Meer fondsinfo: cijfers per 30 oktober 2015, blz 1 van 2

KBC-Life

Beleggingsverzekering (tak 23)

Cash
Evolutie en behaalde resultaten in het verleden

Kap
Startjaar: 1998

Evolutie van de inventariswaarde (munt : EUR) (basis : 100)
tak 23

140

12%

130

9%

120

6%

110

3%

· een belegging in kortlopende financiële
instrumenten
· geen muntrisico

100

0%

· een belegging in overwegend een selectie
van andere ICB's

90

-3%

80

-6%

70

-9%

60

-12%

BELANGRIJKSTE TROEVEN

evenwel ...
· geen vast rendement
· geen kapitaalbescherming

Behaalde resultaten(1) in het
verleden (per kalenderjaar)
Fonds tak 23

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1.5%

2.3%

3.0%

4.0%

1.8%

0.4%

0.8%

0.3%

2013
-0.5%

2014

· geen vervaldag

2015

-0.3%

(1)

Deze cijfers zijn het beleggingsresultaat op historische basis. De berekening van de in het verleden behaalde resultaten houdt rekening met
alle kosten en vergoedingen, met uitzondering van de taksen en de instap- en uitstapvergoedingen. Rendementscijfers uit het verleden
vormen geen betrouwbare aanduiding voor toekomstige rendementen.

Geografische spreiding

Beleggingsbeleid
% Port

Frankrijk

13.77%

België

11.09%

Nederland

6.17%

Duitsland

3.97%

Zwitserland

0.99%

Spanje

0.75%

Verenigde Staten van Amerika

0.70%

Verenigd Koninkrijk

0.69%

Luxemburg

0.57%

Andere

61.30%

Muntspreiding
% Port
EUR

Top 10 posities

100.00%

Munt

% Port

KBC INTEREST FUND CASH EURO

EUR

54.48%

KBC MULTI 5 MONTH DURATION

EUR

23.73%

KBC MULTI INT 3 MONTH

EUR

20.87%

Totaal aantal

% Top 10 posities in Totaal

3

99.08%

KBC-Life Cash wordt hoofdzakelijk belegd in
liquiditeiten,
kortlopende
termijnrekeningen,
obligaties en geldmarktinstrumenten met een
resterende looptijd van maximum 2 jaar, uitgedrukt
in EUR. De gemiddelde looptijd van de beleggingen
wordt
aangepast
naargelang
de
marktomstandigheden en de renteverwachtingen in
functie van de KBC-beleggingsstrategie.
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KBC-Life

Beleggingsverzekering (tak 23)

Cash
Identificatie
Categorie

Tak23 - beleggingsverzekering

Startdatum

18 september 1998

Zetel

België

Looptijd

Geen eindvervaldag

Initiële inventariswaarde

10 000.00 BEF
(1 EUR = 40.3399 BEF)

Minimum bedrag bij instap

1 000.00 EUR

Opvraagbaarheid

Dagelijks

Kerngegevens

Rendement op jaarbasis
in EUR

tak 23

ISIN-code

BE0389429714

1

-0.33%

Inventariswaarde

323.08 EUR

3

-0.39%

Nettoactiva (in mln.)

25.68 EUR

5

0.01%

Laatste coupondatum

-

10

1.16%

Laatste couponnr.

-

sinds oprichting

1.46%

Uitbetalingsbedrag coupon (bruto)

-

Instapvergoeding

3.000%

Uitstapvergoeding

1.000% gedurende de eerste 6 jaar, nadien geen

Bedrag tot ontmoediging uitstap < 1 maand na instap

-

De rendementscijfers zijn het beleggingsresultaat op historische
basis. De berekening van de in het verleden behaalde resultaten
houdt rekening met alle kosten en vergoedingen, met uitzondering
van de taksen en de instap- en uitstapvergoedingen.
Rendementscijfers uit het verleden vormen geen betrouwbare
aanduiding voor toekomstige rendementen.

Verzekeringstaks

2.00%

Beheerloon op jaarbasis (max.)

1.20 %

Risico- en opbrengstindicator

Productscore

Lager risico

Dit product kan geschikt zijn voor u, afhankelijk van uw
kennis en ervaring in financiële zaken, uw financiële
draagkracht en uw beleggingsdoelstellingen. Bij voorkeur
een ‘Zeer defensief’ risicoprofiel. Vraag raad aan uw KBCadviseur.
Kijk op www.kbc.be/risicoprofiel voor het volledige
overzicht van de risicoprofielen voor cliënten.

Hoger risico

Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst
De,
wettelijk
voorgeschreven,
risicoen
opbrengstindicator wordt bepaald op basis van de
volatiliteit of marktgevoeligheid van het fonds. Het cijfer
is berekend vanuit het standpunt van een belegger in EUR.

Risicoprofiel cliënt

Deze score, ontwikkeld door KBC, houdt naast de
bewegelijkheid in de markt ook rekening met andere
invalshoeken zoals vooropgestelde terugbetaling van het
kapitaal, kredietwaardigheid, spreiding, blootstelling aan
vreemde munten en liquiditeit.
Productscore 1 stemt overeen met een zeer defensief
risicoprofiel, productscore 2-3 met een defensief,
productscore 4-5 met een dynamisch en productscore 6-7
met een zeer dynamisch risicoprofiel.
Meer uitleg en achtergrond over de verschillende
determinanten van de productscores vind je op:
www.kbc.be/productscore.

KBC Asset Management NV - Havenlaan 2 - B-1080 Brussel
Dit document bevat enkel marketinginformatie. Het bevat geen beleggingsadvies of onderzoek op beleggingsgebied, maar enkel een samenvatting van de kenmerken van het product. De informatie is geldig op de datum
van de fondsenfiche maar kan wijzigen in de toekomst. Uitgebreide informatie over dit product, de voorwaarden en de verbonden risico’s is te vinden in het beheersreglement en op de financiële infofiche. U kunt deze
documenten gratis verkrijgen via uw KBC- of CBC-kantoor of bekijken op www.kbc.be of www.cbc.be.
Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.
Contactpunt waar, indien nodig, aanvullende inlichtingen kunnen worden ingewonnen: KBC Fund Phone. Tel.: 0800 623 47
Bij klachten kunt u zich wenden tot klachten@kbc.be; Tel. 0800 62 084 of ombudsman@ombudsfin.be.
De financiële dienst wordt verleend door KBC Verzekeringen NV. Zetel van de vennootschap: KBC Verzekeringen NV - Professor Roger Van Overstraetenplein 2 - 3000 Leuven - België.
BTW BE 0403.552.563 - RPR Leuven - IBAN BE43 7300 0420 0601 - BIC KREDBEBB - FSMA 038571 A.
Alle netto-inventariswaardes zijn terug te vinden op www.beama.be en/of in de kranten ‘De Tijd’/L’Echo’.
Alle andere praktische informatie vindt u op www.kbc.be/fondsenzoeker.
Een overzicht met alle financiële en economische termen vindt u op www.kbc.be/lexicon.

