DVV Invest

1.

Re=New Plastic 06-2032
Een gestructureerde Tak23-beleggingsverzekering verbonden via het fonds met een onderliggend derivaat
uitgegeven door Belfius Financing Company SA, gegarandeerd door Belfius Bank NV.

Verzekeringspolis type Tak 23
Promotioneel document april - mei 2022

U bent op zoek
naar een belegging:
 waarbij, via het gesloten beleggings-

fonds, wordt gestreefd om op de einddatum van de polis minstens 100% van
de belegde nettopremie terug te betalen, behalve in geval van faillissement
of risico op faillissement van de emittent en faillissement, risico op faillissement of bail-in van de garant van het
onderliggende derivaat

 waarbij de potentiële meerwaarde op

de eindvervaldag afhangt van de prestaties van de Solactive ISS ESG Future of
Plastic Enhanced EUR Index 5% AR

 waarbij de potentiële meerwaarde op

de eindvervaldag met de huidige fiscale
wetgeving vrij van roerende voorheffing
is (onder voorbehoud van toekomstige
wijzigingen)

DVV Verzekeringen1 stelt voor:
DVV Invest Re=New Plastic 06-2032
1

DVV is een merk- en handelsnaam van Belins NV,Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel, erkend onder codenummer 37 om
levensverzekeringsactiviteiten uit te oefenen

Voornaamste kenmerken
De beleggingsverzekering (Tak 23) DVV Invest Re=New Plastic 06-2032 is een levensverzekeringspolis dat
met een gesloten intern beleggingsfonds verbonden is. Het netto te investeren bedrag wordt aangewend
om eenheden te verwerven van het ‘DVV Invest Re=New Plastic 06-2032’- fonds.
Het fonds belegt in een derivaat uitgegeven door Belfius Financing Company SA, een 100% filiaal van
Belfius Bank NV, dat ook garant staat voor dit derivaat.
Deze beleggingsverzekering (Tak 23) heeft een vaste looptijd van 10 jaar en 1 dag en loopt tot
01/06/2032.

Beleggingsdoelstelling
Deze uitgifte geeft de belegger de mogelijkheid om een rendement te behalen gebaseerd op de evolutie
van de Solactive ISS ESG Future of Plastic Enhanced EUR Index 5% AR.
Een volledige beschrijving van de index vindt u op pagina 2.

Economische info1
Het Russisch-Oekraïense conflict vormt een uitdaging voor de centrale banken om hun rentetarieven te
normaliseren, aangezien hoge energieprijzen gewoonlijk hand in hand gaan met een lagere economische
groei. De toon van de centrale bankiers zowel in de VS als in de eurozone is strenger dan verwacht. Beide

 onder de vorm van een levensverzeke-

ring, wat extra kenmerken biedt zoals
de aanduiding van een begunstigde

Maar:

tonen zich vastberaden om de inflatie te beteugelen.
Hoe sterk de economie in 2022 zal zijn, is afhankelijk van hoe de oorlog in Oekraïne evolueert en de mate
waarin de energie- en grondstofprijzen nog verder kunnen stijgen. De inflatie zal langer hoog blijven. De
geopolitieke situatie maakt dat de onzekerheid en dus de koersschommelingen op de financiële markten
groot zullen blijven.

 zonder het risico op een mogelijk ver-

lies van de belegde nettopremie op de
eindvervaldag

 met een maximale terugbetaling aan

140% op de eindvervaldag, de kans op
het behalen van de maximummeerwaarde van 40% is zeer klein

 met een vaste looptijd van 10 jaar en 1

dag

 zonder gegarandeerd en vooraf gekend

rendement

 waarbij een verzekeringstaks van 2,00%

wordt betaald op de gestorte premies

Totale kosten bij bezit tot de
eindvervaldag:
 Maximaal 8,94% van de nominale waarde

van het belegde bedrag over de volledige looptijd van 10 jaar en 1 dag
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Bron: Belfius Bank – Investment Strategy – maart 2022
De voormelde informatie is een momentopname en is onderhevig aan wijzigingen.

Beschrijving van de Solactive ISS ESG Future of Plastic Enhanced EUR Index 5% AR
De Solactive ISS ESG Future of Plastic Enhanced EUR Index 5% AR wordt berekend en verdeeld door Solactive AG1.
De Solactive ISS ESG Future of Plastic Enhanced EUR Index 5% AR is een thematische index en bestaat uit
50 aandelen van wereldwijd actieve ondernemingen op het vlak van innovatie en de implementatie van
oplossingen voor plastic afval en komt tegemoet aan de toenemende aandacht van de maatschappij om
het probleem van het plastic afval op onze planeet te helpen aanpakken.
Er zijn geen KPI’s2 (‘Key Performance Indicators’) beschikbaar met betrekking tot de "tonnen vermeden
nieuwe plastic" of "totaal vermeden nieuw niet-hernieuwbare plastic" voor deze index.
De index weert ondernemingen met een beperkte liquiditeit en bedrijven die niet voldoen op het vlak van
milieu, maatschappij of governance (de zgn. ESG-criteria), alsook ondernemingen met banden met producten die schade toebrengen aan het marien ecosysteem3, zoals plastic, polymeren (kunststoffen), plastic voor een-malig gebruik, microbeads (minuscule plastic korrels) of sigaretten en andere producten of
diensten met een directe en substantiële negatieve impact.
De aandelen uit de index worden gerangschikt volgens de Plastic Waste Solutions Score (voor meer info
hierover zie filter 4 van de Selectiecriteria) en gecombineerd met een op normen gebaseerde ESG4-screening. Enkel Europese, Noord-Amerikaanse, Canadese en Japanse bedrijven zijn vertegenwoordigd in de
index.
1

Solactive AG is een Duits bedrijf gespecialiseerd in de ontwkkeling, berekening en opvolging van indexen van financiële
markten.
KPI is de afkorting voor kritieke prestatie-indicator (key performance indicator). Met kritieke prestatie-indicatoren meet
je het succes van een organisatie, een onderneming of een index in het behalen van een bepaald doel.

2
3

Een ecosysteem is de verzameling levende en niet-levende wezens in een gebied, en hun relatie tot elkaar. Het is hoe dieren,
planten en de omgeving samenwerken en gedijen. Het bestuderen van ecosystemen staat bekend als ecologie. Een marien ecosysteem is een ecosysteem dat voorkomt in of nabij zout water en is het soort dat wordt bestudeerd in de mariene biologie.
4 ESG-criteria: Environmental (milieu), Social (maatschappij) en Governance (ondernemingsbestuur).
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Selectiemethode
Index universum
De samenstelling van de Solactive ISS ESG Future of Plastic Enhanced EUR Index 5% AR vertrekt vanuit de Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD
Index PR (ISIN-code: DE000SLA41B6). Die bestaat momenteel uit 1.673 aandelen (10-02-2022). Meer informatie over deze index vindt u op https://www.solactive.com/Indices/?index=DE000SLA41B6. Meer informatie over het type index vindt u in de index methodologie op Solactive | Equity Index Methodology.
Selectiecriteria
Filter 1: Landen

Enkel de aandelen van bedrijven uit Europa, de Verenigde Staten, Canada en Japan worden weerhouden.
Na deze filter blijven ongeveer 1.463 aandelen over (02-02-2022).

Filter 2:
Liquiditeit

De aandelen met een minimum Gemiddeld Dagelijks Verhandeld Volume ≥ 7.000.000 USD tijdens de laatste 1 en 6 maanden worden
weerhouden.
Na deze filter blijven ongeveer 1.388 aandelen over (02-02-2022).

Filter 3: ESG

Volgende bedrijven worden uitgesloten:

 bedrijven waarvan hun activiteiten in strijd zijn met de UN Global Compact Principles1.
 bedrijven betrokken bij de ontwikkeling van controversiële wapens
 bedrijven hoofdzakelijk werkzaam in volgende sectoren : steenkoolontginning, booractiviteiten in poolgebieden, teerzand, tabak,
gokken

 bedrijven waarvan hun activiteiten in strijd zijn met het behoud van het marien ecosysteem2 (bedrijven die zich bezighouden met
producten of diensten op het gebied van plastic, polymeren (kunststoffen), microbeads of sigaretten en andere producten of diensten met een directe en substantiële negatieve impact)
Na deze filter blijven ongeveer 1.088 aandelen over (02-02-2022).
Filter 4:
Plastic Waste
Solutions Score

De resterende bedrijven worden gerangschikt volgens een Plastic Waste Solutions Score. Deze score wordt berekend door een combinatie van de Sustainable Revenues Score en de Corporate Score:

 de Sustainable Revenues Score (Opbrengstscore) (90% gewicht): inkomsten uit een optimaal gebruik van materiaal (bv. bedrijven
die ruwe grondstoffen efficiënt verwerken en recycleren en die oplossingen ontwikkelen voor het probleem van het plastic afval
zoals recyclage, herbruikbare en navulbare verpakkingen)
 de Corporate Score (Bedrijfsscore) (10% gewicht): materiële ESG-criteria in verband met het probleem van plastic voor eenmalig
gebruik (bv. closed loop recycling (= geslotenkringlooprecyclage), minder textiel met olie als grondstof, maatregelen ter bevordering
van de levenscyclus van een product, het voorkomen van microplastics enz.)
Van de 428 aandelen die werden gerangschikt volgens de Plastic Waste Solutions Score worden de 50 aandelen met de hoogste positie
weerhouden. De aandelen met de hoogste score krijgen de hoogste positie.

 9 van de 50 aandelen hebben een Sustainable Revenues Score van 0.
 13 van de 50 aandelen hebben een Corporate Score van 0.
34 aandelen hebben een Plastic Waste Solutions Score van minder dan 0,1/1.
1

Meer uitleg over de UN Global Compact Principles op https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles

2

Een ecosysteem is de verzameling levende en niet-levende wezens in een gebied, en hun relatie tot elkaar. Het is hoe dieren, planten en de omgeving samenwerken en gedijen. Het bestuderen van
ecosystemen staat bekend als ecologie. Een marien ecosysteem is een ecosysteem dat voorkomt in of nabij zout water en is het soort dat wordt bestudeerd in de mariene biologie.

Maximaal aantal aandelen
Maximaal 15 aandelen mogen toegewezen worden aan de VS of Canada en maximaal 3 aandelen aan Japan.
De samenstelling van de index wordt driemaandelijks volgens bovenstaande selectiemethode herzien. Een lijst met de bedrijven uit de index vindt u op pagina
5.
De belegger wordt gevraagd grondig inzage te nemen van de samenstelling van de index.

Waarschuwing
De onderliggende waarde van dit product is een Adjusted Return (AR) Index waaraan elk jaar een vast dividend van 5% wordt onttrokken, wat een negatief
effect kan hebben op het rendement aan het einde van de looptijd.
Het gebruik van de synthetische dividendtechniek is voordelig in vergelijking met een traditionele "Price Return" index wanneer de uitgekeerde dividenden
hoger zijn dan 5%, maar nadelig wanneer de dividenden lager zijn dan dit percentage. Vorig jaar bedroegen de door de aandelen in de index uitgekeerde
dividenden 2,65%, terwijl het synthetische dividend 5% bedraagt. Het gebruik van deze techniek zou derhalve nadelig zijn geweest.
Indien de uitgekeerde dividenden in de komende 10 jaar constant blijven, zou het rendement van de index op de vervaldag ongeveer 23,5% lager liggen dan
een conventionele “Price Return” index.
Meer informatie over de Solactive ISS ESG Future of Plastic Enhanced EUR Index 5% AR en de selectiecriteria ervan vindt u op
https://www.solactive.com/indices/?index=DE000SL0EEF7#detail.
Meer informatie over het type index vindt in de index methodologie op Solactive | Equity Index Methodology
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Berekening van de potentiële meerwaarde en van de terugbetaling van de belegde nettopremie op de eindvervaldag
Op de eindvervaldag wordt de eindwaarde van de Solactive ISS ESG Future of Plastic Enhanced EUR Index 5% AR vergeleken met de beginwaarde van de index
(op 07/06/2022). De stijging van de index wordt bekeken over de laatste 12 maanden. De eindwaarde is het gemiddelde van de slotkoersen van de index op 13
observatiedata.
Als de eindwaarde van de index hoger of gelijk is aan de beginwaarde hebt u recht op de terugbetaling van de belegde nettopremie, verhoogd met 100% van de
eventuele stijging van de index tegenover de beginwaarde, met een maximummeerwaarde van 40%, behalve in geval van faillissement of risico op faillissement
van de emittent en faillissement, risico op faillissement of bail-in van de garant van het onderliggende derivaat. De kans op het behalen van de
maximummeerwaarde van 40% is zeer klein.
Als de eindwaarde van de index lager is dan de beginwaarde wordt de terugbetalingspremie gelijk aan 100% van de belegde nettopremie, behalve in geval van
faillissement of risico op faillissement van de emittent en faillissement, risico op faillissement of bail-in van de garant van het onderliggende derivaat.
De potentiële meerwaarde die op de einddatum wordt uitgekeerd, is volgens de huidige fiscale wetgeving niet onderworpen aan roerende voorheffing. Op de
gestorte premie wordt wel een verzekeringstaks van 2% betaald.
Het netto actuarieel rendement situeert zich op eindvervaldag tussen minimum -0,20% en maximum 3,22%1.
1

De nettorendementen houdt rekening met de uitgifteprijs van 100% en de verzekeringstaks van 2% en zijn berekend vanaf de startdatum van het derivaat (07/06/2022) tot en met de
einddatum (01/06/2032). Ze gelden slechts voor zover de verzekeringspolis tot de eindvervaldag in portefeuille wordt gehouden.

Enkele cijfervoorbeelden 2
NEGATIEF

NEUTRAAL

POSITIEF

VOORBEELD

VOORBEELD

VOORBEELD

Evolutie van de eindwaarde van de index in vergelijking met zijn beginwaarde

-10%

+5%

+45%

% van de terugbetaling van de belegde nettopremie op de eindvervaldag3

100%

105%

140%

1.000 EUR

1.050 EUR

1.400 EUR

-0,20%

0,29%

3,22%

Terugbetalingsbedrag op de eindvervaldag per schijf van 1.000 EUR
Actuarieel nettorendement4
2

Deze cijfervoorbeelden zijn louter illustratief en bieden geen enkele garantie met betrekking tot het werkelijke rendement.

3

Behalve in geval van faillissement of risico op faillissement van de emittent en faillissement, risico op faillissement of bail-in van de garant van het onderliggende derivaat.

4

De nettorendementen houden rekening met de uitgifteprijs van 100% en de verzekeringstaks van 2,00% en zijn berekend vanaf de startdatum van het derivaat (07/06/2022) tot en met
de einddatum (01/06/2032). Ze gelden slechts voor zover de verzekeringspolis tot de eindvervaldag in portefeuille wordt gehouden.

Als u meer informatie wil over de prestatiescenario’s, vragen we u om het Essentiële Informatiedocument (Key Information Document, KID) www.dvv.be/dvvinvest/KID-092N te raadplegen, waarin scenario’s zijn opgenomen die werden berekend op basis van de methodologie van de Europese PRIIP’s-Verordening (EUverordening n° 1286/2014).

Wat kan u verwachten bij verkoop vóór de eindvervaldag?
Indien u deze belegging vóór de eindvervaldag verkoopt (afkoop van de polis), vindt de afkoop plaats tegen een prijs die beneden de intekeningsprijs kan liggen.
Dit kan eventueel een kapitaalverlies tot gevolg hebben (zie voor meer informatie de rubrieken ‘Inkoop vóór de eindvervaldag’ en ‘Risico's’, in het bijzonder de
delen met betrekking tot het ‘liquiditeitsrisico’ en tot het ‘schommelingsrisico van de waarde van het contract’).
KOSTEN TEN LASTE VAN DE ONDERSCHRIJVER/DE BEGUNSTIGDE(N)
Kosten voor de verzekeringspolis en voor het verzekeringsfonds
Beheerskosten op het intern
verzekeringsfonds

Geen kosten

Inkoop vóór de
eindvervaldag

In geval van een gehele of gedeeltelijke afkoop, worden 1,00% uitstapkosten aangerekend aan de onderschrijver. Er worden
geen uitstapkosten aangerekend in geval van overlijden van de verzekerde en op einddatum van de polis.
In geval van afkoop gedurende de eerste 8 jaar van de polis wordt een roerende voorheffing ingehouden – zie paragraaf
‘Fiscaliteit’ verder in de productfiche.

Terugbetaling van het
kapitaal op de eindvervaldag

Geen kosten

Kosten voor het onderliggend derivaat inbegrepen in de uitgifteprijs van 100%
Eenmalige kosten

Voor de distributie van het product inbegrepen in de uitgifteprijs van 100%: 1,45% van de nominale waarde van het belegde
bedrag.

Lopende kosten

0,75% per jaar ofwel maximum 7,49% van de nominale waarde van het belegde bedrag. Meer informatie over deze kosten
vindt u in het essentiële-informatiedocument (Key Information Document, KID).

Totaliteit van de kosten bij bezit tot de eindvervaldag (uitgaand van het minimale inschrijvingsbedrag van 1.000 euro)
Maximaal percentage

8,94% van de nominale waarde van het belegde bedrag over de volledige looptijd van 10 jaar en 1 dag

Maximaal absoluut bedrag

89,40 euro per coupure over de volledige looptijd van 10 jaar en 1 dag
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INTEKENEN
Intekenperiode

Van 01/04/2022 tot en met 20/05/2022 (behoudens vervroegde afsluiting).

Betaaldatum

Afname op 30/05/2022. Als het bedrag op die datum nog niet gestort werd op de rekening, treedt de polis niet in werking.

DETAILKENMERKEN
Producttype

Levensverzekeringspolis naar Belgisch recht (Tak 23) verbonden aan een beleggingsfonds met vastgestelde duur (hierna
‘gesloten beleggingsfonds’ genoemd).

Verzekeringsmaatschappij

DVV. DVV is een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel, erkend onder codenummer 37 om
levensverzekeringsactiviteiten uit te oefenen.

Verzekeringsadviseur

Agentschap DVV verzekeringen

Emittent van het
onderliggende derivaat

Belfius Financing Company SA, een vennootschap opgericht naar Luxemburgs Recht en een 100 %-filiaal van Belfius Bank NV

Garant van het
onderliggende derivaat

Belfius Bank NV (rating S&P: A, stable outlook / Moody’s: A1, stable outlook / Fitch: A-, stable outlook). Een rating (of
notering) wordt louter ter informatie gegeven en vormt geen aanbeveling om de effecten van de emittent aan te kopen, te
verkopen of te behouden. Het ratingbureau kan de rating op elk ogenblik opschorten, wijzigen of intrekken. Meer info over
de kredietratings vindt u op belfius.be/kredietrating. De ratingadviezen kan u raadplegen op belfius.be/ratings.

Contractduur

10 jaar en 1 dag, van 31/05/2022 tot 01/06/2032

Beleggingsstrategie

Het beleggingsfonds dat aan de levensverzekeringspolis ‘DVV Invest Re=New Plastic 06-2032’ verbonden is, streeft er naar
om op de einddatum van de polis een potentiële meerwaarde uit te keren van 100% van de stijging van de onderliggende
Solactive ISS ESG Future of Plastic Enhanced EUR Index 5% AR, met een maximummeerwaarde van 40%. De kans op het
behalen van de maximummeerwaarde van 40% is zeer klein. In geval van een daling van de onderliggende index is het de
doelstelling om op de einddatum van de polis minimum 100% van de belegde nettopremie terug te betalen, behalve in geval
van faillissement of risico op faillissement van de emittent en faillissement, risico op faillissement of bail-in van de garant
van het onderliggende derivaat.

Begin- en eindwaarde van de
Solactive ISS ESG Future of
Plastic Enhanced EUR Index
5% AR

Beginwaarde: slotkoers op 07/06/2022.
Eindwaarde: gemiddelde van de slotkoersen op de volgende observatiedata: 01/06/2031 - 01/07/2031 - 01/08/2031 01/09/2031 - 01/10/2031 - 01/11/2031 - 01/12/2031 - 01/01/2032 - 01/02/2032 - 01/03/2032 -01/04/2032 - 01/05/2032 18/05/2032 U kunt de evolutie van deze index volgen op www.solactive.com/indices/?index=DE000SL0EEF7.

Bedrag van de intekening

Minimaal 1.000 euro en daarna per schijf van 1.000 euro, verhoogd met de taks op de verzekeringsverrichtingen.
Het netto te investeren bedrag wordt aangewend om eenheden te verschaffen in het fonds ‘DVV Invest Re=New Plastic 062032’ en wordt omgezet in een aantal eenheden van het fonds. De inventariswaarde kan geconsulteerd worden in een
agentschap van DVV Verzekeringen

Terugbetaling van het
kapitaal

Er wordt gestreefd op de eindvervaldag van de polis minimum 100% van de netto betaalde premies aan de onderschrijver
uit te betalen (netto stortingen - afkopen) in overeenstemming met de waarde van de eenheden van het gesloten
beleggingsfonds, behalve in geval van faillissement of risico op faillissement van de emittent en faillissement, risico op
faillissement of bail-in van de garant van het onderliggende derivaat.

Terugbetaling bij overlijden
van de verzekerde

Indien de verzekerde van de polis overlijdt voor de einddatum van de polis wordt de waarde van de polis uitgekeerd aan de
aangeduide begunstigde(n) op het moment van overlijden. Bij overlijden van de verzekerde geldt er geen bescherming wat
de waarde van de polis betreft. De waarde van de polis kan dus lager zijn dan de netto geïnvesteerde premie.
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Samenstelling van de
Solactive ISS ESG Future of
Plastic Enhanced EUR Index
5% AR op 28-03-2022

Onderneming

Sector

Land

Gewicht

A2A SpA

Utilities

IT

1,92%

adidas AG

Consumer Discretionary

DE

1,85%

Burberry Group PLC

Consumer Discretionary

GB

1,87%

Canada Goose Holdings Inc

Consumer Discretionary

CA

1,84%

Cintas Corp

Industrials

US

2,33%

Clorox Co/The

Consumer Staples

US

1,80%

CRH PLC

Industrials

IE

1,77%

Danone SA

Consumer Staples

FR

1,95%

DS Smith PLC

Industrials

GB

1,82%

Essity AB

Consumer Staples

SE

1,77%

Farfetch Ltd

Consumer Discretionary

GB

1,60%

Ferrovial SA

Industrials

ES

2,09%

Geberit AG

Industrials

CH

1,94%

GFL Environmental Inc

Utilities

CA

2,08%

Gildan Activewear Inc

Consumer Discretionary

CA

2,07%

Groupe Bruxelles Lambert SA

Financials

BE

2,09%

H & M Hennes & Mauritz AB

Consumer Discretionary

SE

1,71%

HeidelbergCement AG

Industrials

DE

1,76%

Hermes International

Consumer Discretionary

FR

1,94%

Holcim Ltd

Industrials

CH

1,90%

Huhtamaki Oyj

Industrials

FI

1,86%

Industria de Diseno Textil SA

Consumer Discretionary

ES

1,69%

International Paper Co

Basic Materials

US

2,15%

Investment AB Latour

Financials

SE

2,05%

Kering SA

Consumer Discretionary

FR

1,83%

Kimberly-Clark Corp

Consumer Staples

US

1,96%

Kingspan Group PLC

Industrials

IE

2,19%

Koninklijke Philips NV

Health Care

NL

1,98%

LKQ Corp

Consumer Discretionary

US

1,77%

Mohawk Industries Inc

Industrials

US

1,82%

Moncler SpA

Consumer Discretionary

IT

1,79%

Mondi PLC

Industrials

GB

1,71%

Newell Brands Inc

Consumer Discretionary

US

2,10%

NIKE Inc

Consumer Discretionary

US

1,98%

Norsk Hydro ASA

Basic Materials

NO

2,92%

Nucor Corp

Basic Materials

US

3,10%

Oji Holdings Corp

Basic Materials

JP

2,09%

Packaging Corp of America

Industrials

US

2,34%

Pandora A/S

Consumer Discretionary

DK

1,85%

Puma SE

Consumer Discretionary

DE

1,73%

Showa Denko KK

Basic Materials

JP

2,05%

Smurfit Kappa Group PLC

Industrials

IE

1,79%

Stora Enso Oyj

Basic Materials

FI

2,17%

Swatch Group AG/The

Consumer Discretionary

CH

2,04%

Umicore SA

Basic Materials

BE

2,51%

Unilever PLC

Consumer Staples

GB

1,93%

UPM-Kymmene Oyj

Basic Materials

FI

2,01%

USS Co Ltd

Consumer Discretionary

JP

2,20%

VF Corp

Consumer Discretionary

US

1,94%

Waste Management Inc

Utilities

US

2,33%

Bron: www.solactive.com/indices/?index=DE000SL0EEF7
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Sectorweging van de Solactive ISS ESG Future of Plastic Enhanced EUR Index 5% AR op 28/03/2022
Sector

Gewicht

Consumer Discretionary

33.80%

Industrials

25.32%

Basic Materials

19.00%

Consumer Staples

9.41%

Utilities

6.33%

Financials

4.14%

Health Care

1.98%

Jaarlijkse prestatie van de Solactive ISS ESG Future of Plastic Enhanced EUR Index 5% AR op 8 jaar
Slotniveau op 18/03/2022: 1945,83
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Bron: Refinitiv datastream. Prestaties uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.
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DEPOSITOBESCHERMING

De in levensverzekeringspolissen van Tak 23 belegde bedragen zijn niet beschermd door het bijzonder Beschermingfonds
voor deposito's en levensverzekeringen.

FISCALITEIT

Volgens de huidige fiscale wetgeving, die onderhevig kan zijn aan wijzigingen, geldt voor particuliere beleggers met fiscale
woonplaats in België, het volgende:
 Roerende voorheffing:
- er wordt geen roerende voorheffing ingehouden op de prestaties bij leven betaald na 8 jaar vanaf de begindatum van
de polis;
- In geval van afkoop gedurende de eerste 8 jaar van de polis, wordt een roerende voorheffing ingehouden van 30%,
berekend op de meerwaarde (het verschil tussen enerzijds de betaalde of toegekende bedragen en, anderzijds, het
totaal van de gestorte premies).
 Verzekeringtaks: er is een verzekeringstaks verschuldigd van 2%, berekend op de gestorte premies.
 Successierechten / Erfbelasting: de Belgische wettelijke en reglementaire bepalingen zijn van toepassing.
Elke huidige of toekomstige belasting, heffing of taks (i), die van toepassing zijn op de polis of die verschuldigd zijn ter
gelegenheid van de uitvoering ervan en/of (ii) die betrekking hebben op het beleggingsfonds, zijn ten laste van de onderschrijver of van de begunstigde(n).
Voor meer informatie kunt u het essentiële-informatiedocument (Key Information Document, KID) samen met het document
‘Bijkomende precontractuele informatie’, het beheersreglement en de algemene voorwaarden raadplegen. Dit product is
onderworpen aan de Belgische fiscale wetgeving. Andere beleggers dan particuliere beleggers met fiscale woonplaats in
België, worden verzocht informatie in te winnen over het op hen toepasselijke fiscale stelsel.

DOCUMENTATIE

Alvorens te beleggen, worden potentiële beleggers verzocht kennis te nemen van de volledige inhoud van de documentatie
van de ‘DVV Invest Re=New Plastic 06-2032’ bestaande uit:
 Het essentiële-informatiedocument (Key Information Document, KID)
 Het document ‘Bijkomende precontractuele informatie’
 Het beheersreglement
 De algemene voorwaarden
Deze documenten zijn gratis ter beschikking in de agentschappen van DVV Verzekeringen, dat de financiële dienst verzekert,
evenals op https://www.dvv.be/nl/sparen-en-beleggen/beleggen/dvv-invest.html.
Wat het onderliggende derivaat betreft, worden de potentiële beleggers eveneens verzocht kennis te nemen van de volledige inhoud van het basisprospectus van 25-05-2021 (het Notes Issuance Programme) waaronder het onderliggende derivaat werd uitgegeven, het eerste supplement van 17-08-2021, het tweede supplement van 01-03-2022 en alle eventuele
toekomstige supplementen, goedgekeurd door de FSMA. De goedkeuring van het prospectus door de FSMA mag niet beschouwd worden als een aanprijzing van dit product.
Deze documenten zijn gratis ter beschikking in de kantoren van DVV verzekeringen, evenals op dvv.be of op belfius-financingcompany.lu.
De Final Terms in het Engels van het onderliggende derivaat zijn eveneens op vraag beschikbaar na de inschrijvingsperiode
van het fonds ‘DVV Invest Re=New Plastic 06-2032’.
Beheersreglement: bij een eventuele situatie van vereffening van het fonds, zullen de intekenaars de keuze hebben tussen een gratis transfer naar een ander fonds of een ander contract of het resultaat van de vereffening. Het beheersreglement kan door de verzekeraar worden gewijzigd mits de mededeling ervan aan de intekenaars via het jaarverslag.

KLACHTENDIENST

Wij streven er elke dag naar om u de beste service te bieden en de verwachtingen van onze klanten liggen ons bijzonder
nauw aan het hart. Laat het ons dus zeker weten als u niet helemaal tevreden bent.
Hebt u een klacht, contacteer dan best eerst uw DVV consulent of anders de dossierbeheerder. Ze zullen de tijd nemen
om naar u te luisteren en om samen met u een oplossing te vinden.
Indien geen oplossing gevonden wordt of het voor u niet makkelijk is om uw klacht te melden bij uw consulent of bij de
dossierbeheerder, dan kan u rechtstreeks terecht bij de klachtendienst van DVV verzekeringen, Karel Rogierplein 11 in
1210 Brussel, of per mail naar klachten@dvv.be.
Bent u niet tevreden met de oplossing? De Ombudsman van de Verzekeringen staat te uwer beschikking: Ombudsman van
de Verzekeringen, de Meeûssquare 35 in 1000 Brussel, of via e-mail naar info@ombudsman.as. Meer info op www.ombudsman.as
U behoudt altijd het recht om een gerechtelijke procedure te starten bij de bevoegde Belgische rechtbanken.
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Dit verzekeringsproduct richt zich tot beleggers die over kennis of ervaring beschikken om, in het licht van hun financiële situatie, de voordelen en
risico's van een belegging in dit instrument te kunnen inschatten en bereid zijn een kapitaalrisico te lopen.
RISICO’S
Omschrijving van belangrijkste risico’s:
Beleggen in de levensverzekeringspolis ‘DVV Invest Re=New Plastic 06-2032’ kan de volgende risico's inhouden verbonden aan het beleggingsfonds ‘DVV Invest
Re=New Plastic 06-2032’:
- een kredietrisico: indien de emittent en de garant van een derivaat waarin het met de verzekeringspolis verbonden fonds heeft belegd, zijn schuld niet
meer kan afbetalen (bijvoorbeeld als gevolg van een faillissement), loopt u het risico dat de belegde nettopremie slechts gedeeltelijk of zelfs niet wordt
terugbetaald op de eindvervaldatum. De intekenaar draagt het financiële risico van de verrichting. Als Belfius Bank ooit met ernstige solvabiliteitsproblemen
te kampen krijgt, kan het onderliggende derivaat op beslissing van de toezichthouder helemaal of gedeeltelijk geannuleerd worden of omgezet worden in
eigen kapitaalinstrumenten (aandelen) (zogenaamde ‘bail-in’). In dat geval loopt u het risico dat u bedragen waarop u recht hebt niet kan terugvorderen en
het belegde bedrag met de meerwaarde geheel of gedeeltelijk kan verliezen.
- een liquiditeitsrisico: een belegger die vóór de eindvervaldag de belegging wil laten afkopen, moet dat doen tegen de waarde van de eenheden die overeenkomen met de door DVV bepaalde koers, afhankelijk van de marktparameters van het moment en van de waarde van het onderliggende derivaat van het
‘DVV Invest Re=New Plastic 06-2032’-fonds. Bijgevolg kan de afkoopsom lager of hoger zijn dan de prijs van de prestatie aan de eindvervaldag van de polis.
- een risico verbonden aan de schommeling van de waarde van de polis (marktrisico): de waarde van de eenheden schommelt afhankelijk van de marktparameters, zoals de financiële gezondheid van de emittent van het derivaat, de ontwikkeling van de rentevoet en de volatiliteit van de markten.
- het financiële risico wordt volledig gedragen door de intekenaar.
- duurzaamheidsrisico’s: duurzaamheidsrisico’s verwijzen naar elke gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governancegebied die een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect zou kunnen hebben op de waarde of het rendement van de financiële instrumenten die in de portefeuille van
het fonds worden gehouden. Duurzaamheidsrisico's kunnen in 3 categorieën worden onderverdeeld:





Milieu: milieugebeurtenissen kunnen materiële risico's met zich meebrengen voor de bedrijven in de portefeuille van het fonds. Deze gebeurtenissen
kunnen bijvoorbeeld het gevolg zijn van klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, veranderingen in de oceaanchemie, enz.
Sociaal: heeft betrekking op risicofactoren in verband met menselijk kapitaal, de toeleveringsketen en de manier waarop bedrijven omgaan met de
impact die zij op de samenleving hebben. Kwesties in verband met gendergelijkheid, beloningsbeleid, gezondheid, veiligheid en risico's in verband
met arbeidsomstandigheden in het algemeen, en eerbiediging van het arbeidsrecht en de mensenrechten vallen onder de sociale dimensie.
Governance: Deze aspecten houden verband met de bestuursstructuren van ondernemingen, zoals de onafhankelijkheid van de raad van bestuur,
de betrekkingen met het personeel en de bezoldiging, en de naleving van fiscale verplichtingen. Governancerisico's vloeien vaak voort uit een
gebrek aan toezicht of stimulansen op het governanceniveau van een onderneming om goede bestuurspraktijken binnen de onderneming af te
dwingen.

Het duurzaamheidsrisico kan specifiek zijn voor bedrijven in portefeuille, afhankelijk van hun activiteiten en praktijken, maar het kan ook te wijten zijn
aan externe factoren.
Indien zich een onvoorziene gebeurtenis voordoet bij een onderneming waarvan aandelen in portefeuille worden gehouden, zoals belastingfraude of, meer
in het algemeen, een milieuramp, kan deze gebeurtenis een negatieve invloed hebben op de resultaten van de onderneming. Door ESG-criteria in de
strategie van een bedrijf te integreren, kan de blootstelling aan duurzaamheidsrisico's worden beperkt.
Meer informatie over de diverse risico’s kan u vinden op dvv.be/risicos

Niet in België wonende beleggers kunnen niet intekenen op de verzekeringspolis DVV Invest Re=New Plastic 06-2032.

Voorwaarden geldig op 01/04/2022 – Dit document is marketingcommunicatie en kan niet beschouwd worden als beleggingsadvies.
Verantwoordelijke uitgever: DVV (DVV is een merk- en handelsnaam van Belins NV) - B-1210 Brussel, Karel Rogierplein 11 - BE70 0689 0667 8225
RPR Brussel BTW BE 0405.764.064 Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder het nummer 0037.

Hoe inschrijven?
U kan inschrijven van 01/04/2022 tot en met 20/05/2022
(behoudens vervroegde afsluiting) in uw DVV agentschap
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