Datum waarop het document is opgesteld: 1 januari 2018

NN STRATEGY NIET-FISCAAL
DOCUMENT MET AANVULLENDE PRECONTRACTUELE INFORMATIE
TAK 21-LUIK
Dit document verduidelijkt de informatie over het tak 21-luik in het essentiële-informatiedocument van het NN Strategy niet-fiscaal
verzekeringsproduct en vult deze aan. Dit is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen te
begrijpen waaruit het tak 21-luik van het NN Strategy niet-fiscaal beleggingsproduct bestaat en welke mogelijke risico's, kosten, winsten
en verliezen eraan zijn verbonden.

Wat is dit voor een product?
Doelstellingen

Het tak 21-luik van NN Strategy niet-fiscaal biedt een gewaarborgd rendement, bestaande uit een gewaarborgde
interestvoet die afhankelijk is van de gekozen belegging:
- NN - Eternal waarvan de gewaarborgde interestvoet voor toekomstige stortingen de geldende
interestvoet bij de storting is
- NN - Eternal alpha met een vaste gewaarborgde interestvoet van 0% voor alle stortingen tijdens de
contractduur.
Deze gewaarborgde interestvoet kan elk jaar worden aangevuld met een eventuele winstdeelname die op
discretionaire wijze wordt toegekend door de Algemene Vergadering van NN voor de contracten die in voege waren
op 31 december van het jaar voorafgaand aan de toekenning van de winstdeelname. Het bedrag van deze
winstdeelname varieert in functie van de resultaten van NN en de evolutie van de financiële markten, en kan niet
worden gegarandeerd voor de toekomst. De verdeling en toekenning van de winstdeelname worden uitgevoerd
overeenkomstig het winstdelingsplan dat neergelegd is bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)
en de Nationale Bank van België.

Beoogde
retailbeleggers

Het tak 21-luik van het NN Strategy niet-fiscaal beleggingsproduct is bedoeld voor klanten die willen sparen en/of
die op zoek zijn naar een belegging op middellange of lange termijn en/of die een rendementsgarantie wensen.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?
Risicoindicator

1
Lager risico

2

3

4

5

6

7
Hooger risico

Voor de risico-indicator wordt er uitgegaan dat u het product houdt voor 8 jaar.
Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien in een vroeg stadium verkoopt
en u kunt minder terugkrijgen

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De
indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld
voor betaling is. We hebben dit product ingedeeld in risicoklasse 1 uit 7, dat is de laagste risicoklasse. Met andere woorden, de
potentiële verliezen, gekoppeld aan de toekomstige resultaten van het product, zich situeren op een zeer gering niveau. Indien de
toestand op de markten verslechtert, is het zeer onwaarschijnlijk dat ons vermogen om u uit te betalen hierdoor wordt beïnvloed. U
kunt evenwel profiteren van een regeling voor consumentenbescherming (zie "Wat gebeurt er als NN u niet kan uitbetalen?"). Die
bescherming is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator.

Prestatiescenario's

Belegging NN Eternal en/of
NN Eternal alpha
Verzekeringspremie 10.000 EUR
Scenario's bij leven
Wat u kunt verkrijgen na
Stressscenario's

kosten
Gemiddeld rendement per
jaar
Ongunstig scenario

Gematigd scenario

Gunstig scenario

Wat u kunt verkrijgen na
kosten
Gemiddeld rendement
per jaar
Wat u kunt verkrijgen na
kosten
Gemiddeld rendement
per jaar
Wat u kunt verkrijgen na
kosten
Gemiddeld rendement
per jaar

1 jaar

4 jaar

8 jaar
(Aanbevolen
periode van bezit)

9591.8
EUR

9950
EUR

9950
EUR

-4.08 %
9591.8
EUR

-0.10 %
9950
EUR

-0.05 %
9950
EUR

-4.08 %
9591.8
EUR

-0.10 %
9950
EUR

-0.05 %
9950
EUR

-4.08 %
9649.35
EUR

-0.10 %
10252.10
EUR

-0.05 %
10563.38
EUR

-3.51%

0.5 %

0.55 %

9591.8
EUR

9950
EUR

9950
EUR

Scenario bij overlijden
Verzekerde gebeurtenis

Wat uw begunstigden
kunnen terugkrijgen na
kosten

Deze tabel laat zien hoeveel geld u terug zou kunnen krijgen in de komende 8 jaar, in verschillende scenario’s, als u 10.000 EUR inlegt.
De weergegeven scenario’s illustreren het mogelijke rendement op uw belegging. U kunt ze vergelijken met de scenario’s van andere
producten. De weergegeven scenario's zijn een schatting van de toekomstige prestatie op basis van gegevens uit het verleden over hoe
de waarde van deze belegging varieert, en geven geen exacte indicatie. Wat u ontvangt, hangt af van hoe de markt presteert en hoe
lang u de belegging/het product aanhoudt. Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden,
en houdt geen rekening met de situatie waarin wij u niet kunnen betalen. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het
product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening
gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?
De verlaging van de opbrengst (RIY) laat zien welk effect de totale door u te betalen kosten hebben op uw mogelijk
beleggingsrendement. De totale kosten omvatten eenmalige en recurrente kosten.
De bedragen die hier zijn weergegeven, zijn de cumulatieve kosten van het product zelf voor drie verschillende perioden van bezit.
Potentiële sancties wegens vroegtijdige uitstap zijn inbegrepen. De bedragen zijn gebaseerd op de veronderstelling dat u 10.000 EUR
inlegt. Deze getallen zijn schattingen en kunnen in de toekomst veranderen.
De persoon die u dit product verkoopt of die u adviseert over dit product, brengt u mogelijk andere kosten in
Tabel 1
Kosten in de rekening. In dat geval geeft die persoon u informatie over die kosten en laat hij of zij u zien welk effect alle kosten in
loop van de tijd de loop van de tijd op uw belegging zullen hebben.
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Belegging 10.000 EUR
Scenario's

Indien u verkoopt na 1

Indien u verkoopt na 4

Indien u verkoopt na 8

jaar

jaar

jaar

Totale kosten

408.2 EUR

50 EUR

50 EUR

Effect op rendement
(RIY) per jaar

4.17 %

0.13 %

0.06 %

De tabel hieronder toont :
Tabel 2
- het effect dat de verschillende soorten kosten elk jaar hebben op het mogelijke
Samenstelling van
beleggingsrendement aan het eind van de aanbevolen looptijd
de kosten
- de betekenis van de verschillende kostencategorieën
Deze tabel toont het effect op het rendement per jaar
Eenmalige
Instapkosten
0,06 %
Het effect van de kosten wanner u uw inleg doet
kosten
Uitstapkosten
0,00 %
Het effect van de uitstapkosten wanner uw belegging vervalt
Lopende
kosten

Portefeuilletransactiekosten

0,00 %

Het effect van de kosten als wij onderliggende beleggingen voor het product
aankopen of verkopen

Andere lopende
kosten

0,00 %

Het effect van de kosten die wij elk jaar afnemen voor het beheer van uw
bleggingen en de in de deel « Wat is dit voor een product?” gepresenteerde
kosten
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