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Fortune by Athora - Financiële opties in praktijk



De financiële opties - techniciteiten

FORTUNE BY ATHORA



HOE EEN VERMOGEN OPBOUWEN IN TAK 23



BELEGGINGSVERZEKERING TAK 23

min € 37,5/maand min of = € 10.000

Belastingvermindering :
• pensioensparen en/of
• Langetermijnsparen
• Niet-fiscaal sparen

Financiële opties voor extra 
gemoedsrust:
• Gespreide investering per fonds
• Dynamische Stop Loss per fonds
• Automatische (gespreide) herinvestering 

per fonds

Mogelijkheid om op 2 verzekeringsnemers en 2
verzekerden te onderschrijven

Mogelijkheid om op 2 verzekeringsnemers en 2
verzekerden te onderschrijven

Op regelmatige tijdstippen 
investeren?

Profilife

In één keer investeren?
Fortune by Athora



Type Tak 23-verzekering

Kosteloze financiële opties - Gespreide investering, - dynamische stop loss, - automatisch herbeleggen

Mogelijkheden tot  
successieplanning Twee verzekeringsnemers en twee verzekerden

Minimale storting € 10.000 (max. 5 fondsen per storting en max. 14 fondsen + 1 cash per 
contract)

Aanvullende storting(en) € 1.000 per storting (geen minimum per fonds)

Instapkosten makelaar Maximaal 2,5%

Instapkosten onderneming
• 0% indien de storting + de reserve ≥ € 50.000
• 0,45% indien € 25.000 ≤ storting + reserve ≤ € 49.999
• 0,90% indien €10.000 ≤ storting + reserve ≤ € 24.999

Uitstapkosten • Geen uitstapkosten vanaf het 4de jaar
• Degressief in de loop van de eerste 3 jaar (3 % - 2 % - 1 %)

Duur van het contract Tot het 105ste jaar van de verzekerde

Beheerskosten van het
fonds In functie van het fonds (zie het beheersreglement of de fondsenfiches)

Kosten verbonden aan de 
financiële opties Gratis

Kosten bij overdracht van 
fondsen

1 gratis overdracht per jaar
De volgende overdrachten: 0,50% op het overgebrachte bedrag, 
met een maximum van € 100.

Fiscaliteit Premietaks 2% op de gestorte premies

BELEGGING IN EENMALIGE STORTINGEN TAK 23: FORTUNE BY ATHORA
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Zie Life & Invest Willemot



FINANCIËLE OPTIES
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BELEGGEN TAK 23: FORTUNE BY ATHORA – FINANCIËLE OPTIES



GESPREIDE 
INVESTERINGEN:

Wat?
Waarom?

Hoe?



 Automatische en gespreide transfer van een beschermingsfonds (waarin 
elke eenmalige premie wordt gestort) naar een of meer risicovollere 
basisfondsen.

GESPREIDE INVESTERING: WAT?

BASISfondsen max. 5
per storting

BESCHERMINGS-
Fonds

(EULI) Euro Liquidity
Eenmalige

premie



11

 Verminderen van het financiële risico. Het is onmogelijk om aan
markettiming te doen.

 Wanneer moet ik investeren?

GESPREIDE INVESTERING: WAAROM?



 Automatische en gespreide transfer

 Van een beschermingsfonds altijd EULI naar een of meerdere basisfondsen

 Volgens de gekozen verdeling van de toekomstige stortingen

 De klant kiest de investeringsperiode : van 1 tot 24 maanden (op contractniveau)

 De frequentie is maandelijks op elke 1e werkdag van de maand

 De eerste transfer gebeurt ten minste 5 werkdagen na de uitgifte van de polis of de 
activering van de optie voor de aanvullende stortingen.

GESPREIDE INVESTERING: HOE?
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 De polis moet ten laatste op 23/4 worden om in de investering van 4/5
meegenomen te worden. Verkoop EULI 4/5 aankoop basisfonds 5/5.

5 werkdagen

23/4 24/4 27/4 28/4 29/4 30/4 4/5 5/5

Indien de polis zou uitgegeven worden op 24/4 dan zal de eerste investering gebeuren
op 1/6, want “minimum 5 werkdagen tussen het moment van de uitgifte van het contract
of datum ontvangst van de aanvullende storting” (zie Alg. Voorwaarden)

Alg. voorwaarden: ‘Bij elke uitvoering wordt de belegging automatisch
gerealiseerd op de eerste werkdag van de maand, met een wachttijd van
minimum 5 werkdagen, te rekenen vanaf de datum van de uitgifte van het
contract of vanaf de datum waarop een aanvullende storting wordt ontvangen.
De omzetting tot eenheden wordt uiterlijk op basis van de valorisatiewaarde op de
3de werkdag na de dag van de uitvoering gerealiseerd.’

GESPREIDE INVESTERING: VOORBEELD MIN. 5 WERKDAGEN

Verkoop  
EULI 

NIW 5/5

Aankoop 
Basisfonds  
(en). NIW

6/5
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GESPREIDE INVESTERING : INFO AAN KLANT + KOPIE MAKELAAR

Bij uitgifte / bijvoegsel bij bijstorting

Bij eerste gespreide investering
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https://www.athora.com/be/nl/beleggingsfondsen

GESPREIDE INVESTERING : HOE KAN DE EINDKLANT DE KOERSEN
OPVOLGEN?

http://www.athora.com/be/nl/beleggingsfondsen
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GESPREIDE INVESTERING : FAQ

 Kan de duurtijd van de gespreide investering aangepast worden voor een nieuwe storting terwijl er nog 
een gespreide investering of een gespreide herbelegging aan de gang is, zonder dat dit de bestaande 
huidige beweging impacteert?

3 4

5 6

 Storting A : met een gespreide investering over 6 maanden

1 2 3 4

 Storting B : met een gespreide investering over 4 maanden

1 2

De wijziging van spreidingsperiode voor storting B heeft geen enkele impact op de spreiding van storting A.
(idem voor een gespreide herbelegging).
Opgelet voor de start van de Dynamische stop loss! Zal pas van start gaan als de gelden totaal
geïnvesteerd zijn in het betreffende fonds. Herberekening van de beschermingswaarden.
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GESPREIDE INVESTERING : FAQ

 Kan de duurtijd van de gespreide investering aangepast worden als de investeringsperiode reeds van start 
is gegaan en de storting reeds binnen is?

 Storting met een gespreide investering over 6 maanden. De spreidingsperiode
van 6 maanden kan niet worden aangepast van zodra de storting geboekt is op
het contract.

1 2 3 4 5 6

 Kan een gespreide investering worden stopgezet terwijl deze al van start gegaan is?

 Storting € 60.000 met een gespreide investering over 6 maanden in Fonds A. Na
2 investeringen wil de klant de gespreid investering stopzetten en het resterende
gedeelte van de storting in 1 keer overdragen naar fonds B.

€10.000 €10.000 €10.000 €10.000 €10.000 €10.000Fonds A:

€40.000Manuele Arbitrage naar Fonds B:

Stopzetten van de gespreide investering + annulatie huidige geplande bewegingen. (zie help)



Dynamische Stop Loss:

Wat?
Waarom?

Hoe?



 Automatische transfer van de reserve van een basisfonds (gekozen door de klant) naar het 
beschermingsfonds Euro Liquidity (EULI)

 Bepaal verliespercentage in functie van de volatiliteit van het fonds.

DYNAMISCHE STOP LOSS: WAT?



 Beperken van een potentieel verlies én de bescherming van de 
meerwaarden bij een daling van de NIW van het basisfonds. (vorm van save 
gain)

DYNAMISCHE STOP LOSS: WAAROM?



 Als NIW van het fonds < beschermingsdrempel : automatische transfer naar het
beschermingsfonds EULI

 Een beschermingspercentage gedefinieerd door de klant te kiezen per fonds: 10, 15, 20, 
25, 30%

 Berekening van de beschermingsdrempel: hoogste NIW*(1- beschermingspercentage).

 De beschermingsdrempel wordt elke dag herberekend. Drempel zichtbaar op Athorasite.

DYNAMISCHE STOP LOSS : HOE?



DYNAMISCHE STOP LOSS: HOE? (ZIE FICHE ATHORA.SITE)

Uitlegfiche werking Dynamische Stop loss : Athora.site> Documenten > Bibliotheek >
Marketingmateriaal > Werking Dynamische Stop loss



 Aankoop & Verkoop : 2 fases

 Orders: gebeuren op de dag van de activatie van de uitvoering
 Valorisaties van de bewegingen : de volgende dag

 In praktijk:

 Algemene voorwaarden: termijn van maximum 3 dagen om de transfer van een 
optie af te ronden .

DYNAMISCHE STOP LOSS: HOE?

Valorisatie basisfonds 
onder de 
beschermingsdrempel

Valorisatie NIW verkoop 
basisfonds
Valorisatie NIW 
aankoop 
beschermingsfonds

Eenheden zichtbaar op
Athorasite

D D +1 D +2



Als er een automatische herbelegging is 
voorzien zullen de data van de gespreide 
herbeleggingen worden meegedeeld.

24

DYNAMISCHE STOP LOSS : WELKE BIJVOEGSELS

 De makelaar wordt via mail verwittigd als de beschermingsdrempel van een bepaald 
fonds binnen een contract is overschreden. De klant wordt via briefwisseling 
verwittigd.
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DYNAMISCHE STOP LOSS :
STOPZETTING OF TIJDELIJKE DEACTIVATIE NA EEN STOP LOSS.

 Dynamische stop loss en GEEN een automatische herbelegging:
Bij het uitvoeren van de stop loss → stopzetting van de stop loss.
Vergeet dus niet de stop loss opnieuw in te geven als dit gewenst is!

 Dynamische stop loss en WEL een automatische herbelegging:
De uitvoering van de stop loss → tijdelijke deactivering van de stop loss de laatste gespreide 
herbelegging.

Een gespreide investering of een gespreide herinvestering deactiveert de stop loss totdat laatste 
overdracht is gebeurd!



Automatische herbelegging:

Wat?
Waarom?

Hoe?



 Bijkomende optie van de dynamische SL

 Progressieve terugkeer van de reserve van het beschermingsfonds naar het basisfonds

AUTOMATISCH HERBELEGGEN: WAT?

BASISfonds

BESCHERMINGs-
fonds

Dynamische  
Stop Loss

Automatische  
Herbeleggen
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 Het beschermingsfonds verlaten en klant zal toch opnieuw geïnvesteerd
geraken zonder tussenkomst van de makelaar.

 Afvlakken van de herbeleggingsrisico’s

 Emotieloos herinvesteren.

AUTOMATISCH HERBELEGGEN: WAAROM?



 Automatische en gespreide terugkeer van de reserve

 Van het beschermingsfonds naar het initiële basisfonds

 De investeringsperiode wordt gekozen door de klant: tussen 1 en 24 maanden

 De frequentie is maandelijks

 De transfer vindt plaats op elke 1e werkdag van de maand

 De eerste transfer vindt plaats ten minste 5 dagen na de activering van de optie. Indien 
gewenst kan de automatische herbelegging op elk ogenblik worden stopgezet.

Opgelet: bij stopzetting van een automatische herinvestering of een gespreide investering
blijven de eenheden in het beschermingsfonds staan → ARBITRAGE NODIG

AUTOMATISCH HERBELEGGEN: HOE?



IN PRAKTIJK :

NODIGE DOCUMENTEN VOOR WIJZIGINGEN 

OF

INVOERING VAN DE OPTIES
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 Welke Blanco aanvraagfomulieren zijn er beschikbaar?

• Invoeren financiële opties:

Will-Broker/Will-Doc/Athora/zoekfilter : “Tak 23”

IN PRAKTIJK : HOE FIN. OPTIES WIJZIGEN OF INVOEREN?
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 Welke Blanco aanvraagfomulieren zijn er beschikbaar?

• Wijziging financiële opties:

Will-Broker/Will-Doc/Athora/zoekfilter: “Tak 23”

IN PRAKTIJK : HOE FIN. OPTIES WIJZIGEN OF INVOEREN?
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 Welke formulieren krijgt een klant bij een wijziging van de fin. Opties?

IN PRAKTIJK : WELKE DOCUMENTEN KOMEN ER UIT BIJ EEN
WIJZIGING VAN EEN OPTIE?
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 Welke formulieren krijgt een klant bij een arbitrage?

IN PRAKTIJK : WELKE DOCUMENTEN BIJ EEN ARBITRAGE ?

Aanvraagformulier verkregen via Athora.site (dient niet ondertekend te 
worden verstuurd).

Bijvoegsel na de valorisatie van de arbitrage



COMPATIBILITEIT VAN OPTIES



 Principe

- Een verzoek tot activering van meerdere opties tegelijkertijd op eenzelfde fonds, leidt 
tot de volgende sequentiële activering:

1. Gespreide Investering
2. Dynamische Stop Loss
3. Automatisch Herbeleggen (gevolgd door de heractivatie van Dynamische stop loss)

- Geen Dynamische stop loss tegelijkertijd met Gespreide investering of Automatische
Herbelegging

- Een Gespreide Investering of Automatische Herbelegging mogen samen uitgevoerd
worden

COMPATIBILITEIT VAN COMBINATIE VAN OPTIES
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TAKSACTIE VAN 15 JANUARI T.E.M. 30 APRIL

FORTUNE BY ATHORA

Vanaf 15 januari tot en met 30 april neemt Athora de 
2% premietaks volledig ten laste voor nieuwe 
contracten (vanaf € 10.000) en voor bijstorting op 
bestaande contracten vanaf € 10.000!



Thank you for your 
attention and keep save!



DIT DOCUMENT IS UITSLUITEND VOOR TUSSENPERSONEN BESTEMD

Fortune by Athora is een Tak 23-product. Het financiële risico van de beleggingsfondsen wordt volledig door 
de verzekeringsnemer gedragen. De rendementen uit het verleden zijn geen waarborg voor de toekomst. De 
fiscale behandeling wordt toegepast in overeenstemming met de wetgeving die van toepassing is op dit 
moment en is afhankelijk van de individuele situatie van elke klant. Deze fiscale behandeling kan aan latere 
veranderingen onderhevig zijn. U vindt meer informatie over de beleggingsfondsen in de 
beheersreglementen. Aanvullende informatie over de financiële opties vindt u in de algemene voorwaarden 
en de Essentiële-Informatiedocumenten van de beleggingsverzekering Fortune by Athora.
Deze documenten zijn beschikbaar via www.athora.com/be.

Athora Belgium nv
Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr. 0145.
U kunt ons beleid met betrekking tot de verwerking van uw gegevens raadplegen op www.athora.com/be

http://www.athora.com/be
http://www.athora.com/be
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