MYRIAD
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
MYRIAD is een individueel levensverzekeringscontract dat wordt 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 contract ?
Type

Doelstellingen

Beoogde eindbeleggers

MYRIAD is een individueel levensverzekeringscontract dat een door de verzekeringsmaatschappij
gewaarborgd rendement (Tak‐21) combineert met een rendement uit beleggingsfondsen (Tak‐23).
MYRIAD beoogt de verzekeringsnemer(s) toe te laten een kapitaal te laten renderen en de overdracht
daarvan te bepalen. Om dit te doen stelt MYRIAD 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
verzekeringsnemer(s). 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 verzekeringsnemer(s)
worden geselecteerd. Rekening houdend met de fiscale regels die voor Tak 21 van kracht zijn, en de
risico’s inherent aan fondsen uitgedrukt in Rekeneenheden, wordt een beleggingshorizon van 8 jaar
aangeraden.
Het type eindbelegger varieert in functie van de onderliggende fondsen. Voor bijkomende informatie
wordt/worden de verzekeringnemer(s) uitgenodigd de specifieke informatie te raadplegen, beschikbaar op
de website www.nellweb.com.
MYRIAD biedt de volgende uitkeringen aan:
• Waarborg bij leven: bij leven van de verzekerde (in voorkomend geval de verzekerden) op einddatum
van het contract, of op einddatum van elk jaar van de verlengingsperiode, kan/kunnen de
verzekeringsnemer(s) uitbetaling van het kapitaal vragen.

Inbegrepen
verzekeringsuitkeringen

• Hoofdwaarborg overlijden: in het geval van overlijden van de verzekerde vóór de einddatum van het
contract, verbindt de Verzekeraar zich ertoe aan de aangestelde begunstigde(n) een kapitaal uit te keren,
zoals hierna bepaald. In het geval van de aanstelling van twee verzekerden, wordt de uitkering bij
overlijden gestort na overlijden van de tweede verzekerde. Deze waarborg impliceert geen premie‐
inhouding.
Het bedrag van het kapitaal dat bij wijze van deze twee waarborgen wordt uitgekeerd, bestaat uit alle
gestorte premies, vrij van kosten, op fondsen met kapitaalgarantie en 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 contract, gaande van 8 jaar en één maand tot 30 jaar, wordt vrij door de
verzekeringsnemer(s) bepaald. 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 of bij overlijden van de verzekerde (of van de laatste der verzekerden bij een
gezamenlijke intekening) vóór de einddatum.

Welke zijn de risico’s en de eventuele prestaties ?
1

2

3

4

Laagste risico

Synthetische risico‐indicator

Prestatiescenario’s

5

6

7

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).
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 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 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 levensverzekeringscontracten 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 141 € tot 895 €

Van 407 € tot 1.985 €

Van 752 € tot 3.238 € €

Van 1,41 % tot 8,95 %

Van 1,03 % tot 5,38 %

Van 0,97 % 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 %

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)

Uitstapkosten

Geen kosten

De impact van de opgelopen kosten bij uitstap uit uw
belegging, zelfs vóór de einddatum

Eenmalige kost

Verrichtingskossten van
V
de portefeu
uille

Vann 0 % tot 0,40
%

Andere recurrrente
kosten

Vaan 0,91 % tot
4,16%

Commissie gelinkt aan
C
de resultatten

Vann 0 % tot 0,77
%

S
Stimulerings‐co
mmissie

0%

Recurre
ente kosten

Bijkomende kosten
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Hoe lang dien ik
k MYRIAD aan tte houden en kan
k ik vervroegd afkopen ?
De aanbevolen belegggingstermijn voor MYRIAD bed
draagt minimum
m 8 jaar. Deze looptijd houdt rekening
r
met:

de
e minimum term
mijn vereist om
m belastingheffin
ng te vermijdenn bij fondsen met
m kapitaalgara
antie en minimuum gewaarborggd rendement

de
e minimum aanbevolen term
mijn voor exterrne fondsen uuitgedrukt in Rekeneenheden
R
n beschikbaar binnen MYRIA
AD en welke ziich
be
evinden in de hoogste risicoklaasse (risicoklassse 7).
D biedt de moggelijkheid tot volledige‐
v
of gedeeltelijke afkooop op elk mom
ment en zonde
er kosten. Een aafkoop die snel na de beleggiing
MYRIAD
plaatsvvindt, kan het risico waaraan de
d verzekeringsnemer(s) is/zijnn blootgesteld, verhogen.
D biedt op elk m
moment de mo
ogelijkheid om tussen de verscchillende, beschikbare fondsen te arbitrerenn. De kostprijs van
v een dergelijjke
MYRIAD
verrichting bedraagt 11% vanaf de 5dee arbitrage die in de loop van één zelfde kale
enderjaar heeft plaatsgevondeen.
Hoe kan ik een klacht indiienen ?
Voor ellke klacht kan/kkunnen de verzzekeringsnemerr(s) zich richtenn tot zijn/hun ge
ebruikelijke gessprekspartner.
Indien het ontvangeen antwoord niet voldoet aan de verw
wachtingen, kan/kunnen hij/zij zijn/hun kklacht per e‐m
mail sturen naaar
contactt@nellweb.com
m of per brief naaar de Klantend
dienst van Nordd Europe Life Lu
uxembourg SA 62 rue Charles Martel, te L‐21
134 Luxembourrg.
Als het strijdpunt blijftt bestaan nadat de Verzekeraar een antwoo rd heeft gegeve
en, kan een klacht ingediend w
worden bij de Ombudsman
O
vo
oor
Verzeke
eringen (http:///www.ombudssman.be/nl) ge
evestigd te : dde Meeûssquare 35, B ‐ 100
00 Brussel, of naar Service de
d Médiation de
l’Association des Com
mpagnies d’Assu
urances (http:///www.aca.lu/fr//l‐aca/nos‐misssions/mediation) waarvan de kantoren zijn gevestigd
g
te : Rue
R
e, 12 L‐1468 Luxxembourg, onverminderd de mogelijkheid
m
ju ridische stappe
en te ondernem
men.
Erasme
Andere beelangrijke inforrmatie
MYRIAD
D biedt de moggelijkheid om in
n te tekenen op één van de tw
wee volgende op
ptionele waarbo
orgen bij overlijijden:

Op
ptionele basisd
dekking overlijjden: het kapittaal dat bij hett overlijden van de verzekerd
de vóór de einnddatum van het
h contract, met
m
inbegrip van de hoofdwaarborgg bij overlijden
n, dient te worrden betaald, kan
k niet minder bedragen da n de som van de stortingen na
afttrek van de ged
deeltelijke bruto afkopen.

Op
ptionele waarb
borg overlijden van 130%: hett kapitaal dat biij het overlijden
n van de verzek
kerde vóór de eeinddatum van het contract, met
m
inbegrip van de hoofdwaarborrg bij overlijde
en, dient te woorden betaald, kan niet mind
der bedragen dan 130% van
n de som van de
sto
ortingen na aftrek van de brutto gedeeltelijke
e afkopen. (Zie oook Artikel 3 vaan de Algemene
e Voorwaardenn van MYRIAD)
De verzzekeringsnemeer(s) kan/kunneen door middel van een aangeetekend schrijvven de stopzetting van het co ntract aanvragen, en dit binn
nen
30 dage
en te tellen van
naf de ingangsd
datum van het contract.
c
(Zie oook Artikel 16 vaan de Algemene
e Voorwaardenn van MYRIAD)
De pre
econtractuele informatiedocu
umenten vullen
n onderhavig KKey Informatio
on Document aan
a en meer in het bijzond
der de Algemeene
Voorwaaarden en het Intekenformulieer.

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

