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CAMBIO

Hoe stelt u zich het
evenwicht van uw
investeringen voor?

U en uw investeringen
Uw voorkeur gaat uit naar een investering met een gewaarborgd rendement. Maar anderzijds wilt u uw beleggingen
dynamiseren. U wil met andere woorden twee beleggingsstrategieën met elkaar combineren. CAMBIO biedt u een
pasklaar antwoord.

"Ongetwijfeld het beste alternatief voor gestructureerde fondsen."
-CAMBIO

Cambio is voor u:
n
n

n

Een aanvangsstorting van minimum € 5000
De mogelijkheid om de verdeling tussen het luik Tak 21 (CRESCENDO Dynamico of CRESCENDO di GENERALI) en
het luik Tak 23 (FORTUNA di GENERALI) aan te passen
Vrije of geplande opvragingen mogelijk

Uw combinatie: het perfecte evenwicht tussen veiligheid
en dynamiek
Veiligheid via Tak 21

(Gewaarborgde rentevoet)

Dynamiek via Tak 23

(Rendement afh. van de beleggingsfondsen)

CRESCENDO Dynamico

FORTUNA di GENERALI

Gegarandeerde rentevoet 0,50%

Keuze tussen 8 fondsen van het gamma
SAN MARCO FUND

CRESCENDO di GENERALI
Gegarandeerde rentevoet 1,25%

Voor meer informatie, raadpleeg de
financiële infofiche op www.generali.be

De rendementen uit het verleden vormen noch een garantie noch een beperking voor de toekomst. CRESCENDO Dynamico en CRESCENDO di
GENERALI zijn levensverzekeringsproducten van Tak 21. FORTUNA di GENERALI is een levensverzekeringsproduct van Tak 23. Het financieel risico
verbonden met beleggingsfondsen wordt volledig door de verzekeringsnemer gedragen.
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CAMBIO

Enkele herkenningspunten
Tak 21 en Tak 23*

CAMBIO

Duur van het contract

105 jaar van de verzekerde (max. leeftijd bij onderschrijving = 80 jaar)

Minimale aanvangsstorting

€ 5000 (min. € 2000 per Tak)

Niet-geplande stortingen	Min. € 2500 (min. € 1000 per Tak)
Verdeling van de stortingen	Vrij, maar bovenvermelde regels respecteren
Instapkosten	Volgens het bedrag - raadpleeg uw bemiddelaar
Beheerskosten	Tak 21: 0,015% / maand van het samengestelde spaarbedrag
	Tak 23: zie beheersreglement
Rentevoet/Rendement 	Tak 21:
CRESCENDO Dynamico: 0,50% op de uitgevoerde stortingen
CRESCENDO di GENERALI: 1,25% op de uitgevoerde stortingen
	Tak 23:
	FORTUNA di GENERALI: keuze tussen 8 fondsen van het SAN MARCO FUND gamma
(max. 5 per contract)
Toekenning van winstdeling	Voor CRESCENDO Dynamico of CRESCENDO di GENERALI: indien samengesteld
spaarbedrag op 31/12 ≥ € 2000
Overlijdenswaarborgen

100% - 150% van het samengestelde spaarbedrag;
130% van de stortingen CRESCENDO + 100% van de stortingen FORTUNA;
100% van het samengestelde spaarbedrag CRESCENDO + 100% van de stortingen
	FORTUNA, met als minimum het bedrag van het samengesteld spaarbedrag
Tijdelijke waarborg bij ongeval

€ 6250, gratis gedurende 30 dagen. Na deze termijn is de overlijdenswaarborg
van toepassing, zoals vermeld in het contract

Geplande opvragingen (in één of	Indien overlijdensdekking = 100 tot 150% van het samengestelde spaarbedrag in
de 2 Takken, het samengestelde spaarbedrag in de Tak waar men de opvraging wil
in twee takken)
doen ≥ € 12.500, met een minimum per jaar en per Tak van € 625 en een maximum
van 20% van de stortingen. Frequentie: maand., trim., sem. of jaarlijks
Kosten geplande opvragingen

€ 2,50 per geplande opvraging per Tak

Niet-geplande opvragingen (in één of	Maximum 1 per maand en 4 per jaar per Tak; min. € 250 per opvraging per Tak
	Min.
samengesteld spaarbedrag na de opvraging: € 1250 per Tak
in twee takken)
Kosten niet-geplande gedeeltelijke	Voor Tak 21: 0% voor het samengestelde spaarbedrag van de winstdelingen en
opvragingen/totale opvragingen
van stortingen ouder dan 3 jaar op 31/12 van het vorige jaar. 0% voor 33% van het
samengestelde spaarbedrag van de andere stortingen op 31/12 van het vorige jaar
met een absoluut maximum van € 35.000 per jaar. Op het niet-kostenloze saldo:
degressieve percentages volgens storting van 3% - 2% - 1% per jaar, 0% vanaf
het vierde jaar. Eventuele financiële afkoopvergoeding. Voor Tak 23: 3% - 2% - 1%
per jaar, 0% vanaf het vierde jaar.
	Voor Tak 21 en Tak 23: in geval van een totale opvraging: zelfde condities als hiervoor met een min. van € 75 geïndexeerd (basis 1988)
Overdrachten	Toegelaten. Beschikbaar saldo per Tak na overdracht: min. € 1250. Voor het deel
FORTUNA moet er minstens € 250 per samenstellend fonds overblijven. Minimaal
overgedragen bedrag: € 250. CRESCENDO wordt beschouwd als zijnde een fonds
van CAMBIO
Kosten van overdrachten tussen fondsen

0,75% van het overgedragen bedrag

* De beheersreglementen van de fondsen kunnen worden verkregen bij de Maatschappij.

Generali Belgium NV | Louizalaan 149 | 1050 Brussel
T 02/ 403 89 51 | F 02/ 403 88 99 | servicedesk@generali.be | www.generali.be
Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr. 0145
Verantw. Uitg.: GENERALI BELGIUM NV - Louizalaan, 149 - 1050 Brussel 12/2013

