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	 Zoekt u een efficiënte manier om al uw projecten voor 
beleggingen op lange termijn, vermogensoverdracht en 
fiscale optimalisatie te realiseren?

	 Wilt u uw geld in een flexibele, veilige omgeving beleggen?

Aarzel niet. Kies voor ons Camelea-contract.  
Een persoonlijke, pragmatische en creatieve oplossing.

Camelea is een in rekeneenheden uitgedrukt tak 23-levensverzekerings contract of 
kapitalisatiecontract. Het is ontwikkeld door Private Estate Life, een Luxemburgse 
levensverzekeringsmaatschappij met meer dan 20 jaar ervaring.

Deze unieke oplossing geeft toegang tot een ruime waaier van meer dan 250 
zorgvuldig geselecteerde beleggingsfondsen van fondsbeheerders die door ons 
worden geselecteerd op basis van de kwaliteit van hun aanbod en hun beheer (open 
architectuur). U kunt nu met de hulp van uw financieel adviseur een persoonlijke 
portefeuille samenstellen die perfect beantwoordt aan uw beleggersprofiel en die 
gaandeweg aan uw eisen aangepast kan worden.



Flexibiliteit en modulariteit

Met Camelea kunt u    

   het type contract – levensverzekering of kapitalisatie – en de looptijd ervan kiezen

   gezamenlijk inschrijven

   vrije stortingen uitvoeren en/of regelmatige premies storten

   tussen fondsen overstappen wanneer u het wenst

   op elk ogenblik over uw spaargeld beschikken (gedeeltelijke of volledige afkoop)

   gebruikmaken van de dagelijkse verwerking van de transactieorders

   de kostenstructuur kiezen die u het beste ligt

   gratis en onderling combineerbare beleggingsopties instellen

   een of meer verzekeringnemers/verzekerden/begunstigden aanduiden

   tussen 4 types overlijdensdekking kiezen

   uw vermogen aan de personen van uw keuze overmaken, tijdens uw leven 
(contract met bepaalde duur) of bij uw overlijden (levenslang contract)

Een unieke oplossing

Met Camelea kunt u verschillende soorten Onderliggende contracten onder één enkele Kaderpolis 
hebben, naargelang de kenmerken die u wenst (type contract, overlijdensdekking, kostenstructuur enz.). De 
combinatiemogelijkheden zijn vrijwel onbeperkt.

Elke premie die u voor een Onderliggend Contract stort, wordt in een apart segment belegd, zodat u uw 
belegging beter kunt volgen. U krijgt toegang tot onze beveiligde website voor cliënten, waar u uw contract op elk 
ogenblik kunt bekijken en beheren. U kunt om het even waar en om het even wanneer de stand van uw portefeuille 
volgen of in enkele kliks online transacties uitvoeren.



Optimaliseer uw vermogensbeheer

In deze multi-fondsen, multi-profielen en multi-beheerformule met dagelijkse waardering kunt u een 
beleggingsportefeuille op maat samenstellen en het beheer ervan optimaliseren met behulp van kosteloze 
beleggingsopties.

Save Gains Dankzij onze Save Gains-optie, die u op de fondsen van uw portefeuille kunt instellen, 
profiteert u van stijgingen op de beurzen en stelt u uw winst veilig.

De meerwaarde die een fonds behaalt, wordt automatisch en kosteloos naar een ander fonds gearbitreerd zodra 
ze een vooraf bepaalde drempel bereikt of overschrijdt. U kiest vooraf het uitstapfonds en het instapfonds en de 
arbitragedrempel (minimaal 5% en maximaal 100% meerwaarde in schijven van 1%). De meerwaarde wordt 
gemeten ten opzichte van de eerste beschikbare NIW (netto-inventariswaarde) van het fonds na de dag waarop 
de optie ingesteld werd.

Stop Loss Wilt u uw gemoedsrust verzekeren en uw spaargeld beschermen tegen dalingen 
op de beurzen? Wij stellen u de Stop Loss-optie voor, die u op fondsen naar keuze 
kunt instellen.

De volledige positie in het fonds wordt automatisch en kosteloos naar een ander fonds gearbitreerd zodra de 
gepubliceerde NIW van het fonds met een bepaald percentage daalt tegenover de hoogste NIW die het fonds 
heeft bereikt sinds de optie is ingesteld. U kiest vooraf het uitstapfonds en het instapfonds en de arbitragedrempel 
(minimaal -5% en maximaal -50% daling in schijven van 1%).

Drip Feeding Het beste ogenblik om te beleggen is moeilijk te voorspellen. Onze Drip Feeding-
optie geeft u de mogelijkheid om geleidelijk aan op de beurzen te beleggen om 
de risico’s tot een minimum te beperken.

Hiermee programmeert u een periodieke arbitrage van een fonds naar een of meer andere fondsen, volgens een 
vooraf bepaalde frequentie. U kiest zelf de uitstap- en instapfondsen, de frequentie van de arbitrage (maandelijks, 
driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks) en de start- en einddatum van de optie.

Portfolio Rebalancing Wilt u tijdens de volledige duur van uw belegging een portefeuille behouden die 
bij uw profiel past? Onze Portfolio Rebalancing-optie zorgt daar automatisch voor.

Wanneer u deze optie instelt, bepaalt u een referentiespreiding tussen de gekozen fondsen. De spreiding zal 
op regelmatige tijdstippen worden hersteld dankzij een kosteloze arbitrage die geactiveerd wordt wanneer een 
afwijking van de referentiespreiding wordt vastgesteld. Bij de instelling van de optie kiest u de fondsen en hun 
weging binnen het segment, de frequentie van de observaties (driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks) en het 
percentage van de afwijking van de referentiespreiding (minimaal 2%).
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Save Gains

De meerwaarde die het fonds 
behaald heeft, wordt automatisch 
en kosteloos naar een ander, door 
de verzekeringnemer gekozen 
fonds gearbitreerd zodra ze een 
vooraf bepaalde drempel bereikt of 
overschrijdt, in dit geval 20%. N

IW
 in

 %

 Belegde premie      NIW van het fonds

Uitoefenpercentage van de optie
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Stop Loss

Het fonds wordt automatisch en 
kosteloos volledig gearbitreerd naar 
een ander door de verzekeringnemer 
gekozen fonds zodra de 
gepubliceerde NIW van het fonds 
met 5% (=door de verzekering nemer 
bepaald uitoefen percentage) daalt 
ten opzichte van de hoogste NIW 
die het fonds heeft bereikt sinds de 
optie is ingesteld. 

120% - 5% = 114%

N
IW

 in
 %

  Belegde premie  NIW van het fonds 
  PEL Stop Loss  Klassieke Stop Loss

Uitoefenpercentage van de optie

U kunt de Save Gains- en Stop Loss- opties combineren, om uw portefeuille extra te beveiligen en uw 
rendement te optimaliseren. Deze opties kunnen in elk segment van het contract voor elk fonds afzonderlijk 
worden ingesteld.
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Bescherm uw vermogen

Met een levensverzekering zorgt ervoor dat uw spaargeld rendeert met een doel op lange termijn voor ogen. Maar 
in de eerste plaats is het een middel om uw kapitaal te beschermen en om bij uw overlijden de uitkering van een 
bepaalde som te garanderen, ongeacht de marktomstandigheden. 

U kunt kiezen tussen 4 overlijdensdekkingen:

Basisoverlijdensdekking

	101% van de afkoopwaarde van het Onderliggende 
Contract
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“Bodem”-overlijdensdekking

	Maximum tussen
 – de totale waarde van de belegde premies, 
verminderd met eventuele afkopen

 – en de afkoopwaarde van het Onderliggende 
Contract
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“130%”-overlijdensdekking

	Maximum tussen
 – 130% van de belegde brutopremies
 – en de afkoopwaarde van het Onderliggende 
Contract
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“130%” overlijdensdekking
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“Flex”-overlijdensdekking

	Tussen 102% en 150% van de afkoopwaarde van 
het Onderliggende Contract, naar keuze van de 
verzekeringnemer
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Afhankelijk van de gekozen overlijdensdekking is het mogelijk dat de begunstigde een bedrag ontvangt dat lager is 
dan de belegde premies.



Draag uw vermogen over

Private Estate Life is gespecialiseerd in de ontwikkeling, de verkoop en het beheer van levensverzekeringscontracten 
en kapitalisatiecontracten in rekeneenheden.

De tak 23-levensverzekeringen en de kapitalisatiecontracten zijn fundamentele instrumenten voor vermogensbeheer 
en dus veel meer dan een gewone belegging. Beide contracten zijn juridische en fiscale structuren voor 
spaarverrichtingen op lange termijn. Ze kunnen aan gemeenschappelijke bepalingen onderworpen zijn maar 
passen in een verschillende vermogensstrategie.

De levensverzekering is mettertijd een onmisbaar instrument voor vermogensbeheer geworden, niet alleen dankzij 
de kwaliteit van de contracten op financieel vlak en de nog steeds gunstige fiscaliteit, maar vooral omdat ze een 
onovertroffen juridisch instrument is voor een vlotte regeling van vermogensoverdracht. U kiest de begunstigden 
van uw contract en verzekert zo de toekomst van de mensen die u dierbaar zijn.

Kapitalisatiecontracten bieden dezelfde voordelen als levensverzekeringen op het vlak van planning en financieel 
beheer, maar dan zonder automatische uitbetaling bij overlijden, aangezien er geen verzekerd leven is. Bij overlijden 
worden de erfgenamen eigenaars van het contract en controleren zij het volledig. Op die manier kunnen zij de 
afkoop van hun contract in ongunstige markt omstandigheden vermijden.

De patrimoniale levensverzekering 
is méér dan een gewoon beleggingsproduct: 

het is een instrument voor financiële, fiscale en successieplanning



Waarom bij Private Estate Life beleggen?

Private Estate Life is een levensverzekeringsmaatschappij die

 al meer dan 20 jaar in Luxemburg gevestigd is

 een degelijke financiële structuur heeft

 lid is van NPG Wealth Management, een internationale financiële groep met 
specialisatie in vermogensbeheer, financiële engineering en de verkoop van 
financiële producten

 gemachtigd is om haar activiteit in alle landen van de Europese Unie uit te oefenen, 
in het kader van het Vrij Verlenen van Diensten

 een rijke waaier van innovatieve oplossingen aanbiedt die kunnen worden 
aangepast aan uw persoonlijke situatie en behoeften

 een uitzonderlijke know-how heeft in het gebruik van verzekeringsproducten voor 
financiële planning en vermogensstructurering.

Private Estate Life staat ook voor 

 meertalig en deskundig personeel

 uitstekende service aan cliënten

 dynamische, ervaren specialisten op het terrein

 geavanceerde beveiligde websites voor cliënten en tussenpersonen
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Waarom in Luxemburg?

Door in Luxemburg te beleggen valt u onder een door de overheid gecontroleerde bescherming en kunt u 
volledig wettelijk in de meest gevarieerde activa beleggen, in overeenstemming met uw beleggersprofiel en uw 
risicotolerantie.

Een internationaal financieel centrum in het hart van Europa
 Een belangrijke speler in de pan-Europese levensverzekeringssector

 Economische en politieke stabiliteit

 Deskundig en meertalig personeel

 Erkend dynamisme van het bank- en financiewezen

 Belangrijkste centrum voor beheer en administratie van beleggingsfondsen

Flexibiliteit binnen een gedegen wettelijk kader
 Uitgebreid gamma van beleggingsfondsen

 Naleving van de regels inzake beleggersprofiel en informatie aan de verzekeringnemer

Drievoudige bescherming
 Driemaandelijkse controle van het evenwicht tussen technische provisies en representatieve 

activa

 De verzekeringnemer van een Luxemburgs contract is schuldeiser van eerste rang bij een 
eventueel faillissement van de verzekeraar

 Deposito van de representatieve activa (zogenaamde “tripartiete” overeenkomst)

De Luxemburgse wet onderwerpt de levens -
verzekerings maatschappijen aan zeer strenge 
behoed zaamheidsregels en controles. Ze moeten 
onder meer een toereikende solvabiliteitsmarge 
aanleggen en in stand houden om de continuïteit 
van hun activiteiten te verzekeren.

Een ander cruciaal aspect van deze reglementering 
is de verplichting om de activa van de 
verzekeringnemers te bewaren bij een door het 
Commissariat aux Assurances (CAA) erkende 
depositobank. Deze activa moeten ook worden 
gescheiden van die van de aandeelhouders van de 
verzekeringsmaatschappij.

Deze regeling wordt de “veiligheidsdriehoek” 
genoemd.

Commissariat  
aux Assurances

Private Estate Life

Deposito- 
bank

Verzekeringnemer

Reglementaire controle

Afgezondere rekeningSo
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Camelea, meer details

Algemeen

Type en duur van het 
contract

“Tak 23”-levensverzekeringscontract voor levenslange duur of bepaalde 
duur (minimaal 10 en maximaal 99 jaar).

Kapitalisatiecontract voor 99 jaar of voor bepaalde duur (minimaal 10 en 
maximaal 99 jaar).

Valuta van het contract EUR, USD, GBP, CHF of SEK

Verzekeringnemer Belgische ingezetenen.

1 of 2 verzekeringnemers voor natuurlijke personen.

1 verzekeringnemer voor rechtspersonen.

Flexibele kostenstructuur Keuze tussen verschillende kostenformules. Meer details in de financiële 
informatiefiche en in de algemene voorwaarden van Camelea.

Premies

Soorten premies Vrije stortingen of regelmatige premies.

Minimumpremie Eerste storting: • Contract met vrije stortingen: min. 10.000 EUR

 • Contract regelmatige premies: min. 1.200 EUR

Bijkomende stortingen: Min. 2.500 EUR

Regelmatige premie: Min. 1.200 EUR per jaar 
 (300 EUR per kwartaal, 100 EUR per maand)

Belegging

Onderliggende beleggingen Uitgebreid gamma van fondsen (ongeveer 250) met dagelijkse waardering, 
van een veertigtal gerenommeerde fondsbeheerders: in rekeneenheden 
(RE) uitgedrukte externe (ICBE) en interne geldmarktfondsen, 
obligatiefondsen, aandelenfondsen, gemengde fondsen, geprofileerde 
fondsen, alternatieve fondsen, fondsen met kapitaalbescherming, absolute 
return-fondsen of gestructureerde fondsen.

Waarschuwing: Er wordt geen rendements- en/of kapitaalgarantie 
vanwege Private Estate Life geboden. Het financiële risico wordt volledig 
door de verzekeringnemer gedragen. Merk op dat liquide middelen niet 
beschermd zijn bij een eventueel faillissement van de depositobank.

Arbitrage Overstappen tussen verschillende fondsen is op elk ogenblik mogelijk.



Beleggingsopties Vier kosteloze opties (Save Gains en Stop Loss onderling combineerbaar):
• Save Gains (veiligstellen van de meerwaarden)
• Stop Loss
• Drip Feeding (geprogrammeerde arbitrage)
• Portfolio Rebalancing (de portefeuille weer in evenwicht brengen)
Uitsluitend beschikbaar voor contracten met vrije stortingen.
Fondsen waarop beleggingsopties mogelijk zijn: externe fondsen met 
dagelijkse waardering en sommige interne fondsen.

Beschikbaarheid

Volledige afkoop Volledige afkoop van het contract is op elk ogenblik mogelijk.

Gedeeltelijke afkoop Gedeeltelijke afkopen zijn op elk ogenblik mogelijk (min. 2.000 EUR per 
afkoop).

Levensverzekering

Verzekerde Indien niet anders aangeduid, is de verzekeringnemer ook de verzekerde. 
Mogelijkheid om als verzekerde één of twee andere personen dan de 
verzekeringnemer aan te wijzen.

De uitbetaling is verschuldigd bij het overlijden van de langstlevende 
verzekerde.

Begunstigde Aanwijzing van begunstigen bij overlijden.

Wanneer het verzekeringscontract voor een bepaalde duur wordt 
onderschreven, worden ook begunstigden “bij leven” aangewezen.

Overlijdensdekkingen Bij overlijden van de verzekerde wordt 101% van de afkoopwaarde van 
het contract aan de begunstigde(n) uitgekeerd (basisoverlijdensdekking). 
Deze dekking kan worden vervangen door een van de drie volgende 
overlijdensdekkingen:
• “Bodem”-overlijdensdekking: Maximum tussen de totale waarde van de 

belegde premies, verminderd met eventuele gedeeltelijke afkopen, en de 
afkoopwaarde van het Onderliggende contract.

• “130%”-overlijdensdekking: Maximum tussen 130% van de belegde 
brutopremies en de afkoopwaarde van het Onderliggende Contract.

• “Flex”-overlijdensdekking: Tussen 102% en 150% van de afkoopwaarde 
van het Onderliggende contract, naar keuze van de verzekeringnemer.

Voor de overlijdensdekkingen worden risicopremies betaald.



Private Estate Life S.A. • 38, Parc d’activités de Capellen • B.P. 110 • L-8303 Capellen
Tel. (+352) 45 67 301 • Fax (+352) 45 67 34
www.privateestatelife.com • www.pel.lu • info@privateestatelife.lu 

Een maatschappij van de groep NPG Wealth Management • R.C.S. Luxembourg B 34 402  
Luxemburgse verzekeringsmaatschappij onder controle van het  
Commissariat aux Assurances, 7, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg

Dit document bevat vereenvoudigde en samengevatte informatie, uitsluitend met reclamedoeleinden. Het heeft geen contractuele waarde. Wij raden u 
aan om vóór elke beleggingsbeslissing de financiële informatiefiche en de algemene voorwaarden van dit contract aandachtig te lezen. Vraag ze aan uw 
financieel adviseur of bij Private Estate Life.

Luxemburg: bescherming onder 
stricte controle en ruime keuze 

aan beleggingen in overeen-
stemming met uw 

beleggers-
profiel

Talloze 
mogelijkheden om 

een uniek gepersonaliseerd 
contract te creëren

Portfolio 
Rebalancing-

optie: uw 
portefeuille blijft 

aangepast aan 
uw profiel

Drip 
Feeding-

optie: stap 
geleidelijk in 

de beurs om 
uw risico’s te 

beperken

Stop Loss-
optie: 

bescherm uw 
spaargeld 
tegen beurs-
dalingen

Save 
Gains-optie: 
profiteer van 
beursstijgingen 
en stel uw 
winst veilig

Overlijdens
dekking 
naar keuze, 
ter bescher-
ming van uw 

kapitaal bij 
overlijden

Arbitrage van 
beleggingen 

dagelijks 
mogelijk

Spaargeld 
op elk moment 
beschikbaar

Ruime waaier 
van fondsen 

van gerenommeerde 
fondsbeheerders

Aarzel niet om meer informatie te vragen aan 
uw financieel adviseur:
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10 redenen om te investeren in Camelea


