Risico’s verbonden aan tak 23

Volgende risico’s mogen niet uit het oog verloren worden indien het om een individuele levensverzekering gaat
verbonden aan beleggingsfondsen (tak 23):



Risico op schommelingen van de eenheidswaarde (marktrisico)
De eenheidswaarde is afhankelijk van de evolutie van de onderliggende activa en de volatiliteit van de
markten. Het financiële risico is te allen tijde ten laste van de verzekeringsnemer. Bijgevolg, na alle
afhoudingen of op het moment van vereffening van het contract, bestaat de mogelijkheid dat de
eenheidswaarde hoger of lager is, vergeleken met de waarde op het moment van premiebetaling.
Hiermee rekening houdend, moet de verzekeringsnemer er zich van bewust zijn dat hij mogelijks niet het
volledig geïnvesteerde bedrag zal recupereren.



Liquiditeitsrisico
In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden, zal de liquiditeit van de fondseenheden vertraagd worden of
worden opgeschort.



Risico’s gelinkt aan het beheer van fondsen
De fondsen zijn blootgesteld aan verschillende risico’s die variëren in functie van de beleggingsdoelstelling en
–politiek van deze fondsen en hun onderliggende fondsen. Om deze beleggingsdoelstelling te behalen,
kunnen de beheerders van elk fonds beleggen in verschillende activaklassen en volgens verschillende stijlen.
De verhoudingen waarin dit gebeurt, zijn variabel en afhankelijk van de marktomstandigheden en de
beleggingspolitiek van het betrokken fonds. Aangezien het rendement niet gewaarborgd wordt, bestaat er
steeds een risico dat de uitgevoerde beleggingen niet het verwachte resultaat opleveren, dit desondanks de
expertise van specialisten.



Faillissement van de verzekeraar
De activa van het fonds verbonden aan de individuele levensverzekering, onderschreven door de
verzekeringsnemer, maken deel uit van een afgescheiden beheer van het bijzonder vermogen, afzonderlijk
beheerd binnen de activa van de verzekeraar. In geval van faillissement van de verzekeraar, is dit vermogen
prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of de
begunstigden.
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