Beheersreglement
Beleggingsvorm ‘NN benefit + winstdeling’

Situering1
De beleggingsvorm ‘NN benefit + winstdeling’ is een Tak 21-beleggingsvorm waarbij NN Insurance Belgium NV een
vaste intrestvoet toekent, verhoogd met een winstdeling. Naar deze beleggingsvorm wordt ook verwezen onder de
benaming “NN benefit + winstdeling”, … waarbij aldus melding wordt gemaakt van de toepasselijke vaste intrestvoet (zie
verder).
De eventuele toepassing van deze beleggingsvorm blijkt uit het persoonlijk certificaat van de overeenkomst of uit enig
ander door NN Insurance Belgium NV met betrekking tot die overeenkomst uitgegeven document.
Deze beleggingsvorm wordt enkel gehanteerd voor verzekeringsovereenkomsten die onderworpen zijn aan de
Algemene Voorwaarden Scala, waarbij NN Insurance Belgium NV de toepassing ervan verder kan beperken tot door
haar bepaalde types van producten. In het geval de beleggingsduur niet langer is dan 8 jaar, is het ook mogelijk dat
NN Insurance Belgium NV, in toepassing van de verzekeringswetgeving, een lagere intrestvoet moet toepassen die
berekend wordt in functie van de intrestvoeten op de financiële markten.
Vaste intrestvoet
Het niveau van de vaste intrestvoet bedraagt 0% per jaar voor producten voor loontrekkenden (Scala corporate en
Scala privilege) en producten voor zelfstandigen (Scala executive, Scala privilege, Scala free pension en Scala
keyman). Deze vaste intrestvoet wordt tot de einddatum van de overeenkomst of tot een eventuele opname, toegepast
op de pensioenreserves die gevormd worden met de cash-inflows (premies, winstdeling,
overlevingsbonus, switch-in) die aan de verzekeringsrekening worden toegekend vóór de eventuele wijzigingsdatum van
die vaste intrestvoet. NN Insurance Belgium NV zal de verzekeringnemer of de aangeslotene informeren over de
eventuele wijzigingsdatum en de vanaf die datum geldende nieuwe vaste intrestvoet. Dit gebeurt hetzij schriftelijk, hetzij
via een publieke aankondiging op de website (www.nn.be). In geval van wijziging zal de nieuwe vaste interestvoet
enkel gelden op de pensioenreserves die worden gevormd met cash-inflows toegekend aan de verzekeringsrekening
vanaf de aangekondigde wijzigingsdatum.
Winstdeling
De eventuele winstdeling is afhankelijk van de gerealiseerde resultaten van NN Insurance Belgium NV en wordt
jaarlijks vastgelegd door haar Algemene Vergadering van aandeelhouders.
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Het belangenconflictenbeleid is beschikbaar bij NN Insurance Belgium nv en op www.nn.be/nl/belangenconflictbeleid.
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Beheersreglement
Beleggingsvorm ‘kapitaalgarantie + winstdeling’

Situering1
De beleggingsvorm ‘kapitaalgarantie + winstdeling’ is een Tak 21-beleggingsvorm waarbij NN Insurance Belgium NV
garandeert dat er geen negatief rendement zal toegepast worden, en waarbij het positieve rendement integraal
gevormd wordt door de door NN Insurance Belgium NV toegekende winstdeling.
De eventuele toepassing van deze beleggingsvorm blijkt uit het persoonlijk certificaat van de overeenkomst of uit
enig ander door NN Insurance Belgium NV met betrekking tot die overeenkomst uitgegeven document.
Deze beleggingsvorm wordt enkel gehanteerd voor verzekeringsovereenkomsten die onderworpen zijn aan de
Algemene Voorwaarden Scala, waarbij NN Insurance Belgium NV de toepassing ervan verder kan beperken tot door
haar bepaalde types van producten.
Winstdeling
De eventuele winstdeling is afhankelijk van de gerealiseerde resultaten van NN Insurance Belgium NV en
wordt jaarlijks vastgelegd door haar Algemene Vergadering van aandeelhouders.

Referentie: Beheersreglement “kapitaalgarantie + winstdeling” – 1/04/2018
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Het belangenconflictenbeleid is beschikbaar bij NN Insurance Belgium nv en op www.nn.be/nl/belangenconflictbeleid.
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Het Scala gamma voor Zelfstandigen – Precontractuele informatie
betreffende duurzaamheid
De Sustainable Finance Disclosure Regulation (hierna genoemd “SFDR”) van de EU is bedoeld om
transparanter te maken hoe financiële marktpartijen risico's en kansen op het gebied van
duurzaamheid (of ecologisch, sociaal en governance), afgekort als ESG (Environmental, Social and
Governance)) integreren in hun beleggingsbeslissingen. De SFDR introduceert een
classificatiesysteem met nieuwe informatieverstrekkingsvereisten voor bepaalde financiële
producten. NN Insurance Belgium valt onder de SFDR.
NN Insurance Belgium past de Responsible Investment Framework policy van NN Group (de “RI
Framework policy”) toe op het Scala gamma voor Zelfstandigen. De RI Framework policy, die op onze
website www.nn.be -SFDR Beleid te vinden is, beschrijft de toepassing van de op normen
gebaseerde criteria voor verantwoord beleggen van NN Group. Deze criteria geven de
beleggingsovertuigingen en waarden van NN Group, relevante wetgeving en internationaal erkende
standaarden weer.
In lijn met dit beleid, en de op normen gebaseerde criteria voor verantwoord beleggen, streeft NN
Belgium Insurance ernaar om, voor zover dit wettelijk mogelijk is, beleggingen uit te sluiten in
ondernemingen die betrokken zijn bij activiteiten zoals, maar niet uitsluitend, het ontwikkelen,
produceren of onderhouden van of de handel in controversiële wapens, het onderhoud van of de
handel in controversiële wapens, de productie van tabaksproducten, de winning van thermische
steenkool en/of de winning van olie uit teerzand, zoals gedefinieerd in de RI Framework policy.
Met betrekking tot de investeringen:
●
Beheerd door NN IP: NN IP is een verbonden partij van NN Insurance Belgium en maakt deel
uit van NN Group. NN IP past het “Kader voor verantwoord beleggen” van NN IP toe. Dit beleid is
afgestemd op de RI Framework policy dat NN Insurance Belgium toepast en als verbonden
ondernemingen binnen de NN Group hebben wij gezamenlijke beleggingsovertuigingen en waarden.
Het “Kader voor verantwoord beleggen” van NN IP kan worden geraadpleegd op de website
www.nnip.com.
Duurzaamheidsrisico's kunnen een op zichzelf staand risico vormen of een impact hebben op andere
portefeuillerisico’s en kunnen sterk bijdragen aan het totale risico, in de vorm van onder meer het
marktrisico, liquiditeitsrisico, kredietrisico of operationele risico.
De beoordeling van duurzaamheidsrisico's, die worden gedefinieerd als gebeurtenissen of
omstandigheden op ecologisch, sociaal of governance- gebied die, indien ze zich voordoen, een
werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect kunnen veroorzaken op de waarde van de
beleggingen, en daardoor op de rendementen van de beleggingen, is geïntegreerd in het
besluitvormingsproces voor beleggingen via de toepassing van:
•

De op normen gebaseerde criteria voor verantwoord beleggen en de toepassing zoals
beschreven in het “Kader voor verantwoord beleggen” van NN IP.
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Voor de onderliggende beleggingen van het Scala gamma voor Zelfstandigen worden de EU-criteria
voor ecologisch duurzame economische activiteiten niet in aanmerking genomen.
De informatie die wij hierboven hebben gegeven is gebaseerd op de informatie die op dit moment
beschikbaar is, met inbegrip van informatie die wij hebben verkregen van vermogensbeheerders.
Wanneer vermogensbeheerders ons geen (afdoende) informatie hebben verstrekt, zetten wij onze
inspanningen om deze informatie te verkrijgen voort. Wanneer meer (afdoende) informatie
beschikbaar komt, passen wij onze informatieverstrekking dienovereenkomstig aan.
De informatie in dit document is gebaseerd op de wettelijke vereisten die zijn vastgelegd in de SFDRwetgeving op niveau 1. De informatie op deze pagina mag niet worden beschouwd als informatie die
betrekking heeft op de concept-SFDR-wetgeving op niveau 2. NN Insurance Belgium blijft de
ontwikkelingen met betrekking tot de SFDR conceptwetgeving op niveau 2 volgen en zal de SFDRwetgeving op niveau 2 implementeren wanneer deze van kracht wordt.

Verzekeraar
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