Fonds met gewaarborgd kapitaal en minimum gewaarborgde rentevoet

NELL SAFE +

UW KAPITAAL GROEIT MET VOLSTREKTE
ZEKERHEID
• Kapitaalgarantie van 100%
• Minimumopbrengst : 0,25%(1)
• Jaarlijkse winstdeelname, niet gewaarborgd en jaarlijks onderhevig aan wijziging
• Verdeeldheid en diversificatie van de beleggingen
• Uw kapitaal op elk moment beschikbaar, zonder uitstapkosten

Minimum 85% in obligaties
van de betrouwbaarste emittenten
Maximum
10 % in aandelen

Maximum
5 % in vastgoed

VEILIGHEID EN BESCHERMING
VAN UW KOOPKRACHT
Nell Safe + is een fonds met minimum kapitaal- en rendementgarantie waarvan het beheer beantwoordt aan de noden van een algemeen beheer in Euro : stevigheid, liquiditeit en duurzaamheid.

Nell Safe + belegt voor minstens 85%
in obligaties van de betrouwbaarste
emittenten, voor maximum 10% in
aandelen voor maximum 5% in vastgoed.

COMBINATIES
U kunt Nell Safe + binnen hetzelfde
levensverzekeringscontract combineren met de andere fondsen die
door NELL worden aangeboden
(Nell Safe Invest of obligatiefondsen
met vaste einddatum). Vier keer per
jaar kunt u gratis van het ene naar
het andere fonds overstappen.

FONDSBEHEERDER
Nell Safe + wordt beheerd door de
financiële ploeg van Assurances du
Crédit Mutuel. Op 31/12/2018 had
zij meer dan 118 miljard Euro onder
beheer waarvan 100 in fondsen met
permanente kapitaalgarantie.

BEHEERSTRATEGIE
Het doel van het fonds is het gegarandeerde minimum rendement te
verzekeren. De belangrijkste objectieven van het fonds zijn veiligheid en
een regelmatig rendement. Ieder jaar
kan er een eventuele winstdeelname
toegekend worden. Deze is niet gegarandeerd en kan wijzigen.

INVESTERINGSVOORWAARDEN
De belegging in het fonds Nell Safe +
is slechts mogelijk via een intekening
van een levensverzekeringscontract
Myriad(2). Voor meer informatie raden
wij jullie aan om zowel de Algemene
Voorwaarden als de essentiële beleggersinformatiedocumenten (KID/DICI)
te raadplegen, beschikbaar op de
website www.nellweb.com.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
Aanmaakdatum

December 2004

Soort

Collectief intern fonds met
gegarandeerde minimumrentevoet minimum rentevoet,
uitgedrukt in Euro

Aanbevolen
beleggingshorizon

8 jaar en 1 dag

Samenstelling
van het interne
fonds

Minimum 85% in obligaties,
maximum 10% in aandelen,
maximum 5% in vastgoed

Beheerkosten

0,80 % afgehouden binnen het
fonds (geen enkele afhouding
van beheerkosten in het
levensverzekeringscontract)

Instapkosten

De verzekeraar neemt op elke
storting, na afhouding van
eventuele taksen, kosten van
maximum 5%

Vermogen per 31
december 2018

324,6 miljoen €

BELASTINGSTELSEL
Inzake fiscaliteit zijn de wettelijke en
reglementaire bepalingen van toepassing, deze van het land waarin
de verzekeringnemer en/of begunstige(n) zijn fiscale woonplaats heeft.
Deze zijn onderhevig aan wijzigingen
op een later tijdstip.

(1) Minimum gewaarborgde rentevoet tot 31 december 2019 voor de stortingen vanaf 1 januari 2019. Voor stortingen uitgevoerd vóór 1 januari 2015 is de minimum rentevoet van
toepassing op het moment van de verrichting gewaarborgd voor een periode van 8 jaar.
(2) Myriad is een levensverzekeringscontract dat Tak 21 (verzekering op het leven met spaarcomponent) en Tak 23 (verzekering op het leven met investeringscomponent) combineert,
verzekerd door NELL.
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