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Coverbel stelt u voornamelijk beleggingsfondsen voor, die in de structuur van een levensverzekering gegoten 

worden. Deze worden in 1 woord omschreven als TAK23-producten.  Dergelijke producten zijn 

middelenverbintenissen en geen resultaatverbintenissen. Hoewel Coverbel een selectie voorstelt gebaseerd op 

eigen onderzoek en op de historiek van die fondsen, blijft het zo dat de toekomstige opbrengst niet zomaar uit de 

vroegere rendementen kan afgeleid worden.  U dient zich daarvan bewust te zijn en zeker rekening te houden met 

uw huidige financiële situatie en de vooruitzichten die u heeft. 

U vulde reeds het document BEPAAL UW BELEGGINGSPROFIEL in.  Om u beter te leren kennen en ons advies nog 

beter te maken, willen wij nog enkele vragen stellen. 

1. Hoeveel geld heb je na je geplande investering nog over om onvoorziene uitgaven in de toekomst te 

financieren? 

2. Heeft u momenteel één of meerdere van volgende contracten onderschreven?  

a. Pensioensparen  

b. Langetermijnsparen  

c. IPT (individuele pensioentoezegging)  

d. Groepsverzekering  

e. VAPZ (vrij aanvullend pensioen als zelfstandige)   

3. Heeft u momenteel in uw spaar- en beleggingsportefeuille reeds een TAK 21 (niet-fiscaal aftrekbare 

levensverzekering met gegarandeerde opbrengst)? 

4. Zo u in het verleden vooral in risicoloze producten als spaarrekeningen, termijnrekeningen geïnvesteerd hebt 

en niet of erg beperkt investeerde in Tak 23, wat is dan voor u de reden om dit nu te doen? 

5. Als je zelf een keuze zou maken waarin zou u dan spontaan zelf in beleggen? 
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6. We zetten de beleggingsrisico’s op een schaal van 1 tot 7,  waarbij 1 overeenkomt met géén enkel risico, 

maar rendement lager dan inflatie  en 7 veel risico en kans op grote opbrengst maar ook groot verlies. Wat is 

dan het getal dat volgens uw aanvoelen het best overeenkomt met wat u wenst.  

7. Welk bedrag wens ik te beleggen?  

Zo ikzelf na afspraak met Coverbel toch besluit om fondsen te kiezen die tot een hogere risicoklasse behoren dan 

deze die overeenkomen met mijn beleggingsprofiel, dan verklaar ik bewust te zijn van de hogere risico’s die dit 

inhoudt. Ik neem de verantwoordelijkheid en de daaruit voortkomende positieve of negatieve gevolgen op mij. 

Zo ikzelf na afspraak met Coverbel toch besluit om fondsen te kiezen die tot een lagere risicoklasse behoren dan 

deze die overeenkomen met mijn beleggingsprofiel, dan verklaar ik bewust te zijn van de kans op geringer 

rendement. Ik neem de verantwoordelijkheid en de daaruit voortkomende positieve of negatieve gevolgen op mij. 

Gedaan op (datum invullen) te (plaats invullen)

 Gelezen en goedgekeurd (schrijven) Gelezen en goedgekeurd (schrijven)

Handtekening eerste verzekeringnemer Handtekening –zo van toepassing- tweede  

verzekeringnemer  

” 

(schrijven)              of           (digitaal)

<------- eenmalig bedrag
en/of

periodiek --->
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