
PRESTATIES SCENARIO’S 
 DEDICATED INTERN FONDS – "PROFIEL NIET BEURSGENOTEERD" 

Dit document is bedoeld om de prestatiescenario's weer te geven die op maandbasis in de PRIIPS KID worden weergegeven. 

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf , maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw 
adviseur of distributeur of Sogelife S.A..  In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens 
van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.  De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van de niet-professionele belegger 
kan van invloed zijn op de daadwerkelijk betaalde bedragen. 

Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn 
onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. 

Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste 
prestaties samengesteld uit referte-indexen die een "Niet Beursgenoteerd" beleggingsuniversum vertegenwoordigen over de 
afgelopen  13  jaren. 

De retailbeleggers het belegde bedrag geheel of gedeeltelijk kunnen verliezen. 

De prestatiescenario's zijn ontwikkeld in overeenstemming met de vereisten van de geldende regelgeving. Ze vormen echter geen 
verbintenis van de verzekeraar en kunnen niet vooruitlopen op de daadwerkelijke prestatie van het product. 

De bedragen in euro staan voor wat u zou kunnen krijgen na aftrek van de kosten. De in percentages uitgedrukte bedragen 
vertegenwoordigen een gemiddeld jaarlijks rendement. 

AANBEVOLEN PERIODE VAN BEZIT: 8 jaar  

VOORBEELD BELEGGING: 10 000 € 

MINIMAAL Er is geen gegarandeerd minimumrendement. U kunt uw investering geheel of gedeeltelijk verliezen.

ALS U UITSTAPT NA 1 jaar 

DATUM ONGUNSTIG SCENARIO GEMATIGD SCENARIO GUNSTIG SCENARIO

31-03-2023 -22,06 % 7 790 € 6,57 % 10 660 € 55,56 % 15 560 €

28-02-2023 -22,06 % 7 790 € 6,75 % 10 670 € 55,56 % 15 560 €

31-01-2023 -22,06 % 7 790 € 7,20 % 10 720 € 55,56 % 15 560 €

31-12-2022 -22,06 % 7 790 € 7,89 % 10 790 € 55,56 % 15 560 €

ALS U UITSTAPT NA 8 jaar 

DATUM ONGUNSTIG SCENARIO GEMATIGD SCENARIO GUNSTIG SCENARIO

31-03-2023 -3,21 % 7 700 € 8,44 % 19 120 € 11,04 % 23 110 €

28-02-2023 -2,04 % 8 480 € 8,66 % 19 430 € 11,04 % 23 110 €

31-01-2023 -2,14 % 8 410 € 8,90 % 19 780 € 11,41 % 23 740 €

31-12-2022 -2,40 % 8 230 € 8,93 % 19 820 € 11,41 % 23 740 €


