
CAP QUALITY 

pagina 1 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 

ESSENTIËLE INFORMATIEDOCUMENT (EID) 
 

 

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen 

de aard, de risico’s, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken. 

 
 

 

Product 
 

Name van het product: ............................................................................................................................................................................................CAP QUALITY 

Naam van de instelling: ………………………………………………………………………………………………………………………...AFI ESCA Luxembourg 

Website van de instelling: ……………………………………………………………………………………………………………………………….www.afi-esca.lu 

Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………………Telefoneer naar +352/ 26 37 85 95 voor meer inlichtingen 

Bevoegde overheid voor de auteur van deze Essentiële beleggersinformatie: ……………………………………………..Commissariat Aux Assurances, Luxemburg 

Datum waarop deze Essentiële beleggersinformatie is geschreven: …………………………………………………………………………………………..01/0l/2018 

Waarschuwing: U  staat op het punt om een product aan te kopen dat niet eenvoudig is en dat moeilijk te begrijpen kan zijn. 
 

 

Wat omvat dit Product? 

Type 
 

Individueel multi-support unit-linked kapitalisatiecontract met vrije stortingen en afkopen. 

 
 
 

 
Doelstellingen 

 

Met dit product kan de verzekeringnemer, door eenmalige of meerdere premies, een kapitaal opbouwen waarvan de waardering 

afhankelijk is van de waarde van de rekeneenheden verbonden aan het contract.  

De verzekeringnemer kan de gestorte bedragen beleggen in de verscheidene voorgestelde beleggingsvehikels, namelijk externe 

fondsen van het type ‘OPCVM’ (instellingen voor collectieve beleggingen in roerende waarden), collectieve interne fondsen (met of 

zonder rendementsgarantie) of gepersonaliseerde, interne fondsen. 

De voorgestelde activa, uitgedrukt in rekeneenheden, kunnen aandelen en obligaties bevatten uit de Eurozone en wereldwijd, en dat 

voor alle activiteitensectoren. Behalve de bedragen die in fondsen met een gewaarborgde rentevoet worden belegd, houdt een 

belegging in die vehikels een kapitaalrisico in. Het rendement en de prestaties van de belegde bedragen worden niet gewaarborgd en 

ze hangen met name af van de stijging of daling van de financiële markten. 

 
 
 

Beoogde 

particuliere 

belegger 

Het type belegger waarvoor dit product bedoeld is, hangt af van de keuze van de beschikbare beleggingsvehikels. Deze keuze 

hangt af van de beleggingshorizon van de belegger en van diens vermogen om het risico op kapitaalverlies op te vangen.  

Het intern fonds met gewaarborgde rentevoet richt zich tot een voorzichtig publiek dat veiligheid nastreeft en zijn startkapitaal 

wil beschermen. 

De collectieve en de toegewezen (dedicated fund) interne fondsen zonder rendementsgarantie en de externe fondsen van het type 

‘OPCVM’ richten zich op een ervaren belegger die een potentieel hoger rendement nastreeft en het risico aanvaardt dat zijn 

belegging stijgt of daalt in functie van de evolutie van de financiële markten. 

De specifieke informatie over elk beleggingsvehikel is op gewoon verzoek bij de verzekeraar beschikbaar. 

 

Prestaties 

De Cap Quality garandeert de verzekeringsnemer of zijn begunstigden de terugbetaling van de afkoopwaarde van het 

contract op gelijk welk tijdstip of ten laatste op vervaldag van het contract. 

 

Duur 

  

 

Het product wordt afgesloten voor een vaste looptijd, per definitie 30 jaren, behalve afzien van of vervroegde volledige afkoop. 

De Verzekeraar kan het contract in geen enkel geval eenzijdig opzeggen. 

 

Wat zijn de risico’s en wat zou het me kunnen opbrengen? 
 

 
 
 
 
 
 

Risico-indicator 

Met deze indicator kan u het risiconiveau van dit product 

inschatten, in vergelijking met andere producten. De 

indicator laat zien hoe groot de kans is dat u verliezen lijdt 

op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er 

geen geld voor uitbetaling is.  

De risico-indicator die voor elk beleggingsvehikel is 

vermeld, is opgesteld voor een minimale beleggingsduur die 

in acht moet worden genomen. Elke vroegtijdige afkoop van 

uw belegging, voor de aanbevolen beleggingsduur, kan 

leiden tot bijkomende kosten en financiële verliezen. 

Dit product heeft een risiconiveau van klasse 1 tot klasse 7. 

 
 
 
 

 
Het laagste risico                                                                 Het hoogste risico 

 
 

Deze risico-indicator gaat uit van de veronderstelling dat u dit 

product gedurende de minimale aanbevolen beleggingsduur (8 

jaar) aanhoudt. 
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Risico-indicator 

De risico’s en prestaties dit bij dit Product horen, hangen af van de beleggingsvehikels die u zal gekozen hebben. De risico-

indicatoren van de binnen dit Product beschikbare beleggingsvehikels gaan van 1 tot 7, in functie van hun aard en van hun 

risicoprofiel, en worden als volgt gedefinieerd: 

1 = klasse met het laagste risico, 2 = klasse met een laag risico, 3 = een klasse met een risico tussen laag en gemiddeld, 4 = een klasse 

met een gemiddeld risico, 5 = een klasse met een risico tussen gemiddeld en hoog, 6 = een klasse met een hoog risico, en 7 = de 

klassen met het hoogste risico. 

Anders gezegd, de potentiële verliezen die samenhangen met de toekomstige resultaten van dit product situeren zich, in functie van 

de klasse van het effectieve risico, van “zeer laag” tot “zeer hoog”, en als de situatie op de markten slechter zou worden, dan kan het 

risico dat ons vermogen om u uit te betalen wordt aangetast, variëren van “zeer weinig waarschijnlijk” tot “zeer waarschijnlijk”. 

Buiten de bedragen die op fondsen met een gewaarborgde rentevoet worden belegd, voorziet het Product geen kapitaal- noch 

rendementsgarantie en bevat het geen enkele bescherming tegen de markt- of kredietrisico’s, wat betekent dat u in het ergste geval 

uw volledige kapitaal kan verliezen. 

Opgelet voor het wisselkoersrisico. Het contract wordt opgesteld in euro. Als u belegt in vehikels die in een andere munt zijn 

opgesteld, zal uw uiteindelijke winst dus afhangen van de wisselkoers tussen die twee munten. Daar houdt de bovenstaande risico-

indicator geen rekening mee. 

Als we u de beschuldigde bedragen niet kunnen uitbetalen, kan u uw belegging dus volledig verliezen. U geniet echter de wettelijke 

bescherming van verzekeringsnemers tegen het risico dat de verzekeraar in gebreke blijft (zie de rubriek “Wat gebeurt er als AFI 

ESCA niet kan uitbetalen?”). 

  

 
Prestatiescenario’s 

De prestaties hangen af van de gekozen beleggingsvehikels. 

We bevelen u ten sterkste aan om kennis te nemen van de gegevens over de risico’s en prestaties voor elk beleggingsvehikel waarin 

u wil beleggen, en om hun Risico-indicator en hun respectieve prestatiescenario’s te vergelijken, door de respectieve Essentiële 

beleggersinformatie (EID) van elk betrokken beleggingsvehikel te raadplegen. Uw verzekeringstussenpersoon heeft deze EID’s op 

papier of elektronisch tot uw beschikking vooraleer u intekent, en/of u kan ze raadplegen op de sites van de beheersvennootschappen. 

U kan ze ook gewoon opvragen bij AFI ESCA Luxembourg. 

 

 

Wat gebeurt er als AFI ESCA niet kan uitbetalen? 
 

Als de verzekeringsmaatschappij leidend tot een faillissement of vereffening, niet kan betalen, dan geniet de verzekeringnemer een voorrecht van eerste rang op de 

activa die de technische voorzieningen vormen, die gescheiden zijn van de andere verbintenissen van de verzekeringsmaatschappij en die het onderpand van de 

verzekeringsnemers vormen. Dit voorrecht van eerste rang geeft aan de verzekeringnemer het recht om bij voorrang, vóór elke andere schuldeiser, te worden uitbetaald 

en geeft hem dus de verzekering dat zijn schuldvordering volledig of gedeeltelijk zal worden terugbetaald. 

 

 Wat zijn de kosten van deze belegging? 
 

De vermindering op het rendement toont de invloed van de totale kosten die u betaalt op uw mogelijke beleggingsrendement. De totale kosten omvatten de eenmalige, 

de weerkerende en de bijkomende kosten. 

De effectieve kosten variëren in functie van de keuze van de betrokken beleggingsvehikels. De informatie over de kosten die inherent met elk beleggingsvehikel 

samenhangen, staat in de Essentiële beleggersinformatie (EID) die voor elk betrokken beleggingsvehikel tot uw beschikking staat. 

De hier vermelde bedragen zijn de cumulatieve kosten i.v.m. het product zelf voor drie verschillende beleggingsperiodes. Potentiële sancties bij vroegtijdige uitstap 

zijn inbegrepen.  De getoonde cijfers zijn gebaseerd op een belegging van 10 000 EUR. De getallen zijn schattingen en kunnen in de toekomst veranderen.  

Het kan gebeuren dat de persoon, die u dit product verkoop of raad geeft, bijkomende kosten aanrekent. In dat geval zal deze persoon u hiervan 

op de hoogte brengen en aantonen wat voor impact dit geeft op de totaliteit van de kosten berekend op uw belegging over de looptijd. 
 

 

Kosten na verloop van tijd 

Voor een belegging van 10 000  €*
 

Scenario Indien u uitstapt na 1 jaar Indien u 

uitstapt na 

4 jaar 

Indien u 

uitstapt na 

8 jaar 

Totale kosten 6,32 % 10,14 % 15,07 % 

Totale kosten op jaarbasis 

Weerslag op het rendement 

(vermindering op het 

rendement) per jaar 

 
7,40 % 

 
2,78 % 

 
2,09 % 

 

De volgende tabel hieronder geeft het volgende weer:  

• de jaarlijkse invloed van de verschillende types van kosten op het rendement dat u op uw belegging zou kunnen bereiken aan het einde van de aanbevolen 

 beleggingsperiode.  

• de betekenis van de verschillende categorieën van kosten.
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Samenstelling van de kosten 

Voor een belegging van 10 000  €                                                                      Deze tabel toont de weerslag op het jaarrendement  

 

 

Eenmalige kosten 

 
Instapkosten 

 

5,00 % 
De invloed van de kosten bij het instappen in de belegging. Het gaat om het 
maximumbedrag dat u gaat betalen; het zou kunnen dat u minder gaat betalen.  

Dit omvat ook de distributiekosten van uw product. 

Uitstapkosten 0,00 % 
 

De invloed van de kosten die ontstaan wanneer u uit uw belegging stapt. 

 
 
 

Terugkerende 

kosten 

 

Transactiekosten van de 
portefeuille 

 

1,00 % 
De invloed van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende 
beleggingen van het product kopen of verkopen.  

Dat is minimum 100 EUR en maximum 500 EUR. 

 

Maximum 
beheerskosten op het 
contract 

 

1,40 % 
 

De invloed van de kosten die we jaarlijks aanrekenen om uw contract en alle 
onderliggende beleggingen van uw product te beheren. 

Maximum 
beheerskosten op de 
interne fondsen 

 

2,00 % 
 
De invloed van de kosten die we jaarlijks aanrekenen om de onderliggende 
interne fondsen van uw product te beheren. 

 

 
 

Bijkomende kosten 

 

Commissies op het 
resultaat 

 

0,00 % 
Invloed van de resultaat gebonden commissies. 
Deze commissie nemen we van uw belegging af als de opbrengst groter is 
dan de referentie-index ervan. 

 

Commissies op 
winstdeling 

 

0,00 % 
Invloed van de beleggingscommissies.  
Die commissie nemen we van uw belegging af als die beter presteert dan een 
vooropgesteld percentage. 

 

Hoelang moet ik de belegging aanhouden, en kan ik vroegtijdig geld opvragen? 
 

De aanbevolen looptijd van het contract hangt onder andere af van de vermogenssituatie van de verzekeringnemer, van zijn houding tegenover risico, van het geldende 
fiscale stelsel en van de kenmerken van het gekozen contract. De algemeen aanbevolen minimum looptijd voor een kapitalisatiecontract is 8 jaar. We vragen aan de 
verzekeringnemer om zich te laten adviseren door zijn verzekeringstussenpersoon. 
Opgelet: als de vroegtijdige afkoop een financieel voordeel oplevert, kan dat aanleiding geven tot bijkomende fiscale inhoudingen in het land waar de 
Verzekeringnemer woont.  Vooraleer u een afkoop overweegt, moet u kijken naar de kosten (zie de rubriek “Wat zijn de kosten van deze belegging”), de fiscale 
behandeling van de eventuele winst, en het financiële verlies dat u zou kunnen leiden door deze operatie. 

 

Hoe kan ik een klacht indienen? 

Voor alle informatie of klachten over de verhandeling van het product, kan u zich rechtstreeks tot de verzekeraar wenden: per brief op het adres AFI ESCA Luxembourg, 4 
rue du Fort Wallis, L-2714 Luxembourg, of per e-mail op het adres gestion@afi-esca.lu. 

Als het antwoord u geen voldoening geeft, kan u zich ook wenden tot de volgende instellingen: 

• de Belgische of de Luxemburgse ombudsman: 

-  de Luxemburgse ombudsman van de Association des Compagnies d'Assurances (ACA) : 12 rue Erasme, L-1468 Luxembourg, of per e-mail mediatcur@aca.lu, 

- of de Belgische ombudsman: Ombudsman der Verzekeringen, Square de Meeûs 35, B-1000 Brussel, of per e-mail  info@ombudsman.as 

• de Belgische of de Luxemburgse toezichthouders: 

-  het officiële Luxemburgse toezichtsorgaan voor de verzekeringssector: Commissariat Aux Assurances (CAA), 7 boulevard Joseph Il, L-1840 Luxembourg, of per e-mail 
caa@caa.lu, 

- FSMA -Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, Congresstraat 12-14, B-1000 Brussel 

 

Andere relevante informatie 
 

Als u bijkomende informatie wil over het product of over de beleggingsopties ervan, kan u rechtstreeks bij onze diensten terecht op tel. +352 26 37 85 
95. Als dit contract u werd voorgesteld via een verzekeringstussenpersoon, dan vragen we u om eerst met hem contact op te nemen voor alle informatie 
over dit Product en de voorwaarden van de verhandeling ervan. 
Behoudens voortijdige tussentijdige herziening, wordt deze Essentiële beleggersinformatie jaarlijks geactualiseerd; de recentste versie staat steeds op 
onze website www.afi-esca.lu. 

www.afi-esca.lu    
AFI ESCA Luxembourg  S.A. : Compagnie d’assurance vie. Entreprise soumise à l’autorité  du Commissariat Aux Assurances S.A. R.C.S. Luxembourg  B175991. 

Siège social : 4, rue du Fort Wallis - L-2714 LUXEMBOURG. 

http://www.afi-esca.lu/
http://www.afi-esca.lu/
http://www.afi-esca.lu/

