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Reglement
Beleggingsfondsen van de Tak 23

Deel 1
bedragen met zich mee.

mee.
risico’s van de beleggingen tot een aanvaardbare mate in te perken.
beleggingen in Tak 23 wordt door de aangeslotenen/verzekerden gedragen.

3,75% op de persoonlijke bijdragen en 3,25% op de werkgeversbijdragen (met

verbonden met een Tak 23 beleggingsvorm in monetaire bedragen op de

werken.

–
–
–

werknemersbijdragen ofwel door de herbelegging van de winstdeelname,
ofwel door een toekenning in het kader van de waarborg "premievrijstelling
in geval van arbeidsongeschiktheid", ofwel door de toekenning van een

–
–
–

instapkosten, belegd in de fondsen die de verzekeringnemer of de aangeslotene1
vrij mag kiezen onder de door het Scala contract aangeboden fondsen.

–

Bij een wijziging van de beleggingsvorm worden de reserves die belegd zijn in

het vrijgekomen bedrag herbelegd binnen dezelfde verzekeringsrekening in een
of meerdere andere beleggingsvormen (inkomende geldstroom).
volgende:
–

geldige aanvraag om de beleggingsvorm te wijzigen.

– toekenning in het kader van de waarborg "premievrijstelling in geval van

–
–

1
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– het fonds niet meer toelaat of niet meer zal toelaten om een redelijk
fondsenbeheerder.
–
–
–
de bijlage.
Hiermee wordt de eindwaarde van de eenheid van een Scala fonds bepaald.

–
–
van het fonds belemmeren, opgelegd worden voor een of meerdere

naargelang van de fondsen dagelijks dan wel wekelijks berekend. U vindt de

– ...

dragen naar een ander (onderliggend) fonds dat gelijkaardige kenmerken
vertoont.
omstandigheden naargelang van de fondsen dagelijksdan wel wekelijks

kenmerken vertoont als het oorspronkelijke fonds.

In elk van de volgende gevallen kan de berekening van de eenheidswaarde

beleggingsfondsen kan berekend worden:
–
van het fonds is genoteerd of wordt verhandeld of een belangrijke

het (onderliggende) fonds dat het oorspronkelijke fonds vervangt indien het
gelijkaardige kenmerken vertoont als het oorspronkelijke fonds.

kenmerken vertonen, onder andere de (onderliggende) fondsen waarvan de
of samen te voegen (onderliggende) fonds, doch waarvan het onderliggende

de verzekeringnemer en de betrokken aangeslotenen/verzekerden hiervan
op de hoogte brengen. Aanvaardt de verzekeringnemer of de aangeslotene/
verzekerde deze overdracht niet, dan kan hij, volgens de modaliteiten die

–
beschikken of dit niet kan doen zonder de belangen van de verzekeringnemers,
–

–
2

.
aan de rechten van de verzekeringnemers, van de aangeslotenen/verzekerden

Bij een dergelijke schorsing van de berekening van de eenheidswaarde, worden

fondsen te gaan beleggen, of nog om de samenstelling of de benaming van de
fondsen te wijzigen.

–
2
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1.6.1.1.

Instapkosten
Algemene Voorwaarden.

1.6.1.2.

Uitstapkosten

–
door een wisselcontract.
1.10.

Algemeen

rechtsgeldig is.

voorafgaat)
en

aangeslotene/ verzekerde, vervalt de tweede term van de berekening
worden door iedere verzekeringnemer of verzekerde/aangeslotene bij
– Wijziging van een beleggingsvorm:

keer.
1.6.1.3.

Beheerskosten

1.6.1.4.

Financiële kosten

van de afwijking – de schommeling rond een gemiddelde waarde – van de
60 waarnemingen).
–
–
–
–
–
–
– klasse 7: de afwijking is groter dan 25%
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Bĳlagen
Fiches van de Tak 23 beleggingsfondsen van Scala

ADR

GDR
ICB
ICBE
Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal
Wijziging van beleggingsvorm
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Bĳlagen
Fiches van de Tak 23 beleggingsfondsen van Scala

01/07/2008

99 ans

Vermogensaangroei op middellange termijn.

Wekelijks berekend

0,96% op jaarbasis.
fondsbeheerder.
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Bĳlagen
Fiches van de Tak 23 beleggingsfondsen van Scala

Agressor
01/07/2008
99 jaar

Vermogensaangroei op langere termijn

een regelmatige performance op lange termijn.

met de ondernemingen waarin het fonds belegt.

verschillende sectoren.

Wekelijks berekend

0,96% op jaarbasis.
fondsbeheerder.
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Bĳlagen
Fiches van de Tak 23 beleggingsfondsen van Scala

08/03/2012

Vermogensaangroei op langere termijn

Het onderliggende fonds belegt zijn vermogen in effecten van alle aard, o.a. in aandelen, obligaties,
belegging in andere fondsen mag 10 % van het vermogen van het onderliggende fonds niet overschrijden.
de waarde afhankelijk is van toekomstige prijzen van andere vermogensbestanddelen (derivaten).

Wekelijks berekend

0,96% op jaarbasis.
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Bĳlagen
Fiches van de Tak 23 beleggingsfondsen van Scala

10/10/2013

Vermogensaangroei op langere termijn

markten (vastgoed en microkredieten).

Wekelijks berekend

0,96% op jaarbasis.
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Bĳlagen
Fiches van de Tak 23 beleggingsfondsen van Scala

08/03/2012

Vermogensaangroei op langere termijn

solide balans vertonen.
Het streeft ernaar een aanzienlijke vertegenwoordiging te hebben in een beperkt aantal bedrijven, zodat een grondig

–
–

limieten.

Wekelijks berekend

0,96% op jaarbasis.
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Bĳlagen
Fiches van de Tak 23 beleggingsfondsen van Scala

02/07/2010

Vermogensaangroei op langere termijn

voldoen en een goed beleggingsperspectief bieden.

bijzondere omstandigheden zoals grote onzekerheid op de financiële markten kan dit percentage voor een korte periode
worden overschreden.

Voor ondernemingen worden daarbij de volgende stappen onderscheiden:

Wekelijks berekend
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Bĳlagen
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0,96% op jaarbasis.
fondsbeheerder.
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Bĳlagen
Fiches van de Tak 23 beleggingsfondsen van Scala

02/07/2010

Vermogensaangroei op langere termijn

beleggingsperspectief bieden.
In bijzondere omstandigheden zoals grote onzekerheid op de financiële markten kan dit percentage voor een korte periode
worden overschreden.

kan worden opgesplitst:

Wekelijks berekend

0,96% op jaarbasis.
fondsbeheerder.
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