkoopt of er u advies over verstrekt, u verzoekt bijkomende kosten te betalen. In
voorkomend geval zal deze persoon u inlichten over de aard van deze kosten en u de impact ervan op uw belegging in de loop der tijd
aantonen.
De kosten variëren naargelang de onderliggende fondsen. U vindt de specifieke informatie over beleggingsfondsen op de website
www.nellweb.com.
De rendementsverlaging (RIY) geeft de impact weer van de totale kosten die u betaalt op het rendement dat u door deze belegging zou
kunnen ontvangen. De totale kosten bevatten de eenmalige‐, recurrente‐ en bijkomende kosten.
De hier vermelde bedragen betreffen de gecumuleerde kosten die betrekking hebben op het product zelf, en dit over drie verschillende
periodes waarin de producten worden aangehouden. Die bevatten de penaliteiten bij potentiële vervroegde uitstap. De vermelde cijfers
verwijzen naar een eventuele investering van 10.000€. Deze cijfers zijn ramingen en kunnen in de toekomst wijzigen.
Voor een geïnvesteerd bedrag
van 10.000€
Totale kost
Impact op het rendement
(rendementsverlaging) per jaar

Uitstap na 1 jaar

Uitstap na 4 jaar

Uitstap na 8 jaar

Van 160 € tot 895 €

Van 484 € tot 1.985 €

Van 900 € tot 3.238 €

Van 1,60 % tot 8,95 %

Van 1,23 % tot 5,38 %

Van 1,17 % tot 4,77 %

Samenstelling van de kosten
Onderstaande tabel geeft een beeld weer van:

de jaarlijkse impact van de verschillende soorten kosten op het rendement dat u uit uw belegging op het einde van de aanbevolen
beleggingstermijn zou kunnen ontvangen;

de betekenis van de verschillende kostencategorieën.
Deze tabel geeft de impact op het rendement per jaar weer
Instapkosten

Van 0,06 % tot
0,63 %

Uitstapkosten

Geen kosten

Eenmalige kost

De impact van de kosten die u betaalt bij de instap in
uw belegging (het betreft een maximumbedrag dat u
zou moeten betalen; het zou kunnen dat u minder
betaalt)
De impact van de opgelopen kosten bij uitstap uit uw
belegging, zelfs vóór de einddatum

Verrichtingsko
osten van de
portefe
euille

Van 0 % tot 0,,40
%

Andere recurrrente kosten

Van 1,11 % tot
4,16 %

Commissie gelinkt aan de
aten
resulta

Van 0 % tot 0,,77
%

Stimulerings‐‐commissie

0%

Recurrrente kosten

Bijkom
mende kosten
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Hoe lang dien ik MYR
RIAD CORPORA
ATE aan te houd
den en kan ik vervroegd afkoppen ?
De aaanbevolen beleeggingstermijn voor MYRIAD CORPORATE bbedraagt minim
mum 8 jaar. Deze looptijd hooudt rekening met de minim
mum
aanbe
evolen termijn voor externe fondsen uitgedrrukt in Rekeneeenheden besch
hikbaar binnen MYRIAD CORPO
ORATE en welkke zich bevindeen in
de ho
oogste risicoklassse (risicoklassee 7).
MYRIA
AD CORPORATEE biedt de moggelijkheid tot vo
olledige‐ of geddeeltelijke afkoo
op op elk moment en zonder kkosten. Een afkkoop die snel na de
belegging plaatsvind
dt, kan het risico
o waaraan de onderschrijver
o
bblootgesteld, ve
erhogen.
AD CORPORATE biedt op elk moment de mo
ogelijkheid om tussen de versschillende, bescchikbare fondseen te arbitreren. De kostprijs van
MYRIA
een dergelijke verricchting bedraagtt 1% vanaf de 5de arbitrage diee in de loop van één zelfde kalenderjaar heefft plaatsgevond
den.
Hoe kan ikk een klacht ind
dienen ?
Voor elke klacht kan de onderschrijjver zich richten
n tot zijn gebru ikelijke gesprekkspartner.
Indien
n het ontvangeen antwoord niiet voldoet aan
n de verwachtinngen, kan hij ziijn klacht per e‐mail
e
sturen n aar contact@n
nellweb.com off per
brief naar
n
de Klanten
ndienst van Nord Europe Life Luxembourg SA
A 62 rue Charles Martel, te L‐2
2134 Luxembouurg.
Als he
et strijdpunt blijft bestaan nad
dat de Verzekerraar een antwooord heeft gege
even, kan een klacht ingediendd worden bij de
e Ombudsman voor
v
Verze
ekeringen (http
p://www.ombudsman.be/nl) gevestigd
g
te : de Meeûssquare 35, B ‐ 10
000 Brussel, oof naar Service de Médiation
n de
l’Asso
ociation des Com
mpagnies d’Asssurances (http:///www.aca.lu/ffr/l‐aca/nos‐miissions/mediation) waarvan dee kantoren zijn gevestigd te : Rue
Erasm
me, 12 L‐1468 LLuxembourg, on
nverminderd de
e mogelijkheid juridische stappen te onderne
emen.
Andere bbelangrijke info
ormatie
De on
nderschrijver kaan door middeel van een aanggetekend schriijven de stopze
etting van het contract aanvrragen, en dit binnen 30 dagen te
tellen
n vanaf de ingan
ngsdatum van het
h contract.(Zie ook Artikel 166 van de Algem
mene Voorwaard
den van MYRIAAD CORPORATE)
De prrecontractuele informatiedoccumenten vulle
en onderhavig Key Information Document aan en meerr in het bijzon
nder de Algem
mene
Voorw
waarden en hett Intekenformulier.

Nord Eu
urope Life Luxemb
bourg S.A. is een Luxemburgse levvensverzekeringssmaatschappij.
Hoofdze
etel : 62, rue Charrles Martel L‐213
34 Luxembourg
Tel. (352
2) 42 40 201 ‐ Faxx (352) 42 40 20 40
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Nord Eu
urope Life Luxemb
bourg S.A. staat onder
o
de controle
e van het
“ Comm
missariat aux Assurances ”, 7, bouleevard Joseph II, L‐1840
L
Luxembouurg.
www.ne
ellweb.com

