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VITIS INSPIRED PENSION PLAN (IPT) 
Deze productfiche beschrijft de kenmerken van het product per 12/06/2020 

 

TYPE LEVENSVERZEKERING VITIS Inspired Pension Plan (IPT) is een  

• individuele pensioentoezegging (IPT) onderschreven door een vennootschap ten 

voordele van zijn zelfstandig bedrijfsleider.  
• levensverzekering verbonden aan beleggingsfondsen (tak 23) en zonder 

rendements- of kapitaalgarantie. 

HOOFDWAARBORGEN Kapitaal bij pensioen 

De pensioenreserve van de overeenkomst. 

De pensioenreserve wordt gevormd door het totaal van premies (na inhouding van kosten 

en taksen) die niet gebruikt worden voor de aanvullende waarborgen. 

De pensioenreserve kan eventueel verminderd worden met de risicopremie voor de 

hoofdwaarborg overlijden, kosten, belastingen, een waardevermindering van het tak 23 

tegoed en kan vermeerderd worden met premies en een waardeaangroei van het tak 23 

tegoed. 

Kapitaal bij overlijden  

Bij overlijden van de aangeslotene, worden de volgende bedragen aan de begunstigde 

uitgekeerd: 

• Hetzij de pensioenreserve; 

• Hetzij de pensioenreserve met als minimum een bepaald bedrag zoals vermeld in 

het persoonlijk certificaat; 

• Hetzij de pensioenreserve verhoogd met een bepaald bedrag zoals vermeld in het 

persoonlijk certificaat. 

AANVULLENDE 

WAARBORGEN 

(FACULTATIEF) 

Kapitaal bij overlijden door ongeval 

Bij overlijden van de aangeslotene ten gevolge van een ongeval, wordt een kapitaal 

uitbetaald aan de begunstigde(n). 

Bij arbeidsongeschiktheid 

• Premievrijstelling: 

Gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid van de aangeslotene ten 

gevolge van een ziekte of een ongeval, ontvangt de verzekeringnemer een bedrag 

gelijk aan de premies van het contract in verhouding tot de 

arbeidsongeschiktheidsgraad van de aangeslotene. 

De volgende opties zijn beschikbaar: 

 Dekking: ziekte en ongeval 

 Eigenrisicotermijn: 30 dagen, 60 dagen, 90 dagen of 180 dagen 

 Arbeidsongeschiktheidsdrempel: ≥ 25% of ≥ 67% 

• Arbeidsongeschiktheidsrente: 

De aangeslotene ontvangt gedurende zijn periode van arbeidsongeschiktheid een 

rente in verhouding tot de arbeidsongeschiktheidsgraad. 

De volgende opties zijn van toepassing: 

 Dekking: ziekte of ziekte en ongeval 

 Eigenrisicotermijn: 30 dagen afkoopbaar, 60 dagen afkoopbaar, 90 

dagen of 180 dagen 

 Arbeidsongeschiktheidsdrempel: ≥ 25% of ≥ 67% 

 Indexering van de rente gedurende de renteuitkering: 0 of 2%  

DOELGROEP VITIS Inspired Pension Plan is een tak 23 levensverzekeringscontract waarvan het 

rendement verbonden is aan beleggingsfondsen en dat bestemd is voor zelfstandige 

bedrijfsleiders met een vennootschap die hun pensioen op een fiscaal gunstige manier 

wensen aan te vullen.  

VASTGOEDFINANCIERING Een voorschot of inpandgeving zijn mogelijk voor zover het een verbetering, verbouwing 

of herstelling betreft aan een onroerend goed gelegen in de Europese Economische Ruimte 

en dat belastbare inkomsten opbrengt voor de aangeslotene. 
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FONDSEN 

 

De momenteel voorgestelde beleggingsfondsen zijn de interne collectieve en externe 

beleggingsfondsen, omschreven in de fondsenlijst die als bijlage aan deze productfiche is 
toegevoegd. 
De verzekeringnemer kan, afhankelijk van zijn risicoprofiel, een keuze maken uit één of 

meerdere fondsen vermeld in het beheersreglement en deze verdeelsleutel op elk moment 
wijzigen. Elk beleggingsfonds wordt, afhankelijk van zijn aard en het type activa waarin het 
belegt, ingedeeld in een specifieke risicoklasse op een schaal van 1 tot 7 (waarbij 

risicoklasse 7 het hoogste risico inhoudt). Deze risicoklasse weerspiegelt de volatiliteit van 
het fonds. De risicoklasse van een fonds kan met de tijd evolueren. In een later stadium 
kunnen er andere dan de hierboven beschreven beleggingsfondsen voorgesteld worden. 

RENDEMENT Het rendement van het levensverzekeringscontract VITIS Inspired Pension Plan is 

gebonden aan de prestaties van de beleggingsfondsen waaruit de pensioenreserve van het 
contract is samengesteld. Het financiële risico wordt volledig gedragen door de 
verzekeringnemer en de aangeslotene. De beleggingsfondsen geven geen recht op 

winstdeelname.  

RENDEMENTEN UIT HET 

VERLEDEN  

Interne collectieve fondsen 
De in het verleden behaalde rendementen van de interne collectieve fondsen beschikbaar 

binnen het contract VITIS Inspired Pension Plan staan vermeld in de fondsenlijst die 
als bijlage aan deze productfiche is toegevoegd.  

Externe fondsen 

De in het verleden behaalde rendementen van de externe fondsen beschikbaar binnen het 
contract VITIS Inspired Pension Plan staan vermeld in de fondsenlijst die als bijlage 
aan deze productfiche is toegevoegd.  

Rendementen uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige 
prestaties. 

RISICO’S EIGEN AAN DE 

BELEGGING VAN DE 

PENSIOENRESERVE 

Financieel risico  

De verzekeraar kan geen enkele waarborg geven inzake het rendement of het kapitaal van 
de levensverzekering of van de fondsen waaruit deze is samengesteld. Het rendement van 
een beleggingsfonds is afhankelijk van de evolutie van de unitwaarde van het fonds, die zelf 

ook afhankelijk is van de evolutie van de onderliggende activa waarin het fonds belegt. Het 
financiële risico wordt derhalve volledig gedragen door de verzekeringnemer en de 
aangeslotene. De verzekeringnemer en de aangeslotene kunnen minder dan de inlegpremie 
terugkrijgen. 

Tegenpartijrisico 

Een beleggingsfonds is blootgesteld aan een tegenpartij risico.  Dit risico houdt in dat de 
emittenten van financiële instrumenten binnen een beleggingsfonds hun verplichtingen niet 
nakomen. Een belegging in schuldeffecten zoals obligaties bijvoorbeeld stelt het 

beleggingsfonds bloot aan het risico dat de emittent van het effect zijn verplichtingen voor 
de interestbetaling of kapitaalterugbetaling niet kan nakomen doordat zijn vermogen 
minder solide wordt. 

Marktrisico 
Een beleggingsfonds is blootgesteld aan een marktrisico. Haar unitwaarde is gevoelig voor 

de schommelingen in de financiële markten zoals de aandelen- en obligatiemarkten. Bij een 
daling van de financiële markten, kan de unitwaarde van het beleggingsfonds dalen. 

KOSTEN EIGEN AAN DE 

PENSIOENRESERVE 

Instapkosten (ook “Ingehouden toeslagen” genaamd) 
Deze kost bedraagt maximaal 3,50% van de gestorte premie, ná inhouding van de 

premietaks. 

Afkoopkosten (ook “Afkoopvergoeding” genaamd)  
Er zijn enkel bij overdracht van de pensioenreserves van het contract naar een gelijkaardige 
pensioeninstelling afkoopkosten verschuldigd van 5% van de overgedragen reserves. 

Administratiekosten (ook “Periodieke toeslagen” genaamd)  
Deze administratiekosten bedragen maximum 1,50% van de pensioenreserves per jaar 
verhoogd met een vast bedrag van 200 EUR per jaar. 

De verzekeraar behoudt zich het recht voor deze administratiekosten eenzijdig en op elk 
moment te wijzigen. De verzekeraar stuurt in geval van een wijziging vooraf een bericht 
aan de verzekeringnemer teneinde hem hiervan op de hoogte te stellen. Deze wijziging 

gaat in op de eerste kalenderdag van de tweede maand die volgt op de maand waarin het 
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bericht is verstuurd. Als de verzekeringnemer het niet eens is met de wijziging, kan hij 

overgaan tot een overdracht van de reserves naar een gelijkaardige overeenkomst bij een 

andere verzekeraar zonder afkoopvergoeding en dit tot de eerste kalenderdag van de 

tweede maand die volgt op de maand waarin de post hem werd gestuurd. 

Arbitragekosten (ook “Switchtoeslagen” genaamd) bij overdracht van fondsen 

Deze arbitragekosten bedragen: 

 IN  
(per investeringsverrichting) 

OUT  
(per desinvesteringsverrichting) 

Intern collectief fonds 125 EUR 125 EUR 

Externe fondsen 125 EUR 125 EUR 

Jaarlijks wordt één verzoek tot switch tussen een of meerdere interne collectieve fondsen 

/externe fondsen en een of meerdere interne collectieve fondsen/externe fondsen zonder 

arbitragekosten aanvaard. 

Eventuele overige kosten 

De kosten van de beleggingsfondsen worden gespecifieerd in het beheersreglement.  

De kosten bij opname van een voorschot worden gespecifieerd in de voorschotakte. 

TOETREDING/INSCHRIJVING Het is op ieder moment mogelijk in te schrijven op deze individuele pensioentoezegging. 

LOOPTIJD De looptijd bedraagt minimaal 5 jaar en wordt vastgelegd bij het onderschrijven van de 

overeenkomst.  

Er wordt rekening gehouden met de fiscale regelgeving betreffende de duur, leeftijd bij 

onderschrijving en de pensioenleeftijd van de aangeslotene. 

Gebeurtenissen die aanleiding geven tot een uitkering van de overeenkomst zijn de 

opzegging, het overlijden van de aangeslotene, de overdracht van de overeenkomst naar 

een gelijkaardige pensioeninstelling of de (vervroegde) pensionering van de aangeslotene. 

UNITWAARDE  Externe fondsen 

De unitwaarde is beschikbaar op de websites van de verschillende fondsenpromotoren en 

in de gespecialiseerde financiële pers.  

Interne collectieve fondsen 

Wekelijkse unitwaarde die consulteerbaar is op de website www.vitislife.com 

PREMIE Minimale beginpremie : 5.000 EUR.  

Periodiciteit : driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks. 

Interne collectieve fondsen en externe fondsen : 

Eerste minimale investering van 5.000 EUR.  In de loop van het contract moet de belegging 

in een intern collectief ou extern fonds minimaal 5.000 EUR blijven. 

FISCALITEIT Bedrijfspremies Pensioen/overlijden 

• Premietaks van 4,4% of 0% bij externalisering van een interne 

pensioenvoorziening of bij overdracht van de reserve van een individuele 

pensioentoezegging onderschreven bij een andere verzekeraar; 

• Wijninckxbijdrage: deze bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van 3% is 

verschuldigd indien de som van de opgebouwde wettelijke en aanvullende 

pensioenen het jaarlijks wettelijk plafond overschrijdt.  In dat geval wordt er 3% 

geheven op de “rendement - gecorrigeerde” reserve aangroei van alle tweede 

pijlervoordelen; 

• De premies zijn aftrekbaar voor de vennootschap in die mate dat de 

gegenereerde kapitalen in geval van leven uitgedrukt in jaarlijkse rente en het 

wettelijke pensioen inbegrepen, 80% van het laatste normale brutoloon niet 

overschrijden, rekening houdend met de normale duurtijd van de 

beroepsactiviteit. 

Premies “ Overlijden  door ongeval” 

• Premietaks van 4,4%; 

• De premies zijn aftrekbaar voor de vennootschap.  

Premies Arbeidsongeschiktheid 

• Premietaks van 9,25%; 

• De premies zijn aftrekbaar voor de vennootschap in die mate dat de 

gegenereerde kapitalen in geval van arbeidsongeschiktheid en rekening houdend 
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met de RIZIV- tussenkomst, 100% van het laatste normale brutoloon niet 

overschrijden.Bedrijfsvoorheffing 

Uitkering bij pensionering 

• RIZIV-bijdrage van 3,55% en solidariteitsbijdrage tussen 0 en 2% van toepassing 

op het totale bruto bedrag; 

• Bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden op het kapitaal na aftrek van de RIZIV- en 

solidariteitsbijdrage volgens de volgende tarieven: 

 16,5% bij uitkering van het pensioenkapitaal vanaf de wettelijke 

pensioenleeftijd voor zover de aangeslotene niet effectief actief is 

gebleven tot aan de pensioenleeftijd; 

 10% bij uitkering van het pensioenkapitaal vanaf de wettelijke 

pensioenleeftijd en voor zover de aangeslotene effectief actief is gebleven 

tot die leeftijd of indien de aangeslotene al een volledige loopbaan had 

en effectief actief is gebleven tot dat ogenblik; 

• Gemeentebelasting verschuldigd op het bedrag van de bedrijfsvoorheffing; 

• Ingeval van een voorschot of inpandgave met betrekking tot de enige eigen woning 

valt de taxatie onder het regime van de fictieve rente; 

• Uitkering in de vorm van rente: na RIZIV- en solidariteitsbijdrage, is er roerende 

voorheffing van 30% op 3% van het opgegeven kapitaal verschuldigd. 

Uitkering bij overlijden 

• RIZIV-bijdrage van 3,55% en solidariteitsbijdrage tussen 0 en 2% op het totale 

bruto bedrag indien de begunstigde de echtgenoot/echtgenote is; indien dit niet 

het geval is, is er geen RIZIV- of solidariteitsbijdrage verschuldigd; 

• Bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden op het kapitaal na aftrek van de RIZIV- en 

solidariteitsbijdrage volgens de volgende tarieven: 

 16,5% bij overlijden vóór het einde van de overeenkomst; 

 10% indien de aangeslotene overlijdt ná de wettelijke pensioenleeftijd en 

de overleden aangeslotene effectief actief is gebleven tot die leeftijd; 

 10% indien de overleden aangeslotene al een volledige loopbaan (45 jaar) 

had en effectief actief is gebleven tot dat ogenblik; 

• Gemeentebelasting verschuldigd op het bedrag van de bedrijfsvoorheffing; 

• Ingeval van een voorschot of inpandgave met betrekking tot de enige eigen woning 

valt de taxatie onder het regime van de fictieve rente; 

• Uitkering in de vorm van rente: na RIZIV- en solidariteitsbijdrage, is er roerende 

voorheffing van 30% op 3% van het opgegeven kapitaal verschuldigd; 
• Erfbelasting  

Uitkering bij arbeidsongeschiktheid 

• Belasting als vervangingsinkomen. 

AFKOOP De verzekeringnemer kan geen gedeeltelijke afkoop vragen. 

De verzekeringnemer kan een volledige afkoop vragen van de overeenkomst voor zover 

de pensioenreserves worden overgedragen ten voordele van een individuele 

pensioentoezegging onderschreven bij een gelijkaardige pensioeninstelling of 

verzekeringsmaatschappij. 

De aangeslotene kan een volledige afkoop vragen van de overeenkomst indien hij voldoet 

aan de wettelijke voorwaarden van vervroegd pensioen op het ogenblik van zijn aanvraag 

en voor zover deze mogelijkheid is voorzien in de pensioenovereenkomst.  

OVERDRACHT VAN 

FONDSEN (SWITCH) 

De verzekeringnemer kan op ieder moment de gehele of een gedeelte van de 

pensioenreserves van zijn VITIS Inspired Pension Plan van het ene beleggingsfonds 

overbrengen naar een ander beschikbaar beleggingsfonds, mits switchtoeslagen. 

INFORMATIE Elk jaar wordt een pensioenfiche uitgegeven voor elke aangeslotene die nog actief is. 

Deze fiche wordt overgemaakt op papier of onder electronische vorm en bevat alle 

informatie betreffende de pensioenprestaties en de prestaties bij overlijden op 1 januari 

van het lopende jaar. 

De aangeslotene kan deze gegevens ook raadplegen op de website van de Federale 

Pensioendienst (www.mypension.be). 

http://www.mypension.be/
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Bijkomende informatie over het levensverzekeringscontract VITIS Inspired Pension 

Plan is beschikbaar in de algemene voorwaarden en in het beheersreglement. Deze 

documenten zijn kosteloos verkrijgbaar bij de verzekeraar op eenvoudig verzoek. Het 

wordt de verzekeringnemer en de aangesloten aangeraden om al deze documenten 

aandachtig te lezen voorafgaand aan de onderschrijving.  

Deze productfiche wordt regelmatig bijgewerkt. De meest recente versie is op eenvoudig 

verzoek beschikbaar. Deze fiche is geen contractueel document. Bijgevolg kan de 

bestemmeling noch de lezer er enig recht of voordeel uit halen.  Deze gegevens worden 

louter ter informatie verstrekt. De fondsenlijst maakt integraal deel uit van deze 

productfiche. 

Het recht van toepassing op het contract is het Belgische recht. 

KLACHTEN Elke klacht inzake het contract VITIS Inspired Pension Plan kan aan de verzekeraar 

gericht worden: 

• Per post: Klachtendienst - Vitis Life S.A. - Belgian Branch

Jan Emiel Mommaertslaan, 20 B te B-1831 Diegem

• Per email: belgianbranch@vitislife.com

• Via de website: http://www.vitislife.com/be-nl/complaint

U kunt zich ook richten tot de « Ombudsdienst Verzekeringen », gevestigd te 

Meeûssquare 35,  in B-1000 Brussel, tot het « Commissariat aux Assurances” gevestigd te 

7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg of tot de “Association des compagnies 

d’assurance et de réassurance du Grand-Duché du Luxembourg (ACA)”, 12, rue Erasme, 

L-1468 Luxembourg.

VERZEKERAAR Vitis Life S.A. - Belgian Branch, waarvan de kantoren zijn gevestigd te Jan Emiel 

Mommaertslaan 20 B, B-1831 Diegem, bijkantoor van Vitis Life S.A., 

verzekeringsmaatschappij met maatschappelijke zetel te 52, boulevard Marcel Cahen, L-

1311 Luxembourg.  

Vitis Life S.A. is erkend door het « Commissariat aux Assurances » voor de 

verzekeringsverrichtingen van de takken « Leven » op grond van een besluit van het 

Luxemburgse Ministerie van Financiën (Ref. : S07/5) op datum van 30 januari 1995 en is in 

België geregistreerd bij de FSMA. 
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Vitis Life – Belgian Branch: interne collectieve en externe beleggingsfondsen – NIW & rendementen 

Laatst bijgewerkt op 20/10/2020 

Externe beleggingsfondsen beschikbaar binnen de contracten VITIS All In One VAIO | VITIS Corporate Investment Plan VCIP | VITIS Inspired Pension Plan VIPP 

SRI 1 tot 7 

1 = laagste risicoklasse 

7 = hoogste risicoklasse 

Type 

 
Benaming van het fonds 

Clean 

Share 
ISIN Code Munt 

NIW 

(EUR) 
Rendementen 

 30/09/2020 YTD 2019 2018 2017 

       Monetair UBS (Lux) Money Market Fund EUR  Class P-acc  LU0006344922 EUR        820,21  -0,38% -0,4% -0,5% -0,5% 

       Gemengd BIL Invest Patrimonial Defensive Class R-Acc(5)  LU1565451397 EUR - - - - - 

       Gemengd BL-Global 30 Class BIx  LU0495651787 EUR 123,98 3,27% 8,8% -0,6% -0,5% 

       Gemengd Clartan Patrimoine Class I  LU1100077798 EUR      1.022,60  -6,02% 4,6% -3,8% 2,7% 

       Gemengd Smart Value Investors Evolution C  LU0407592392 EUR        133,10  -2,01% 6,2% -1% 1,5% 

       Gemengd BIL Invest Patrimonial Low Class R-Acc(5)  LU1565451041 EUR - - - - - 

       Gemengd BIL Invest Patrimonial Medium Class R-Acc(5)  LU1565451124 EUR - - - - - 

       Gemengd BL - Global Flexible EUR classe BM  LU1484143604 EUR        194,78  1,01% 23,0% -4,6% 8,6% 

       Gemengd DPAM Horizon B Balanced Strategy F(6)  BE6299372951 EUR        169,44  1,10% 17,8% - - 

       
Gemengd Flossbach von Storch II SICAV - Multiple Opportunities 

II Feeder – HT 
 LU1748854947 EUR        119,00  2,57% 20,7% -4,6% 6,3% 

       Gemengd MC Patrimoine(1)  BE6308993169 EUR        100,30  -1,91% 1,8%(1) - - 

       Gemengd Merclin II SICAV - Patrimonium C Acc  LU0819995118 EUR     1.544,40*  -5,12% 15,6% -7,9% 4,6% 

       Gemengd PCFS - Pure Wealth FC  LU0649642757 EUR        136,69  -2,06% 11,35% -7,4% 6,4% 

       Gemengd Rivertree Fd - Strategic Balanced Class F Cap  LU1105481094 EUR      1.204,59  1,24% 13,9% -6,7% 4,9% 

       Gemengd ShelteR UCITS Max Conviction Balanced Fund IA(2)  LU2228414293 EUR        100,21  0,21% - - - 

       Gemengd Smart Value Investors Patrimoine Flexible I(2)  LU2038885625 EUR          99,27  -2,99% - - - 

       Gemengd BIL Invest Patrimonial High Class R-Acc(5)  LU1565450829 EUR - - - - - 

       Aandelen BL - Global Equities Class BM  LU1484140766 EUR        972,56  -1,80% 23,7% -3,7% 7,9% 

       Aandelen Comgest Growth World EUR Z Acc Class  IE00BYYLQ421 EUR          32,37  4,35% 25,1% 5,7% 20,1% 

       Aandelen MC Global Growth Equity Fund Class V(3)  BE6308997202 EUR        120,73  16,90% 2,4% (3) - - 

       Gemengd PTAM Global Allocation UI   DE000A1JCWX9 EUR        181,12  9,10% 22,6% -4,6% 4.5% 

       Gemengd Rivertree Fd - Strategic Dynamic Class F Cap  LU1105481508 EUR      1.296,56  0,30% 20,3% -9,2% 7,2% 
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       Gemengd Smart Value Investors Global Equity I(2)  LU2038885468 EUR 99,23 -6,06% - - - 

       Aandelen Echiquier World Equity Growth Fund K  LU0969069946 EUR      2.303,02  5,97% 28,9% 1,5% 17,4% 

       Aandelen JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) EUR  LU0760000421 EUR        114,00  -6,60% 26,2% -9,4% 29,0% 

       Aandelen Mainfirst Global Equities Unconstrained Fund (R)(4)  LU1856131278 EUR        150,56  31,36% 14,6% (4) - - 

       Aandelen Pictet - Global Megatrend Selection I EUR  LU0386875149 EUR        315,31  4,73% 31,7% -6,0% 13,4% 

       Gemengd R-Co Valor Action P  FR0011847409 EUR      1.574,51  -3,94% 29,3% -12,73% 9,87% 

(1) Oprichtingsdatum 29/10/2019  - (2) Oprichtingsjaar 2019 - (3) Oprichtingsdatum 21/10/2019 - (4) Oprichtingsdatum 27/02/2019 - * Wekelijkse NIW (donderdag) 01/10/2020 
(5) Oprichtingsjaar 2020 - (6) Oprichtingsjaar 2018 
 

 

Interne collectieve fondsen beschikbaar binnen de contracten VITIS All In One VAIO | VITIS Corporate Investment Plan VCIP | VITIS Inspired Pension Plan VIPP 

 

SRI 1 tot 7 

1 = laagste risicoklasse 

7 = hoogste risicoklasse 

Type Benaming van het fonds Munt NIW Rendement 

 01/10/2020* YTD 2019 2018 2017 

       Gemengd Sail Adjusters EUR 96,98 -6,13% 9,49% -11,0%(7) - 

 (7) Oprichtingsdatum 01/02/2018  * Wekelijkse NIW (donderdag) 01/10/2020 
 

 
                                 
 

Deze fondsenlijst maakt integraal deel uit van de Financiële Infofiche of productfiche van het verzekeringscontract waarbinnen deze beleggingsfondsen beschikbaar zijn en is niet als afzonderlijk 

document beschikbaar. De beleggingsfondsen werden gerangschikt volgens hun SRI (risicoklasse) beginnend van 1 (laagste risico) naar 7 (hoogste risico). Verschillende beleggingsfondsen met 

eenzelfde SRI werden alfabetisch gerangschikt. De volgorde van de verschillende beleggingsfondsen in deze fondsenlijst geeft dus geen enkele voorkeur of advies weer. Vitis Life kan eenzijdig maar 

zonder hierbij afbreuk te doen aan de rechten van de verzekeringnemers, beleggingsfondsen bijvoegen of schrappen.  Een recent bijgewerkte versie is beschikbaar op uw eenvoudig verzoek. 

 

Externe fondsen: 

De rendementen 2020 YTD (Year To Date) zijn het resultaat van een interne berekening die gebaseerd is op de NIW gepubliceerd op Eikon Core. De rendementen 2019, 2018 en 2017 zijn de 

rendementen vermeld in de KIID van elk van deze externe fondsen, consulteerbaar op https://www.vitislife.com/nl-be/pki/detail/15.  

Interne collectieve fondsen: 

De YTD en jaarlijkse prestaties van de collectieve interne fondsen zijn het resultaat van een interne berekening die gebaseerd is op de door EFA verstrekte NIW. 

 

Rendementen uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.  

Meer informatie over deze beleggingsfondsen vindt u in het beheersreglement en de Financiële Infofiche of productfiche van de verzekeringscontracten die Vitis Life op de markt brengt.  Deze 

documenten zijn verkrijgbaar op eenvoudig verzoek. 

https://www.vitislife.com/nl-be/pki/detail/15
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