
(1)  De premies zijn onderworpen aan een taks op levensverzekeringen van 2% en instapkosten van maximaal 3%.
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ERGO Life Euro Equities
n   Blootstelling van 100% van de nettopremie belegd in 

schuldinstrumenten uitgegeven door Société Générale

n   Recht op terugbetaling van uw nettopremie ten belope van 
minimaal 108%(1) op de eindvervaldag na 8 jaar, 6 maanden 
en 20 dagen, behoudens wanbetaling of faillissement van de 
uitgever (Société Générale)
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ERGO LIFE 
EURO EQUITIES

ERGO LIFE EURO EQUITIES BIEDT U INTERESSANTE VOORWAARDEN

BLOOTSTELLING AAN DE INDEX EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30®

Dankzij ERGO Life Euro Equities krijgt u de kans om te profiteren van de groei van de index Euro Stoxx Select Dividend 30®,  
bestaande uit 30 ondernemingen uit de eurozone met een hoge dividend/koersverhouding.

De index Euro Stoxx Select Dividend 30® biedt de begunstigde een blootstelling aan ondernemingen met een positieve dividendgroei, 
wat er doorgaans op wijst dat ze in goede financiële gezondheid verkeren. Het gaat dus meestal om defensieve waarden en/of  
waarden actief in niet-cyclische domeinen.

Om een grote spreiding te behouden, mag het gewicht van elke waarde in de index niet groter zijn dan 15%. De samenstelling van de 
index wordt elk jaar in maart herzien. Aangezien het om een “Price” index gaat, hangt de prestatie ervan enkel af van de koersschom-
melingen van de aandelen en niet van de door die aandelen uitgekeerde dividenden, die niet worden herbelegd in de index. De 
belegging zal dus niet profiteren van de dividenden die eventueel worden uitgekeerd door de aandelen waaruit de index bestaat.

 � U hebt recht op de terugbetaling van uw nettopremie ten belope van minimaal 108%(1)(2) op de eindvervaldag van de levens-
verzekering, behoudens wanbetaling of faillissement van de uitgever (Société Générale(3)). Dat stemt overeen met een minimaal  
actuarieel nettorendement van 0,33% (vrijgesteld van roerende voorheffing op de eindvervaldag, maar rekening houdend met de 
taks op levensverzekeringen en de instapkosten(2)).

 � ERGO Life Euro Equities, verbonden aan de tak 23-levensverzekering “ERGO Life Return” van ERGO Life, biedt u op de eindverval-
dag een meerwaarde die gelijk is aan 100% van de positieve gemiddelde prestatie(4) van de index Euro Stoxx Select Dividend 30® 
ten belope van minimaal +8%. Deze meerwaarde komt bovenop de minimale terugbetaling van 100%.

 � Geen roerende voorheffing verschuldigd op de eindvervaldag (overeenkomstig de fiscale wetgeving van 30-10-2013 in België en 
onder voorbehoud van latere wijzigingen). De premies zijn onderworpen aan een taks op levensverzekeringen van 2% en instap-
kosten van maximaal 3%.

 � ERGO Life Return is een levensverzekering van tak 23. U bepaalt vrij de begunstigde bij zowel leven als overlijden.

(1)   Behoudens wanbetaling of faillissement van de uitgever (Société Générale).
(2)  De premies zijn onderworpen aan een taks op levensverzekeringen van 2% en instapkosten van maximaal 3%.
(3)   Ratings op 14/11/2013. Standard & Poor’s A (negatief vooruitzicht), Moody’s A2 (stabiel vooruitzicht), Fitch A (stabiel vooruitzicht).
(4)   Voor meer informatie verwijzen wij naar de beschrijving van het mechanisme voor de berekening van de prestaties op pagina 3.

Bron: Bloomberg & stoxx.com op 29/10/2013. DE WAARDE VAN UW BELEGGING KAN VERSCHILLEN. DE GEGEVENS BETREFFENDE DE PRESTATIES IN HET VERLEDEN HEBBEN BETREKKING 
OP OF VERWIJZEN NAAR PERIODES IN HET VERLEDEN EN VORMEN GEEN BETROUWBARE INDICATOR VOOR TOEKOMSTIGE RESULTATEN. DIT GELDT EVENEENS VOOR DE HISTORISCHE 
MARKTGEGEVENS. De juistheid, de volledigheid of de relevantie van de informatie van externe bronnen worden niet gegarandeerd, hoewel deze informatie is opgesteld op basis van 
betrouwbaar geachte bronnen. Onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving draagt Société Générale geen enkele aansprakelijkheid in dat verband. De elementen van dit document 
worden geleverd op basis van marktgegevens die op een welbepaald moment zijn vastgesteld en die kunnen veranderen.

U kunt de evolutie van de index Euro Stoxx Select Dividend 30® volgen op: http://www.stoxx.com/indices/index_information.html?symbol=SD3E
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MECHANISME
VAN ERGO LIFE EURO EQUITIES

PROFITEER VAN DE GROEI VAN 30 WAARDEN UIT DE EUROZONE 

 � Vanaf het einde van het 2e beleggingsjaar wordt op elke halfjaarlijkse observatiedatum(1) de prestatie van de index Euro Stoxx 
Select Dividend 30® vastgesteld sinds de initiële observatiedatum (24/02/2014). Op die manier worden 14 prestaties vastgesteld.

 �  Op de eindvervaldag na 8 jaar, 6 maanden en 20 dagen wordt de gemiddelde prestatie van de index berekend, zijnde het gemiddelde 
van de 14 geregistreerde prestaties.

 �  Via het mechanisme voor de berekening van de gemiddelde prestatie van de index kunnen dus de schommelingen van de index 
Euro Stoxx Select Dividend 30® deels worden afgevlakt en de gevolgen van een eventuele daling of stijging ervan worden beperkt.

OP DE EINDVERVALDAG ONTVANGT DE BEGUNSTIGDE VAN ERGO LIFE EURO EQUITIES 
(ZONDER KOSTEN EN TAKSEN(2)(3)):

100%(2)(3) VAN DE BELEGDE NETTOPREMIE
+

HET MAXIMUM TUSSEN 8% EN 100% VAN DE GEMIDDELDE  
PRESTATIE VAN DE INDEX

Bijgevolg zal in het slechtste scenario de terugbetaling  
minimaal  108% zijn(2)(3).

(1)  De halfjaarlijkse observatiedata zijn de volgende: 24/02/2016; 24/08/2016; 24/02/2017; 24/08/2017; 26/02/2018; 24/08/2018; 25/02/2019; 26/08/2019; 24/02/2020; 24/08/2020; 24/02/2021; 24/08/2021; 24/02/2022; 
24/08/2022.

(2)  De premies zijn onderworpen aan een taks op levensverzekeringen van 2% en instapkosten van maximaal 3%.
(3)  Behoudens wanbetaling of faillissement van de uitgever (Société Générale).

VOOR WELKE BELEGGER?

ERGO Life Euro Equities is bestemd voor beleggers met een zeer voorzichtig tot dynamisch profiel die:

n minimaal 1.000 euro(2) (inclusief instapkosten en premietaks) willen beleggen,

n  minimaal 108% van hun nettopremie op de eindvervaldag terug willen betaald krijgen.

n wensen te profiteren van een potentieel hogere prestatie, met een minimaal rendement op de eind-
vervaldag,

n over een beleggingshorizon beschikken van minimaal 8 jaar, 6 maanden en 20 dagen.

DOELGROEP

Deze beleggingsverzekering is bestemd voor ervaren klanten van ERGO Insurance NV/SA, die voldoende 
kennis hebben om ten aanzien van hun financiële situatie de voordelen en risico’s van een belegging in 
dit complexe instrument te kunnen inschatten. Zij moeten met name vertrouwd zijn met de index Euro 
Stoxx Select Dividend 30® en de rentetarieven.

BELEGGINGSTYPE

ERGO Life Euro Equities wordt belegd in de schuldinstrumenten « Société Générale (France) ERGO Life Euro 
Equities », dit zijn gestructureerde schuldinstrumenten die worden uitgegeven door Société Générale. 
Door erop in te tekenen, belegt u in een tak 23-verzekeringsfonds dat geld leent aan de uitgever, 
die er zich op de eindvervaldag zelf toe verbindt om 100% van de hiervoor beschreven gemiddelde  
prestatie van de index te storten en de ingelegde nettopremie volledig terug te betalen. Bij faillissement of  
wanbetaling van de uitgever loopt u echter het risico dat u niet de sommen ontvangt waarop u recht zou 
hebben en de ingelegde nettopremie volledig of gedeeltelijk verliest.
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De cijfergegevens die in deze voorbeelden worden gebruikt, hebben slechts een indicatieve en informatieve waarde, aangezien ze bedoeld 
zijn om uitsluitend het mechanisme van de schuldinstrumenten « Société Générale (France) ERGO Life Euro Equities » te beschrijven, als 
rekeneenheid van het interne levensverzekeringsfonds ERGO Life Euro Equities. Ze lopen in geen enkel opzicht vooruit op toekomstige 
resultaten en vormen in geen geval een commercieel aanbod.
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Halfjaarlijkse observatiedataEuro Stoxx Select Dividend 30® Index

n   Op elke halfjaarlijkse observatiedatum(1) wordt de prestatie van de 
index Euro Stoxx Select Dividend 30® sinds de initiële observatiedatum 
vastgesteld. 

n   Op de eindvervaldag wordt dan de gemiddelde prestatie van de index 
berekend, die gelijk is aan het gemiddelde van de 14 geregistreerde 
prestaties. De gemiddelde prestatie van de index is gelijk aan +37,07%.

n   Op de eindvervaldag ontvangt de begunstigde van de verzekering 
dus 137,07% van de gestorte premie (exclusief premietaks en 
instapkosten)(2)(3) (100%(2)(3) + 100% x 37,07%).

Deze terugbetaling stemt overeen met een jaarlijks netto actuarieel 
rendement van +3,17%(4).

n   Op elke halfjaarlijkse observatiedatum(1) wordt de prestatie van de 
index Euro Stoxx Select Dividend 30® sinds de initiële observatiedatum 
vastgesteld. 

n   Op de eindvervaldag wordt dan de gemiddelde prestatie van de index 
berekend, die gelijk is aan het gemiddelde van de 14 geregistreerde 
prestaties. De gemiddelde prestatie van de index is gelijk aan -17,64%.

n   Op de eindvervaldag ontvangt de begunstigde van de verzekering dus 
108% van de gestorte premie (exclusief premietaks en instapkosten)(2)(3), 
want de gemiddelde prestatie van de index is negatief.

Deze terugbetaling stemt overeen met een jaarlijks netto actuarieel 
rendement van +0,32%(4).

(1)   De halfjaarlijkse observatiedata zijn de volgende: 24/02/2016; 24/08/2016; 24/02/2017; 24/08/2017; 26/02/2018; 24/08/2018; 25/02/2019; 26/08/2019; 24/02/2020; 24/08/2020; 24/02/2021; 24/08/2021; 
24/02/2022; 24/08/2022.

(2   Behoudens wanbetaling of faillissement van de uitgever (Société Générale).
(3)   De premies zijn onderworpen aan een taks op levensverzekeringen van 2% en instapkosten van maximaal 3%.
(4)   Het netto actuariële rendement wordt vrijgesteld van roerende voorheffing (op de eindvervaldag van de verzekering), maar houdt rekening met de taks op levensverzekeringen en instapkosten van maximaal 3%. 

ILLUSTRATIES VAN HET MECHANISME VAN DE   

SCHULDINSTRUMENTEN EN HET RENDEMENT  

VAN DE LEVENSVERZEKERING

NEUTRALE MARKTOMSTANDIGHEDEN

ONGUNSTIGE MARKTOMSTANDIGHEDEN

GUNSTIGE MARKTOMSTANDIGHEDEN
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Halfjaarlijkse observatiedataEuro Stoxx Select Dividend 30® Index

n   Op elke halfjaarlijkse observatiedatum(1) wordt de prestatie van de 
index Euro Stoxx Select Dividend 30® sinds de initiële observatiedatum 
vastgesteld. 

n   Op de eindvervaldag wordt dan de gemiddelde prestatie van 
de index berekend, die gelijk is aan het gemiddelde van de 14 
geregistreerde prestaties. De gemiddelde prestatie van de index is 
gelijk aan +62,93%.

n   Op de eindvervaldag ontvangst de begunstigde van de verzekering 
dus 162,93% van de gestorte premie (exclusief premietaks en 
instapkosten)(2)(3) (100%(2)(3) + 100% x 62,93%).

Deze terugbetaling stemt overeen met een jaarlijks netto actuarieel 
rendement van +5,28%(4).
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TECHNISCHE FICHE VAN 
DE VERZEKERING

 � enkel de verzekeringsnemers die het verzekeringsfonds tot de eindvervaldag behouden, genieten het recht op terugbetaling van hun nettopremie. Bij 
een vervroegde uitstap zal de belegger dit recht niet genieten. De belegger moet zich ervan bewust zijn dat de netto-inventariswaarde van het verzekerings-
fonds gedurende de looptijd van het fonds lager kan zijn dan de oorspronkelijke netto-inventariswaarde.

 �  kredietrisico op de uitgever van de schuldinstrumenten: De verzekeringsnemer is blootgesteld aan het kredietrisico van de uitgever, Société Générale (die op 
04/11/2013 een rating heeft van A (negatief) (Standard & Poor’s) en A2 (stabiel) (Moody’s)). Hierdoor draagt hij het risico op faillissement of wanbetaling van de 
uitgever en is het mogelijk dat er op de eindvervaldag geen terugbetaling is van de nettopremie en de uitgekeerde waarde bijgevolg lager is dan de nettopremie. 
Een verslechtering in de perceptie van het kredietrisico van de uitgever kan een negatief effect hebben op de marktprijs van dit verzekeringsfonds. Hoe verder 
de eindvervaldag ligt, hoe groter de mogelijke impact.

 �  renterisico: De netto-inventariswaarde van het verzekeringsfonds zou voor de eindvervaldag kunnen lijden onder een stijging van de langetermijnrente. Hoe 
verder de eindvervaldag ligt, hoe groter de mogelijke impact. 

 � liquiditeitsrisico: Geen garantie op de ontwikkeling van een actieve markt die de verhandeling van dit verzekeringsfonds mogelijk maakt. SG Option Europe 
waarborgt de liquiditeit ervan tegenover Ergo Insurance NV/SA door op te treden als koper van de onderliggende effecten behoudens uitzonderlijke oms-
tandigheden. De verzekeringsnemer die zijn rekeneenheden zou willen verkopen voor de eindvervaldag van het verzekeringsfonds, zal ze moeten verkopen 
tegen de netto-inventariswaarde die door Ergo Insurance NV/SA wordt bepaald en is gebaseerd op waarderingen van SG Option Europe die afhangen van de 
marktparameters van het moment. Deze parameters zouden evenwel aanleiding kunnen geven tot een prijs die lager is dan de belegde nettopremie. Bij door-
verkoop voor de eindvervaldag kunnen uitstapkosten worden aangerekend (deze kosten worden beschreven in de onderstaande fiche met een overzicht van 
de voornaamste financiële kenmerken).

 �  rendementsrisico: ERGO Life Euro Equities biedt geen vast rendement op de eindvervaldag. Indien de gemiddelde prestatie van de index nul of negatief is, 
boekt u een rendement dat is beperkt tot 8%. Het mechanisme voor de berekening van de gemiddelde prestatie van de index biedt voorts de mogelijkheid om 
de schommelingen van de index deels af te vlakken, maar beperkt de gevolgen van een eventuele stijging ervan. De gemiddelde prestatie van de index kan 
zodoende lager zijn dan de slotprestatie van de index op de vervaldatum. 

VOORNAAMSTE RISICO’S VAN DE BELEGGING

(1)   Behoudens wanbetaling of faillissement van de uitgever (Société Générale).
(2)   De premies zijn onderworpen aan een taks op levensverzekeringen van 2% en instapkosten van maximaal 3%.
(3)   Raadpleeg de fiscale informatie als bijlage bij de financiële infofiche van ERGO Life Euro Equities.

Naam van het product ERGO Life Return

Type Tak 23-levensverzekering met een bepaalde looptijd die is gekoppeld aan een beleggingsfonds dat belegt in de schuldinstrumenten 
“Société Générale (France) ERGO Life Euro Equities” (de “schuldinstrumenten”)

Uitgever van de schuldinstrumenten Société Générale (Moody’s A2, Standard & Poor’s A)

Berekeningsagent van de schuldinstrumenten Société Générale

ISIN-code XS0836302645

Verzekeringsonderneming Ergo Insurance NV/SA

kosten

Instapkosten van maximaal 3%.
Uitstapkosten voor de eindvervaldag: bij opnemingen boven 15% (inclusief taks en kosten) van de tegoeden op de rekening 
bedragen de vergoedingen: opnemingen tijdens het jaar waarin de overeenkomst werd gesloten: 3% van de opnemingen boven 
15% met een minimum van € 75(*) / opnemingen tijdens het 2e jaar na het sluiten van de overeenkomst: 2% van de opnemingen 
boven 15% met een minimum van € 75(*) / opnemingen tijdens het 3e jaar na het sluiten van de overeenkomst: 1% van de 
opnemingen boven 15% met een minimum van € 75(*) / opnemingen tijdens het 4e, 5e, 6e en 7e jaar na het sluiten van de 
overeenkomst: € 75(*). Bij opnemingen onder 15%, geen kosten.
(*)(Het bedrag wordt geïndexeerd volgens de index van de consumptieprijzen (basisindex = index in september 2008); de index 
die in aanmerking wordt genomen, is die van de 2e maand van het kwartaal dat voorafgaat aan de datum van vervroegde afkoop).
Geen beurstaks.

Beheerskosten Er zijn geen beheerskosten ten laste van het interne fonds ERGO Life Euro Equities.

Vergoedingen ten laste van de schuldinstrumenten Société Générale betaalt aan ERGO Insurance NV/SA een gemiddelde jaarlijkse vergoeding (berekend op basis van de looptijd 
van de schuldinstrumenten) van maximaal 0,90% van het bedrag van de effectief geplaatste schuldinstrumenten.

looptijd van de overeenkomst 8 jaar, 6 maanden en 20 dagen

Valuta EUR

Premietaks Taks op levensverzekeringen van 2%

roerende voorheffing Geen enkele roerende voorheffing verschuldigd op de eindvervaldag (conform de fiscale wetgeving van 30/10/2013 in België en 
onder voorbehoud van latere wijzigingen).

Premiestorting in de levensverzekering erGO life 
return met recht op terugbetaling van de belegde 
nettopremie op de eindvervaldag(1)

Minimaal 1000 euro (inclusief instapkosten en premietaks). Hogere stortingen in veelvouden van 1000 euro.

Oprichtingsdatum van het interne fonds erGO life 
euro equities 17/02/2014 (datum van betaling van de eenmalige levensverzekeringspremie).

Uitgiftedatum van de schuldinstrumenten 24/02/2014 (de datum waarop het fonds ERGO Life Euro Equities in de schuldinstrumenten belegt).

Vervaldatum van de schuldinstrumenten 31/08/2022

einddatum van het interne fonds erGO life euro equities 07/09/2022

Inschrijvingsperiode Van 02/12/2013 tot 17/02/2014

recht op terugbetaling van de belegde nettopremie 108% op de eindvervaldag (exclusief premietaks en instapkosten)(1)(2)

Onderliggende waarde De index Euro Stoxx Select Dividend 30® (Ticker Bloomberg: SD3E Index)

Observatiedata 24/02/2014 (eerste observatiedatum); 24/02/2016; 24/08/2016; 24/02/2017; 24/08/2017; 26/02/2018; 24/08/2018; 25/02/2019; 
26/08/2019; 24/02/2020; 24/08/2020; 24/02/2021; 24/08/2021; 24/02/2022; 24/08/2022.

Nettopremie in geval van overlijden De reserve (voor kosten en taksen)(2)(3). Er is geen recht op terugbetaling van 108% van de belegde nettopremie bij overlijden.

Publicatie van de netto-inventariswaarde van het 
interne fonds erGO life euro equities De NIW van het interne fonds ERGO Life Euro Equities zal dagelijks worden bekendgemaakt op www.ergolife.be

Profiel van de belegger
Zeer voorzichtig tot dynamisch. ERGO Life Euro Equities is bestemd voor ervaren klanten van Ergo Insurance NV/SA die voldoende 
kennis hebben om ten aanzien van hun financiële situatie de voordelen en risico’s van een belegging in dit complexe instrument 
te kunnen inschatten. Zij moeten met name vertrouwd zijn met de index Euro Stoxx Select Dividend 30® en de rentetarieven.

risicoklasse 1. op een schaal van 0 (laagste risico) tot 6 (hoogste risico), berekend volgens de BEAMA-methode. Bij een wijziging van de 
risicoklasse zal dit worden bekendgemaakt op www.ergolife.be

VOORNAAMSTE FINANCIËLE KENMERKEN



ERGO Insurance NV/SA is als verzekeringsmaatschappij gemachtigd om verrichtingen 
te doen in tak-23 producten. Dit document bevat enkel productinformatie en kan niet 
worden beschouwd als beleggingsadvies. Het houdt geen voorstel in tot het afsluiten 
van de verzekering, noch een voorstel, aanbeveling, uitnodiging of werving tot het 
nemen of kopen van de onderliggende gestructureerde obligaties.

ERGO Life Euro Equities is een verzekeringsfonds van ERGO Life Return. ERGO Life 
Return is een tak 23-product van ERGO Insurance NV/SA. De tak 23-producten zijn 
levensverzekeringen waarvan de meerwaarde is gekoppeld aan beleggingsfondsen. 
Raadpleeg de algemene voorwaarden van ERGO Life Return, het persoonlijke certificaat, 
het beheersreglement en de financiële informatiefiche van ERGO Life Return, die gratis 
beschikbaar zijn op www.ergolife.be en bij uw verzekeringsmakelaar.

De nettopremie (de premie verminderd met de premietaks van 2 %) wordt door het 
interne verzekeringsfonds “erGO life euro equities” belegd in de Schuldinstrumenten 
“Société Générale (France) erGO life euro equities”, uitgegeven door Société 
Générale. De meerwaarde van het interne verzekeringsfonds is afhankelijk van de 
meerwaarde van deze Schuldinstrumenten. De Schuldinstrumenten, uitgegeven 
door Société Générale, waarborgen op de eindvervaldag de terugbetaling 
van minimaal de ingelegde nettopremie, zodat de verzekeringnemer op dat 
moment minimaal de nettopremie ontvangt. Dit recht op de terugbetaling van 
de nettopremie geldt uitsluitend op de eindvervaldag van de Schuldinstrumenten 
“Société Générale (France) erGO life euro equities”.

In geval van vervroegde afkoop van de verzekering, in geval van beëindiging van 
de verzekering als gevolg van overlijden of in geval van vervroegde beëindiging 
door de uitgever van de Schuldinstrumenten, wordt de reserve uitgekeerd, 
berekend op basis van de van toepassing zijnde inventariswaarde van het 
interne verzekeringsfonds erGO life euro equities. Het financiële risico van de 
belegging, door het interne verzekeringsfonds, in de Schuldinstrumenten “Société 
Générale (France) erGO life euro equities” wordt volledig gedragen door de 
verzekeringnemer. erGO Insurance NV/Sa staat niet garant voor de terugbetaling 
van de nettopremie of voor de meerwaarde. De verzekeringnemer draagt het 
risico van faillissement of wanbetaling van de uitgever Société Générale (dat een 
kredietwaardigheidsrating heeft van a (Standard & Poor’s) en a2 (moody’s)), en het 
is mogelijk dat er op de eindvervaldag geen terugbetaling van de nettopremie is en 
de uitgekeerde waarde bijgevolg lager is dan de nettopremie.

Raadpleeg de fiscale informatie als bijlage bij de financiële infofiche van erGO life 
euro equities.

De activa van erGO life euro equities worden belegd in de Schuldinstrumenten 
“Société Générale (France) erGO life euro equities” (gestructureerde obligaties die 
worden uitgegeven door Société Générale). U vindt hierover meer informatie in het 
prospectus en in de finale uitgiftevoorwaarden van de Schuldinstrumenten, die gratis 
beschikbaar zijn op www.ergolife.be en bij uw verzekeringsmakelaar.

De premies zijn onderworpen aan een verzekeringstaks van 2%.

De in deze brochure beschreven Schuldinstrumenten zijn een waarde die de 
rekeneenheid van het interne verzekeringsfonds van de levensverzekering erGO life 
euro equities vertegenwoordigt.

Deze brochure vormt geen aanbod tot het sluiten van een levensverzekering erGO 
life euro equities. De voorwaarden voor het sluiten van genoemde verzekering 
en de werking van de rekeneenheid worden uitgebreid beschreven in de algemene 
voorwaarden van ERGO Life Return en het beheersreglement van erGO life euro 
equities. Bij de beleggingskeuze voor de premies die worden betaald in het kader 
van de levensverzekering erGO life euro equities met de Schuldinstrumenten 
als rekeneenheid van het interne verzekeringsfonds, moet de verzekeringnemer 
zich bewust zijn van het eventuele risico dat de uitgekeerde waarde lager kan 
zijn dan de door hem ingelegde bedragen. Deze brochure vormt geen aanbod, 
aanbeveling, uitnodiging of werving tot het nemen of kopen van de onderliggende 
Schuldinstrumenten, die uitsluitend volgens de plaatselijk geldende voorschriften direct 
of indirect aan het publiek kunnen worden aangeboden.

waarSCHUwING OVer De SCHUlDINSTrUmeNTeN “SOCIÉTÉ GÉNÉrale 
(FraNCe) erGO lIFe eUrO eQUITIeS”

Het in dit document beschreven financiële instrument (hierna het 
“Financiële instrument”) is een actief dat   en van de rekeneenheden van de 
levensverzekeringsovereenkomst (hierna de “Levensverzekeringsovereenkomst”) 
vertegenwoordigt. Dit document beschrijft uitsluitend de technische en 
financiële kenmerken van het Financiële instrument als rekeneenheid van de 
Levensverzekeringsovereenkomst. Dit document vormt geen aanbod tot het sluiten 
van de Levensverzekeringsovereenkomst. De toetredingsvoorwaarden van deze 
overeenkomst en de werkingsvoorwaarden van de rekeneenheid worden uitvoerig 
beschreven in de algemene voorwaarden van ERGO Insurance NV/SA. Dit document 
vormt geen aanbod, aanbeveling, uitnodiging of werving tot het onderschrijven of 
kopen van het Financiële instrument, dat uitsluitend volgens de bepalingen van de 
wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten direct 
of indirect aan het publiek kan worden aangeboden.

Beschikbaarheid van het prospectus:  het product beschreven in dit document 
is onderworpen aan Toepasselijke Definitieve Voorwaarden van 28/11/2013, die 
verbonden zijn aan het basisprospectus “125,000,000,000 Debt Instruments Issuance 
Programme” van 29/04/2013 (aangevuld met de bijlagen van 31/05/2013, 23/07/2013, 
08/08/2013, 12/09/2013, 09/10/2013 en 15/11/2013), goedgekeurd door de CSSF op 
29/04/2013, dewelke samen een prospectus uitmaken dat in overeenstemming is 
met Richtlijn 2003/71/EG (de Prospectusrichtlijn), zoals gewijzigd (met inbegrip van 
de wijziging door Richtlijn 2010/73/EU). Het basisprospectus, de bijlagen ervan, de 
Toepasselijke Definitieve Voorwaarden en de samenvatting van het basisprospectus 
in de relevante lokale taal (Nederlands en Frans) zijn beschikbaar op de website 
“http://prospectus.socgen.com”, op de website van Bourse de Luxembourg (www.
bourse.lu) of kunnen op aanvraag gratis worden verkregen bij Société Générale 
(Société Générale Corporate & Investment Banking – 17 cours Valmy – 92987 Paris 
La Défense Cedex). Aan de beleggers wordt aangeraden om zich te wenden tot het 
onderdeel “risicofactoren” van het basisprospectus en de Toepasselijke Definitieve 
Voorwaarden alvorens te beleggen in dit product.

Alvorens in dit product te beleggen, zouden beleggers onafhankelijk financieel, 
fiscaal, boekhoudkundig en juridisch advies moeten inwinnen.

Uitzonderlijke omstandigheden die het (de) onderliggend(e) instrument(en) 
van het product kunnen aantasten (aanpassing of vervanging - vervroegde 
terugbetaling van het product): om rekening te houden met de gevolgen op het 
product van bepaalde buitengewone omstandigheden die het (de) onderliggend(e) 
instrument(en) van het product kunnen aantasten, voorziet de productdocumentatie 
in (i) aanpassings - of vervangingsmechanismen en, in bepaalde gevallen (ii) de 
vervroegde terugbetaling van het product. Dat kan resulteren in verliezen op het 
product.

algemene verkoopbeperkingen: het is de verantwoordelijkheid van elke belegger 
om zich ervan te vergewissen dat hij toelating heeft om in te schrijven op of te 
beleggen in dit product.

Informatie over provisies: indien onder de toepasselijke wetgeving of regelgeving 
een persoon (de “Belanghebbende Partij”) verplicht is om aan potentiële beleggers 
in het product enige provisie of verloning te melden die Société Générale en/of 
de Emittent betaalt aan, of verkrijgt van, deze Belanghebbende Partij, zal alleen de 
Belanghebbende Partij verantwoordelijk zijn voor het naleven van deze wetgeving 
of regelgeving.

resultaten uitgedrukt op basis van bruto resultaten: Het mogelijk rendement kan 
lager uitvallen ten gevolge van commissies, vergoedingen, belastingen of andere 
kosten gedragen door de belegger.

Permanente Verkoopbeperkingen in de Verenigde Staten: DE HIERIN 
BESCHREVEN SCHULDINSTRUMENTEN ZIJN PERMANENT GELIMITEERDE 
SCHULDINSTRUMENTEN. DIT HEEFT TOT GEVOLG DAT ZE NIET JURIDISCH OF 
ECONOMISCH IN HET BEZIT MOGEN ZIJN VAN EENDER WELKE “U.S. PERSON” 
(ZOALS GEDEFINIEERD IN REGULATION S) EN BIJGEVOLG ENKEL WORDEN 
AANGEBODEN EN VERKOCHT BUITEN DE VERENIGDE STATEN AAN PERSONEN DIE 
GEEN “U.S. PERSONS” ZIJN IN OVEREENSTEMMING MET REGULATION S.

Commerciële aard van het document: dit document is van commerciële en niet 
van regulatoire aard.

waarschuwing met betrekking tot de indexen: de indexen waarnaar wordt 
verwezen in dit document, worden niet gesponsord, goedgekeurd of verkocht door 
Société Générale. Société Générale neemt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.

Goedkeuring: Société Générale is een Franse kredietinstelling (bank) waaraan een 
vergunning werd verleend door de Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 
(de Franse Prudentiële Controle Autoriteit).

BELANGRIJKE INFORMATIE 
EN WAARSCHUWING
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