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Essentiëe-informateeocument
Doeë
In dit document wordt u essentiëe informate gegeven over dit beëeggingsproduct. Het is geen marketngmateriaaë. Deze informate is weteëijk
voorgeschreven om u te heëpen de aard, de risico's, de kosten, de mogeëijke winsten en verëiezen van dit product te begrijpen en u te heëpen het
met andere producten te vergeëijken.

Proeuct
Creeo21  Safe,  een  verzekeringsproduct  van  Credimo  NV,  Beëgische  verzekeringsonderneming,  Weversstraat  6-10,  B-1730  Asse  Beëgii,
www.credimo.be. Beë 02/454.10.10 voor meer informate. Dit essentiëe-informatedocument is van toepassing op 01/01/2018, onder toezicht van
de FSMA, Autoriteit voor Financiiëe Diensten en Markten, Congresstraat 12-14, B-1000 Brusseë.

Wat is eit voor een proeuct?
Soort: De Credo21 Safe is een tak 21 spaarverzekering naar Beëgisch recht, met gewaarborgd rendement en eventueëe winstdeeëname.

Doeësteëëingen: sparen met een gegarandeerde rentevoet, eventueeë verhoogd met een jaarëijkse winstdeëing.

Gewaarborgde interestvoet van 0,75 % toegekend vanaf de dag van ontvangst van de netopremie (stortng zonder instapkosten en premietaks),
met kapitaëisate op basis van samengesteëde interesten. De rentevoet wordt gegarandeerd tot de einddatum van de tariefgarante, 8 jaar en 1
maand na de aanvangsdatum van het contract. Voor bijstortngen uitgevoerd binnen de periode van 8 jaar en 1 maand wordt de intrestvoet van
toepassing op het ogenbëik van de ontvangst gewaarborgd voor de resterende ëooptjd van de periode van 8 jaar en 1 maand. Na afoop van de
eerste periode van tariefgarante, heef de beëegger de keuze tussen een nieuwe periode van 8 jaar met gewaarborgde intrestvoet (opte FIX), of
een basisrente gewaarborgd voor 1 jaar + een getrouwheidsrente gewaarborgd verworven voor 1 jaar (opte FLEX), enz. (eenmaaë gekozen voor de
opte FLEX is een terugkeer naar de opte FIX niet meer mogeëijk).
Aan het begin van eëke nieuwe periode van tariefgarante is de  nieuwe gegarandeerde rentevoet degene die van kracht is bij aanvang van deze
nieuwe periode. Deze wordt toegepast op de bestaande contractreserve bij aanvang van de nieuwe periode van tariefgarante.

De variabeëe winstdeëing kan jaarëijks toegekend worden afankeëijk van de economische conjunctuur en de bedrijfsresuëtaten. Om in aanmerking
te komen moet het contract in voege zijn op 31 december van het betrokken jaar. De winstdeëing is niet gegarandeerd en kan eëk jaar wijzigen.

Het rendement hangt dus af van de gewaarborgde interestvoet, de eventueëe winstdeëing en de efecteve periode van bezit van het product. Een
iëëustrate van dit rendement vindt u in de rubriek ‘Wat zijn de risico’s en wat kan ik ervoor terugkrijgen?’ in de tabeë met prestatescenario’s. Hierin
wordt het efect van de winstdeeëname geFëëustreerd in het gunstge scenario.

Doeëgroep:  De Credo21 Safe  richt zich tot de partcuëiere beëegger (rijksinwoner) die zijn spaargeëd veiëig wië beëeggen en ëaten kapitaëiseren op
middeëëange en ëange termijn. 

Verzekeringsuitkeringen en kosten: deze kapitaëisateverrichtng ëoopt  af  op 01/01 voëgend op de 100ste verjaardag van de verzekerde of  bij
overëijden van de verzekerde. 

Waarborg bij ëeven: eëke premiestortng (verminderd met instapkosten en premietaks) waarborgt een deeë van het eindkapitaaë. De som van aë deze
deëen, verminderd met eventueëe afopen, is het kapitaaë dat op einddatum uitbetaaëd wordt aan de begunstgde bij ëeven aës de verzekerde op dat
ogenbëik in ëeven is. Dit bedrag kan verhoogd worden met winstdeëingen. Het contract eindigt op de vervaëdag.

Waarborg in gevaë van overëijden: 100 % van de reserve van het contract (winstdeëing inbegrepen) zaë worden betaaëd aan de begunstgde bij
overëijden, voëgens de in het contract voorziene voorwaarden, indien de verzekerde overëijdt in de ëoop van het contract. Het contract eindigt bij het
overëijden van de verzekerde.

Het bedrag van deze prestates staat vermeëd in het onderdeeë 'Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?’. Het rendement wordt niet
beFnvëoed door  het  bedrag van  de gestorte  premie.  Het  rendement  van de investering kan echter  worden beFnvëoed indien u  eenmaëige  of
periodieke stortngen doet.

Wat zijn ee risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?
Risico-ineicator:

De samenvatende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau
van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator ëaat zien
hoe  groot  de  kans  is  dat  beëeggers  verëiezen  op  het  product  wegens
marktontwikkeëingen of doordat er geen geëd voor betaëing is.

We  hebben  dit  product  ingedeeëd  in  këasse  2 uit  7;  dat  is  een  ëage
risicokëasse.  Dat  betekent  dat  de  potentiëe  verëiezen  op  toekomstge
prestates worden geschat aës ëaag, en dat de kans dat wij u niet kunnen
betaëen wegens een sëechte markt këein is. 

Aës wij u niet kunnen betaëen wat u verschuëdigd is, zou u uw geheëe inëeg
kunnen verëiezen.

 Lager risico Hoger risico

Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u
het product 8 jaar aanhoudt. Het risico eigen aan het
product kan hoger zijn dan wat vermeëd is in de risico-
indicator, indien het product niet wordt aangehouden
gedurende de heëe aanbevoëen periode.
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Prestatescenario's
Inëeg: 10.000 EUR - Verzekeringspremie: n.v.t.

Scenario bij ëeven 1 jaar 4 jaar 8 jaar
(aanbevoëen perioee van bezit)

Stresscenario Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeëd rendement per jaar

9.833 EUR
-1,67 %

10.242 EUR
0,6 %

10.616 EUR
0,75 %

Ongunstg scenario Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeëd rendement per jaar

9.833 EUR
-1,67 %

10.242 EUR
0,6 %

10.616 EUR
0,75 %

Gematge scenario Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeëd rendement per jaar

9.833 EUR
-1,67 %

10.242 EUR
0,6 %

10.616 EUR
0,75 %

Gunstg scenario Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeëd rendement per jaar

9.858 EUR
-1,42 %

10.344 EUR
0,85 %

10.829 EUR
1 %

Scenario bij overëijeen 1 jaar 4 jaar 8 jaar 
(aanbevoëen perioee van bezit)

In gevaë van overëijeen Wat uw begunstgeen kunnen terugkrijgen 
na kosten

10.075 EUR 10.303 EUR 10.616 EUR

Deze tabeë ëaat zien hoeveeë geëd u zou kunnen terugkrijgen in de komende 8 jaar, in verschiëëende scenario's, aës u 10.000 EUR inëegt.

De weergegeven scenario's iëëustreren het mogeëijke rendement op uw beëegging. U kunt ze vergeëijken met de scenario's van andere producten. De
weergegeven scenario's zijn een schatng van de toekomstge prestate op basis van gegevens uit het verëeden over hoe de waarde van deze
beëegging varieert, en geven geen exacte indicate. Wat u ontvangt, hangt af van hoe de markt presteert en hoe ëang u de beëegging/het product
aanhoudt.

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terug krijgen in extreme marktomstandigheden, en houdt geen rekening met de situate waarin wij u
niet kunnen betaëen. De weergegeven bedragen zijn incëusief aëëe kosten van het product zeëf, en incëusief de kosten van uw adviseur of distributeur.
In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonëijke fscaëe situate, die eveneens van invëoed kan zijn op hoeveeë u terugkrijgt.

Wat gebeurt er aës Creeimo niet kan uitbetaëen?
De ëevensverzekeringscontracten maken via een afgescheiden beheer deeë uit van een bijzonder vermogen, afzonderëijk beheerd binnen de actva
van de verzekeraar. In gevaë van faiëëissement van de verzekeraar, is dit vermogen prioritair voorbehouden tot nakoming van de verbintenissen
tegenover de verzekeringsnemers en/of de begunstgden.
Bovendien zijn de verzekeringsnemers en/of de begunstgden bevoorrechte schuëdeisers op de totaëiteit van de actva van de verzekeraar.
Daarenboven wordt dit contract gewaarborgd door het Garantefonds op basis van de beschermingsregeëing die geëdt voor tak 21-producten. Deze
treedt in werking aës Credimo in gebreke is gebëeven en bedraagt momenteeë 100.000 EUR per verzekeringsnemer per verzekeringsmaatschappij.
Voor  hogere  bedragen  wordt  enkeë  de  eerste  100.000  EUR  gewaarborgd.  Voor  het  eventueeë  surpëus  wordt  het  risico  gedragen  door  de
verzekeringsnemer.

Wat zijn ee kosten?

Kosten in de ëoop van de tjd
De verëaging van de opbrengst ëaat zien weëk efect de totaëe door u te betaëen kosten hebben op uw mogeëijke beëeggingsrendement. De totaëe
kosten omvaten eenmaëige en vaste kosten. De bedragen die hier zijn weergegeven, zijn de cumuëateve kosten van het product zeëf voor drie
verschiëëende perioden van bezit. Potentiëe sanctes bij vroegtjdige uitstap zijn inbegrepen. De bedragen zijn gebaseerd op de verondersteëëing dat
u 10.000 EUR inëegt. De getaëëen zijn schatngen en kunnen in de toekomst veranderen. De persoon die u dit product verkoopt of die u adviseert
over dit product, brengt u mogeëijk andere kosten in rekening. In dat gevaë geef die persoon u informate over die kosten en ëaat hij of zij u zien
weëk efect aëëe kosten in de ëoop van de tjd op uw beëegging zuëëen hebben.

Inëeg van 10.000 EUR

Scenario's Ineien u verkoopt
na 1 jaar

Ineien u verkoopt
na 4 jaar

Ineien u verkoopt
na 8 jaar

Totaëe kosten 242 EUR 62 EUR 0 EUR

Efect op rendement (verëaging van
de opbrengst) per jaar

-2,42 % -0,15 % 0,00 %

Samensteëëing van de kosten
Onderstaande tabeë geef het voëgende weer:
– het efect dat de verschiëëende soorten kosten eëk jaar hebben op uw mogeëijke beëeggingsrendement aan het eind van de aanbevoëen periode 
van bezit;
– de betekenis van de verschiëëende kostencategoriein.

SD231 EID T21 - CREDO21 SAFE / Credo21 Safe / 01/01/2018 P. 2 / 3



Credimo nv-sa   Maatschappelijke zetel - Siège social

Weversstraat 6-10 - B-1730 Asse - Tel +32 (0)2 454 10 10 - Fax +32 (0)2 452 21 65
www.credimo.be - BNP Paribas Fortis BE92 2930 3278 2823

Ondernemingsnummer/Numéro d'entreprise: 0407 226 685 FSMA n° 019951A.
Toegelaten om aan verzekeringen te doen onder het nummer 1665, om de takken 21 (K.B. van 18/04/2002 - B.S. van 03/05/2002 en 07/05/2002), 23 en 26 (B.S. van 09/01/2004 en 09/02/2004) te beoefenen.
Agréée pour faire des opérations d'assurances sous le code 1665, pour pratiquer les branches 21 (A.R. du 18/04/2002 - M.B. du 03/05/2002 et du 07/05/2002), 23 et 26 (M.B. du 09/01/2004 et 09/02/2004).

Deze tabeë ëaat het efect op het jaarëijks rendement zien.

Eenmaëige
kosten

Instapkosten max. 3% van de 
uitgevoerde stortngen

Het efect van de kosten wanneer u uw inëeg doet. Dit is het maximum dat 
u zuët betaëen, mogeëijk betaaët u minder. Dit omvat de kosten voor de 
distribute van uw product.

Uitstapkosten n.v.t. Het efect van de uitstapkosten wanneer uw beëegging vervaët.

Lopenee
kosten

Portefeuiëëetransactekosten n.v.t. Het efect van de kosten aës wij onderëiggende beëeggingen voor het 
product aankopen of verkopen.

Andere ëopende kosten n.v.t. Het efect van de kosten die wij eëk jaar afnemen voor het beheer van uw 
beëeggingen.

Hoe ëang moet ik het houeen en kan ik er eereer geëe uit haëen?
Aanbevoëen perioee van bezit: 8 jaar. Wij raden een periode van bezit aan van 8 jaar zodat de gestorte premie de tjd heef om te kapitaëiseren en
gezien de fscaëe wetgeving die momenteeë van toepassing is. In gevaë van desinvestering vóór het einde van de aanbevoëen periode van bezit kan
dit een impact hebben op de prestate van het product. Voor een beëegging tot de aanbevoëen periode van bezit: zie het onderdeeë ‘Wat zijn de
kosten?’.

Afoop: 
Een gedeeëteëijke of voëëedige afoop is ten aëëen tjde mogeëijk. 
De gedeeëteëijke afoop moet minstens 1.250 EUR bedragen. 
De totaëe spaarreserve dient steeds minimum 2.500 EUR te bedragen i.g.v. een gedeeëteëijke afoop, zo niet is enkeë een voëëedige afoop mogeëijk.
Door de uitbetaëing van het geheeë van de spaarreserve wordt de overeenkomst beiindigd.

Afkoopvergoeding
In gevaë van een gedeeëteëijke of voëëedige afoop wordt er gedurende de eerste vijf jaar na aanvang van het contract, en vervoëgens gedurende de 
eerste vijf jaar van eëke periode onder de opte FIX (zie onder 'Wat is dit voor een product?'), een afoopvergoeding toegepast ten beëope van 
0,05% per nog te ëopen maand tot het einde van het vijfde jaar.
Eén keer per jaar kan de verzekeringnemer een afoop doen zonder afoopvergoeding en correcte in functe van de marktwaarde voor maximum 
15% van de spaarreserve op 31/12 van het vorige kaëenderjaar met een absoëuut maximum van 25.000 EUR.

Perioee met opte FLEX : Géén afoopkosten.

Risico's: Dit product wordt gewaarborgd door het Garantefonds op basis van de beschermingsregeëing die geëdt voor tak 21 producten. Deze treedt
in werking indien Credimo NV in gebreke is gebëeven en bedraagt momenteeë maximum 100.000 EUR per verzekeringnemer per 
verzekeringsmaatschappij. Voor hogere bedragen geëdt dat enkeë de eerste 100.000 EUR gewaarborgd is. Voor het eventueeë surpëus wordt het 
risico gedragen door de verzekeringnemer.
Deze tak 21 spaarverzekering kan bepaaëde risico's inhouden in gevaë van vervroegde afoop:

– een vervroegde afoop tjdens de eerste 8 jaar kan onderhevig zijn aan roerende voorhefng;
– een correcte in functe van de marktwaarde kan toegepast worden;
– een afoopvergoeding kan aangerekend worden.

De winstdeeëname is niet gewaarborgd en kan schommeëen gedurende de tjd in functe van de economische conjunctuur en de resuëtaten van 
Credimo NV.

Bijzoneere afoopvergoeeing: een fnanciiëe correcte kan toegepast worden indien de (vrije of voëëedige) afoop gebeurt gedurende de ëooptjd
van het contract. De afoopwaarde wordt dan gecorrigeerd met een factor die een weerspiegeëing is van de evoëute van de marktrentevoeten.
Tijdens de periodes FIX kan een variabeëe kost aangerekend worden. Deze zaë berekend worden voëgens hetzeëfde principe aës de correcte in functe
van de marktwaarde.  De afoopvergoeding  en de eventueëe  variabeëe  kost  kunnen samen niet  meer bedragen dan het  voorziene weteëijke
maximum. 

Er is geen vergoeding verschuëdigd bij een opzegging binnen 30 dagen voëgend op de inwerkingtreding van het contract.

Hoe kan ik een këacht ineienen?
Voor aë uw vragen kunt u in eerste instante terecht bij uw bemiddeëaar. Aëëe këachten m.b.t. dit product, kunt u overmaken aan Credimo NV, Dienst
Këachtenbeheer (këachtenbeheer@credimo.be),  Weversstraat 6-10 te B-1730 Asse.  Indien de opëossing die Credimo voorsteët  geen voëdoening
schenkt, kunt u het geschië voorëeggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen (info@ombudsman.as); De Meeûssquare 35 te B-1000 Brusseë of
via webformuëier op www.ombudsman.as.

Aneere nutge informate
Informate
De aëgemene voorwaarden zijn grats verkrijgbaar bij uw bemiddeëaar en op de website www.credimo.be. Eëk jaar krijgt u, overeenkomstg de wet,
een contractoverzicht. Voor aëëe andere informate over het product kunt u het document “Infofchee consuëteren.
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Credo21 Safe
Infofiche tak 21

Dit is een promotoneel document. Deze fcce  evat  elangrijke precontractuele informate over cet product Credo21 Safe en dient samen te worden gelezen met cet essentële-
informatedocument en de algemene voorwaarden van cet product. De infofcce  evat enkel een samenvatng van de productmodaliteiten van toepassing op 09/02/2018. Ze  evat geenszins 
 eleggingsadvies.

VERZEKERAAR
Credo21 Safe is een product van Credimo NV, een onderneming naar Belgiscc recct, toegelaten om aan 
verzekeringen te doen, onder nummer 1665 om de takken 21 (K.B. van 18/04/2002 – B.S. van 03/05/2002 en 
07/05/2002), 23 en 26 (B.S. van 09/01/2004 en 09/02/2004) te  eoefenen.

TYPE LEVENSVERZEKERING
Credo21 Safe is een tak 21 spaarverzekering naar Belgiscc recct, met gewaar orgd rendement, eventuele 
winstdeelname, kapitaalgarante na afrek van kosten/risicopremie/taksen.

WAARBORGEN

Hoofdwaar org:
Op einddatum of  ij overlijden van de verzekerde, de op dat ogen lik opge ouwde spaarreserve uitkeren aan de 
 egunstgde(n).
Aanvullende waar org overlijden:
De verzekeringnemer kan opteren voor een aanvullende waar org  ij overlijden van de verzekerde.
Desgevallend wordt cet uitgekeerde  edrag  ij overlijden aangevuld tot 130% van de gestorte premies, exclusief 
taks (voor zover de reserve niet cet voorwerp ceef uitgemaakt van een afoop).

DOELGROEP
Credo21 Safe ricct zicc tot de partculiere  elegger (rijksinwoner) die zijn spaargeld veilig wil  eleggen en laten 
kapitaliseren op middellange en lange termijn.  Maximumleefijd ondersccrijving: 90 jaar

RENDEMENT

Gewaar orgde intrestvoet: 0,75%
Startperiode
Dit is de termijn die start  ij de inwerkingtreding van cet contract en 8 jaar en 1 maand later eindigt.
De gewaar orgde intrestvoet is voor de eerste neto premie gewaar orgd gedurende maximaal 8 jaar en 1 maand. 
Voor  ijstortngen uitgevoerd  innen de Startperiode wordt de intrestvoet die op cet ogen lik van de ontvangst van 
toepassing is, gewaar orgd voor de resterende looptjd van de Startperiode.
De neto premie is de  etaalde premie verminderd met de premietaks en de instapkost.
Periode met opte FIX of FLEX
Tegen cet eind van de Startperiode, en vervolgens tegen cet eind van elke nieuwe periode van 8 jaar kan de 
verzekeringnemer kiezen tussen twee optes nl. FIX of FLEX

Optie FIX
Op de op datum van afoop van de Startperiode of van een periode met opte FIX tot stand ge raccte spaarreserve 
wordt de intrestvoet gewaar orgd voor 8 jaar. Voor  ijstortngen uitgevoerd  innen deze  periode met opte FIX 
wordt de intrestvoet die op dat moment van toepassing is, gewaar orgd voor de resterende looptjd van de periode 
met opte FIX.

Optie FLEXX
Op de op datum van afoop van de Startperiode of van een periode met opte FIX tot stand ge raccte spaarreserve 
wordt de toegepaste intrestvoet als volgt samengesteld:
-           Basisrente: gewaar orgd gedurende 1 jaar en  erekend en verworven op dag asis;
-           Getrouwceidsrente: gewaar orgd gedurende 1 jaar en verworven telkens na 1 jaar.
Eenmaal gekozen voor de opte FLEX is een terugkeer naar de opte FIX niet meer mogelijk.
De actuele rentetarieven worden steeds  ekend gemaakt op de we site (www.credimo. e).
Winstdeelname:
In functe van de prestates van de maatsccappij kan een winstdeelname toegekend worden. 
Deze is niet gegarandeerd en kan elk jaar wijzigen.

RENDEMENT 

UIT HET VERLEDEN

Brutorendementen op één jaar :
2017 : 1,00 %*
2016 : 1,15 %

2015 : 2,00 %

(*) Onder voor ecoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering van Credimo nv.

Kosten en taksen zijn niet in egrepen in de  erekening van cet rendement.
De gerealiseerde rendementen worden toegepast op de spaarreserve.
De rendementen uit cet verleden  ieden geen garante voor de toekomst.

KOSTEN Instapkosten: max. 3% van de uitgevoerde stortngen

Afoopkosten:
Startperiode:
Afkoopvergoeding
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In geval van een gedeeltelijke of volledige afoop wordt er gedurende de eerste vijf jaar van de periode, een 
afoopvergoeding toegepast ten  elope van 0,05% per nog te lopen maand tot cet einde van cet vijfde jaar.
Eén keer per jaar kan de verzekeringnemer een afoop doen zonder afoopvergoeding en correcte in functe van de 
marktwaarde voor maximum 15% van de spaarreserve op 31/12 van cet vorige kalenderjaar met een a soluut 
maximum van 25.000 EUR.

Correctie in functie van de marktwaaarde
De verzekeraar  ecoudt zicc steeds cet recct voor om de afoopwaarde te corrigeren.
De afoopwaarde is de gecorrigeerde tceoretscce afoopwaarde, verminderd met de afoopvergoeding.
De gecorrigeerde tceoretscce afoopwaarde is de tceoretscce afoopwaarde of spaarreserve die eerst 
gecorrigeerd werd in functe van de marktwaarde op cet ogen lik van de afoop.
De correcte ge eurt, per stortng, in functe van de marktwaarde van cet afgekoccte  edrag van de spaarreserve op 
cet ogen lik van de afoop, rekening coudend met de dan geldende ofciële spot rate en de resterende duur van de 
garanteperiode.
Formule:
Gecorrigeerde tceoretscce afoopwaarde = reserve *((1+i1)/(1+i2))^(n)
reserve = af te kopen spaarreserve op ogen lik van afoop
i1 = gegarandeerde intrestvoet van cet contract
i2 = spot rate die overeenkomt met de resterende duur
n = resterende duur
De gecorrigeerde tceoretscce afoopwaarde mag niet groter zijn dan de af te kopen spaarreserve op cet ogen lik 
van afoop.

Periodes met opte FIX
Afkoopvergoeding
In geval van een gedeeltelijke of volledige afoop wordt er gedurende de eerste vijf jaar van elke periode volgend op 
de startperiode, een afoopvergoeding toegepast ten  elope van 0,05% per nog te lopen maand tot cet einde van 
cet vijfde jaar.
Eén keer per jaar kan de verzekeringnemer een afoop doen zonder afoopvergoeding en varia ele kost voor 
maximum 15% van de spaarreserve op 31/12 van cet vorige kalenderjaar met een a soluut maximum van 25.000 
EUR.

Variabele ktosw
Tijdens de periodes FIX kan een varia ele kost aangerekend worden. Deze zal  erekend worden volgens cetzelfde 
principe als de correcte in functe van de marktwaarde (zie artkel 8 van de Algemene Voorwaarden). De 
afoopvergoeding en de eventuele varia ele kost kunnen samen niet meer  edragen dan cet voorziene wetelijke 
maximum. 

Periode met opte FLEX
Géén afoopkosten.

Beceerskosten: géén

LOOPTIJD Het contract loopt af op 01/01 volgend op de 100ste verjaardag van de verzekerde of  ij overlijden van de 
verzekerde. 

PREMIE

Minimum edrag van de eerste premie is 2.500 EUR.
Startperiode of periode met opte FIX
Bijkomende stortngen zijn enkel toegelaten gedurende de eerste drie jaar van elke periode met een 
minimum edrag van 1.250 EUR.
Periode met opte FLEX
Géén  ijstortngen mogelijk.

FISCALITEIT

Premietaks op elke stortng.
Geen roerende voorcefng  ij afoop na 8 jaar + 1 dag of  ij afoop indien 130% overlijdensdekking voor zover 
verzekeringnemer = verzekerde =  egunstgde  ij leven. 
Zo niet roerende voorcefng (*) op fcteve rente van 4,75%.
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Ondernemingsnummer/Numéro d'entreprise: 0407 226 685 FSMA n° 019951A.
Toegelaten om aan verzekeringen te doen onder het nummer 1665, om de takken 21 (K.B. van 18/04/2002 - B.S. van 03/05/2002 en 07/05/2002), 23 en 26 (B.S. van 09/01/2004 en 09/02/2004) te beoefenen.
Agréée pour faire des opérations d'assurances sous le code 1665, pour pratiquer les branches 21 (A.R. du 18/04/2002 - M.B. du 03/05/2002 et du 07/05/2002), 23 et 26 (M.B. du 09/01/2004 et 09/02/2004).

AFKOOP

Een gedeeltelijke of volledige afoop is ten allen tjde mogelijk. De gedeeltelijke afoop moet minstens 1.250 EUR 
 edragen. 
De totale spaarreserve dient steeds minimum 2.500 EUR te  edragen i.g.v. een gedeeltelijke afoop, zo niet is enkel 
een volledige afoop mogelijk.
Door de uit etaling van cet geceel van de spaarreserve wordt de overeenkomst  eëindigd.

RISICO'S

Dit product wordt gewaar orgd door cet Garantefonds op  asis van de  esccermingsregeling die geldt voor tak 21 
producten. Deze treedt in werking indien Credimo NV in ge reke is ge leven en  edraagt momenteel maximum 
100.000 EUR per verzekeringnemer per verzekeringsmaatsccappij. Voor cogere  edragen geldt dat enkel de eerste 
100.000 EUR gewaar orgd is. Voor cet eventueel surplus wordt cet risico gedragen door de verzekeringnemer.

Deze tak 21 spaarverzekering kan  epaalde risico's incouden in geval van vervroegde afoop:
– een vervroegde afoop tjdens de eerste 8 jaar kan ondercevig zijn aan roerende voorcefng;
– een correcte in functe van de marktwaarde kan toegepast worden;
– een afoopvergoeding kan aangerekend worden.

De winstdeelname is niet gewaar orgd en kan sccommelen gedurende de tjd in functe van de economiscce 
conjunctuur en de resultaten van Credimo NV.

INFORMATIE

Deze infofcce, cet essentële-informatedocument en de algemene voorwaarden kunt u grats verkrijgen  ij uw 
 emiddelaar of op www.credimo. e. Alvorens u intekent moet u deze documenten aandacctg doornemen. De 
intrestvoeten en de intrestvoetwaar orgtermijnen voor Credo21 Safe vindt u op deze infofcce, op www.credimo. e
of  ij uw  emiddelaar. 
Deze infofcce is  estemd voor een ruim pu liek en is niet ge aseerd op informate over uw persoonlijke situate. 
Credimo NV ceef uw kennis en ervaring, uw fnanciële situate en uw spaardoelstellingen niet getoetst. Mogelijk zijn
de vernoemde fnanciële instrumenten niet passend of niet gesccikt. De infofcce is dan ook geen  eleggingsadvies. 
U kan de fnanciële instrumenten alleen aankopen nadat uw  emiddelaar ceef getoetst of ze voor u passend of 
gesccikt zijn.

Ieder jaar  ezorgt de maatsccappij de verzekeringnemer een gedetailleerd overzicct m. .t. de situate van zijn
contract op 31 decem er van cet afgelopen jaar. Deze informate vermeldt o.a. de stand van de opge ouwde 
spaarreserve rekening coudend met de stortngen en afopen.

KLACHTEN

Elke klacct  etrefende een contract kan gericct worden aan:
Credimo NV, Weversstraat 6-10 te B-1730 Asse, fax. 02/454 10 16, klaccten eceer@credimo. e of de Om udsman 
van de Verzekeringen, De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel. 02/547 58 71, fax. 02/ 547 59 75, info@om udsman.as
of via we formulier op www.om udsman.as. 

Deze infofcce  esccrijf de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 09/02/2018.
(*) Art. 171 en 269 Wet oek Inkomsten elastngen onder voor ecoud van wijzigingen in de fscaliteit.
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