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Aanvraag
Switch

Bâloise Vie Luxembourg S.A.
Service Gestion
BP 28
L-2010 Luxembourg

Contract nummer: ......................................................................................
Verzekeringnemer 1

Verzekeringnemer 2

Naam

Naam

Voornaam

Voornaam

De ondergetekende(n) vraagt hierbij om over te gaan tot de volgende arbitrage:

TE DESINVESTEREN FONDSEN (VERKOOP)
Gelieve voor elk fonds het aantal eenheden/bedrag of percentage op te geven dat gedesinvesteerd moet worden.
Desinvestering

Naam van het fonds

Bedrag /eenheid/percentage

Aanvraag - Switch 1 | 1

Intern / ISIN Code

TE HERBELEGGEN FONDSEN (AANKOOP)
	
Gelieve voor elk fonds het te herbeleggen percentage op te geven, rekening houdend met de toepasselijke arbitragekosten overeenkomstig de Algemene Voorwaarden van het contract.
Intern / ISIN Code

Herbelegging

Naam van het fonds

Percentage

Datum........./............ /.........................

Handtekening van de verzekeringnemer(s)

ARB-NL-06-15

De arbitragetransactie wordt uitgevoerd overeenkomstig de Algemene Voorwaarden van het contract en de Specifieke Voorwaarden voor de betreffende externe en interne fondsen.
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Bijlage aan de aanvraag tot switch
Alternatieve-en
• Alternatieve-enimmobiliën
immobiliënfondsen
fondsen
• Gestructureerd product
Bijlage bij het voorstelformulier / Contract Nr

...........................................................................................................................................................

Alternatieve-en immobiliën fondsen
Informatienota betreffende de speciﬁeke risico’s van een belegging in gewone alternatieve fondsen, een dakfonds van alternatieve fondsen,
immobiliënfondsen, of elk intern fonds dat in dergelijke fondsen belegt, uitgegeven volgens de bepalingen in de Circulaire 15/3 van het
“Commissariat aux Assurances”.

Alternatieve fondsen en immobilienfondsen zijn bijzondere collectieve beleggingsinstrumenten die een breed scala van juridische vormen
en maatschappelijke zetels hebben en die niet dezelfde veiligheid, transparantie, liquiditeit noch kostenstructuur bieden als de klassieke
fondsen die met het artikel 2 van Circulaire 15/3 van het “Commissariat aux Assurances” bedoeld worden.
Via alternatieve fondsen is het mogelijk om in speculatieve ﬁnanciële instrumenten te beleggen (hausse- en baisseposities in effecten,
munten, opties, futures, grondstoffen en andere afgeleide instrumenten) en is het tevens mogelijk verrichtingen uit te voeren die een groot
hefboomeffect veroorzaken, voorbij de begrenzingen die normaal op beleggingsfondsen van toepassing zijn.
Er is een vergroot potentieel risico voor een belegging in alternatieve en immobiliënfondsen die bij gevolg voor beleggers bestemd zijn die dit
risico kunnen inschatten en die zich bewust zijn van de volgende kenmerken :
• alternatieve fondsen en immobiliënfondsen zijn niet per se gereglementeerd door of hebben niet automatisch een distributietoestemming van de bevoegde controleorganen van de registratie- en/of distributie landen ;
• de informatie over de beleggingsstrategieën en hun uitvoering kan erg complex zijn ;
• de aankoop of afkoop van delen/aandelen of eenheden van een alternatief fonds of een immobiliënfonds kan beperkt zijn en aan een
mogelijk lange opzeggingstermijn onderhevig zijn (tot 12 maanden of zelfs meer) ;
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Te ondertekenen wanneer de verzekeringnemer heeft gekozen voor :
• een gewoon alternatief fonds, een dakfonds van alternatieve fondsen of een immobiliënfonds;
• een intern fonds, dat geheel of gedeeltelijk in een gewoon alternatief fonds of een dakfonds van alternatieve
fondsen belegt.

• voor de vereffening van bepaalde alternatieve fondsen of immobiliënfondsen kan er gebruik worden gemaakt van prijsschattingen voor
de berekening van de waarde van delen/aandelen of eenheden wanneer de prijzen niet gepubliceerd worden ;
• de vereffening van een alternatief fonds of immobiliënfonds dat een lagere liquiditeitsgraad heeft, kan uitgesteld worden zolang de
exacte waarde van delen/aandelen of eenheden niet vastgesteld is, terwijl de bepalingen voor de verhandelbaarheid en de periodes van
aanhouden vaak kunnen wijzigen ;
• de risico’s die eigen zijn aan de alternatieve fondsen en immobiliënfondsen (vooral hun grote volatiliteit) houden logischerwijs in dat de
verliezen en winsten vaak hoger zijn dan het gemiddelde..

Machtiging:
Door uw aanvraag in een alternatief fonds, een dakfonds van alternatieve fondsen of een immobiliënfonds te investeren, erkent u de prospectus van de betrokken activa gelezen en begrepen te hebben en alle beschreven modaliteiten te aanvaarden. Tegelijk ontlast u ons met
uw aanvraag in dergelijke fondsen te beleggen, van elke aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard ook, die uit dergelijke
belegging zou kunnen voortvloeien.
U erkent voorafgaandelijk kennis genomen te hebben van bovenvermelde informatienota, waarvan u van de Maatschappij een kopie kreeg.
Op de hoogte van de risico’s en bijzondere kenmerken, machtigt u Baloise Vie Luxembourg S.A. derhalve uitdrukkelijk in een of meer alternatieve fondsen of immobiliënfondsen te beleggen binnen de reglementair vastgestelde beperkingen, en dit pas nadat u daartoe de nodige
instructies hebt gegeven bij de onderschrijving, bij de betaling van een aanvullende premie of bij een arbitrage.

ANN-FAFI-BENL-05-15

De bovengenoemde lijst van risico’s is niet exhaustief. Andere risico’s kunnen zich voordoen in functie van het product zelf. Wij moeten de regels beschreven in de uitgifteprospectus van de verschillende activa in alle omstandigheden respecteren. Deze regels verschillen naargelang
het product. Daarom is het belangrijk slechts na rijp beraad in dergelijke activa te beleggen, nadat u kennis genomen hebt van de inhoud van
de prospectus.
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U verklaart derhalve de risico’s en de financiële gevolgen en kenmerken te aanvaarden die het gevolg zijn van dit of elk toekomstig verzoek
om in dit fonds te beleggen.

Opgemaakt te ................................................................ op............ / ............. / ..............................
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Handtekening van deverzekerde(n)
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Bijlage
Gestructureerd product
Bijlage bij het voorstelformulier / Contract Nr

...........................................................................................................................................................

Gestructureerd product
Te ondertekenen wanneer werd gekozen voor
een intern fonds dat geheel of gedeeltelijk belegt in een gestructureerd product.
Een intern fonds met een onderliggend gestructureerd product is een samengesteld fonds waarvan de waarde afhankelijk is van de evolutie van de
waarde van zijn onderliggende activa.
Deze onderliggende activa bestaan uit:
• delen van het gestructureerde product uitgegeven door de bepaalde emittent, met een lanceringdatum en een eindvervaldag. De door de
emittent van het gestructureerde product uitgegeven informatienota is op eenvoudige aanvraag beschikbaar bij Baloise Vie Luxembourg
S.A. ;
• monetaire fondsen en/of obligatiefondsen met een defensieve beleggingspolitiek ;
• cash.

Door de afkoop van delen van het intern fonds (door een vroegtijdige afkoop of overlijden) wordt een deel van de onderliggende activa van het
interne fonds verkocht, waaronder vooral de delen van het gestructureerde product. Aangezien een dergelijke verkoop vóór de vastgelegde
eindvervaldag een impact kan hebben op het mechanisme van het gestructureerde product, kan de emittent genoodzaakt zijn een financiële
penaliteit toe te passen op het afgekochte bedrag, behalve in geval van tegengestelde specificaties in de informatienota van het onderliggende gestructureerde product.
Vanaf de eindvervaldag van het gestructureerde product, en, in voorkomend geval, ten vroegste vanaf de vervroegde terugbetaling door de
emittent, worden de vrijgekomen bedragen herbelegd in activa van het type monetaire fondsen en/of obligatiefondsen met een defensieve
beleggingspolitiek binnen het interne fonds. Deze sommen zijn onmiddellijk en kosteloos beschikbaar, op eerste aanvraag van de verzekeringnemer, volgens de modaliteiten van de Algemene Voorwaarden van het contract.
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Wanneer het gestructureerde product een coupon genereert, wordt deze buiten het intern fonds in een monetair fonds en/of obligatiefonds
herbelegd.

Waarschuwing:
De waarde van de eenheid van het interne fonds schommelt naargelang de waardering van de onderliggende activa.
De verkoopverrichtingen voor het dekken van onder andere de depotbankkosten, de beheerskosten van het verzekeringscontract evenals een
vroegtijdige afkoop of overlijden, hebben een directe impact op de evolutie van de waarde van het interne fonds.
Baloise Vie Luxembourg S.A. garandeert in geen geval het rendement van het interne fonds en draagt geen enkele verantwoordelijkheid wanneer de doelstellingen die de promotor in de informatienota van het onderliggende gestructureerde product vermeldt, niet nageleefd worden.
Het door de promotor nagestreefde rendement kan wijzigen door de hierboven genoemde verkoopverrichtingen.
Indien de onderliggende activa bestaan uit alternatieve fondsen, gelieve kennis te nemen van de informatienota aan de ommezijde. De verzekeringnemer verklaart deze bijlage gelezen en goedgekeurd te hebben.

Handtekening van de verzekeringnemer(s)
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