Life Protect Plan ²

Oriënterende tabel met rendementen voor het interne collectieve fonds Selection Portfolio beheerd door
Edmond de Rothschild Asset Management S.A. en voor het interne collectieve fonds
Universal Portfolio beheerd door Degroof-Petercam zoals in 50 %/50 % verhouding opgenomen in de polis
Life Protect Plan² van Lombard International Assurance S.A. en gepromoot door HPGB.
Onderstaande tabel geeft het berekende netto fondsrendement sinds aanvang van het jaar tot op de referentiedatum. (gecumuleerd rendement van het lopend jaar : Year To Date)

Maandelijks
hernieuwbare tabel

Referentiedatum Selection
Portfolio
**Fondsrendement

Universal
Portfolio
**Fondsrendement

*50%/50%
**Fondsrendement

Conservative
YTD31/12/2017

1,53 %

1,99 %

1,76 %

YTD31/12/2017

3,61 %

3,83 %

3,72 %

YTD31/12/2017

5,06 %

4,26%

4,66 %

Risicoklasse
FSMA 2
Balanced
Risicoklasse
FSMA 3
Dynamic
Risicoklasse
FSMA 4

*50 %/50 % duidt op de default verdeling over beide fondsen bij instap en hier gebruikt als berekeningsbasis.
**Netto fondsrendement na kosten en lasten in de fondsen sinds jaarbegin op referentiedatum.
Rendementen uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor de toekomstige resultaten. Waarden kunnen zowel stijgen als dalen. Fondsrendementen houden rekening met kosten en vergoedingen op niveau van
het fonds. Het resultaat werd berekend in €. Het effect van de verzekeringstaks en de poliskosten werd niet in
rekening genomen. Bij een afkoop gedurende de eerste acht jaar kan het saldo van de poliskosten verschuldigd zijn. Raadpleeg daarvoor de algemene voorwaarden. Het resultaat werd berekend in €.

Dit document bevat vereenvoudigde, beknopte informatie. Het heeft geen enkele contractueel bindende waarde. Het bevat geen aanbeveling tot investeren. Voor het nemen
van een beslissing m.b.t. beleggingen wordt aanbevolen de financiële infofiche levensverzekeringen en de algemene voorwaarden met betrekking tot het product LPP²
aandachtig door te nemen evenals de Priips KID -fiches van de vermelde fondsen en het contract. Deze kunnen op eenvoudig verzoek verkregen worden bij HPGB en zijn ook
beschikbaar via www.hpgb.be. Bovendien is het raadzaam dat elke belegger zich door een adviseur laat adviseren omtrent zijn persoonlijke situatie met het oog van het opstellen van een klantenprofiel en het beoordelen van de gepastheid van een product in het licht van dat profiel.
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