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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% op de eindvervaldag na  
8 jaar, 6 maanden en 20 dagen, behoudens wanbetaling of faillissement van de uitgever  
(Société Générale)

n   Onderliggende index: de index Euro Stoxx Select Dividend 30®, bestaande uit 30 ondernemingen uit 
de eurozone met hoog dividend. De belegger profiteert niet van de dividenden die eventueel worden 
uitgekeerd door de aandelen waaruit de index bestaat.

n   De kans om op de eindvervaldag van de levensverzekering te profiteren van een meerwaarde die 
gelijk is aan de gemiddelde prestatie van de index Euro Stoxx Select Dividend 30® (zonder kosten en 
taksen)

n   Geen roerende voorheffing verschuldigd op de eindvervaldag van de levensverzekering 
overeenkomstig de fiscale wetgeving van 28 november 2013 (onder voorbehoud van latere 
wijzigingen). De premies zijn onderworpen aan een taks op levensverzekeringen van 2% en 
instapkosten van maximaal 3%.

n   ERGO Life Euro Equities is verbonden aan de tak 23-levensverzekering ERGO Life Return.

COMMERCIALISERINGSPERIODE: VAN 2 DECEMBER 2013 TOT 17 FEBRUARI 2014

De nettopremie (de premie verminderd met de premietaks van 2 % en instapkosten van maximaal 3%) 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”.

Raadpleeg de fiscale informatie als bijlage bij de financiële infofiche van ERGO Life Euro Return die gratis beschikbaar zijn op www.ergolife.be en bij uw verzekeringsmakelaar.

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.

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).

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 
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