
ProCapi & CrystalCapi  
Bâloise Vie Luxembourg

Een opportuniteit voor 
vennootschappen en rechtspersonen 



Een nominatief contract 
naar Luxemburgs recht dat 
gelijkgesteld wordt met een 
kapitalisatiecontract van 
een bijzonder type.  Het 
gaat om een contract zonder 
rendementsgarantie dat 
gekoppeld is aan een of meer 
beleggingsfondsen.

Externe fondsen 
Ons ruim aanbod externe fondsen voor 
het product ProCapi: beveks beheerd 
door gespecialiseerde fondsbeheer-
ders en financiële instellingen, alsook 
een gamma clean share fondsen voor 
ons product CrystalCapi.

Geïndividualiseerde fondsen
Gemaakt op maat van de vennootschap, 
met het passende risicoprofiel. Toegang 
tot een uitgebreide keuze aan beleg-
gingsinstrumenten, zoals individuele 
aandelen en obligaties, gestructureer-
de producten en alternatieve fondsen. 
Het financieel beheer van deze fondsen 
wordt toegewezen aan gespecialiseer-
de vermogensbeheerders. 

Collectieve interne fondsen
Fondsen opgericht binnen het patrimo-
nium van de Maatschappij, op aanvraag 
en meestal voorbehouden aan het cli-
enteel van een specifieke bemiddelaar.

Wat is het ?

In welke 
fondsen kunt 
u beleggen?



Eenvoudige fiscaliteit 
en boekhouding

In principe wordt het kapitalisatiecontract 
opgenomen in het actief van de balans en worden 
de meerwaarden belast in de vennootschapsbe-
lasting. Minwaarden kunnen daarentegen worden 
afgetrokken. 

In geval van afkoop: geen belasting wanneer 
de volledige meerwaarde reeds werd belast 
via de vennootschapsbelasting, zo niet gebeurt de 
belasting op het moment van de afkoop.

Liquide middelen zijn op elk moment beschik-
baar.

Verlaagd belastingtarief blijft behouden, 
onafhankelijk van de onderliggende activa in het 
contract.



Disclaimer 

Bâloise Vie Luxembourg S.A. garandeert noch het behoud noch het rendement van het kapitaal. De waarde 
van een contract gekoppeld aan beleggingsfondsen kan stijgen of dalen in functie van de evolutie op de finan-
ciële markten van de onderliggende activa waarin het contract is geïnvesteerd. 

De inhoud van dit document is informatief. Bâloise Vie Luxembourg SA geeft geen garantie, expliciet of impli-
ciet, over de volledigheid, de juistheid of geschiktheid van de gegevens en de informatie die daarin werden 
opgenomen.
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