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DOCUMENT MET BELANGRIJKE INFORMATIE (KID)

Naam van het product :  ........................................................................................................................................................................ KIÉTIS
Naam van de initiatiefnemer van het PRIPP :  .................................................................................................... AFI ESCA (Belgisch filiaal)
Website van de initiatiefnemer van het PRIIP :  ...................................................................................................................www.afi-esca.be
Telefoonnummer : .............................................................................................................................Bel 02/388.01.80 voor meer informatie
Bevoegde autoriteit van de initiatiefnemer van het PRIIP voor het formulier met essentiële informatie :  ........................................FSMA
Datum van voorlegging van het formulier met essentiële informatie :  ......................................................................................01/12/2017

KIÉTIS

Onderhavig document bevat essentiële informatie over het investeringsproduct. Het betreft geen document van commerciële aard. 
Deze informatie wordt u bezorgd overeenkomstig een wettelijke verplichting, teneinde u te helpen begrijpen waaruit dat product 
bestaat en welke potentiële kosten en verliezen daaraan verbonden zijn, zodat u dit kunt vergelijken met andere producten.

1 2 3 4 5 6 7

Waaruit bestaat het product

Type Kiétis is een individuele levensverzekeringsovereenkomst. 

Doelstellingen
Onderhavige overeenkomst heeft als voorwerp, in geval van overlijden van de Verzekerde, de storting 
van een kapitaal met het oog op de financiering van de volledige of gedeeltelijke uitvaartkosten. Een 
waarborg bijstand na overlijden, afgeloten bij Garantie Assistance is daarbij inbegrepen.

Bedoelde retail 
investeerders

Deze overeenkomst is bestemd voor iedereen die de financiering van zijn uitvaart wenst te anticiperen. 

Verzekering: 
voordelen en kosten

Het betreft een overeenkomst van voorzienigheid voor een levenslange duur. Het voorziet de storting 
van een gewaarborgd kapitaal vanaf de inschrijving, in geval van overlijden van de Verzekerde, tegen 
betaling van premies waarvan het bedrag afhangt van de leeftijd, de duur van de betaling en het 
technisch tarief. Dit kapitaal wordt elk jaar geherwaardeerd door de winstdeelname.

Wat zijn de risico’s en wat zou dat voor mij kunnen opbrengen ?

Risico-indicator
Laagste risico Hoogste risico

Prestatie-scenario’s

Deze tabel bevat de bedragen die u kunt bekomen in geval van een vervroegde afkoop met betrekking 
tot de cumul van de premies over verschillende periodes van bezit. De bedragen zijn afhankelijk van 
de leeftijd van de Verzekerde, de duur van de betaling en het bedrag van de premies. U vindt in de 
onderstaande tabellen twee voorbeelden met een kapitaal in geval van overlijden van 3 000 € bij 
inschrijving.
De vermelde cijfers bevatten alle kosten van het product zelf. Deze cijfers houden geen rekening met 
uw persoonlijke fiscale situatie die eventueel invloed kan hebben op de bedragen die u zult ontvangen.

Premie en Afkoopwaarde - Kiétis - PP
Voorbeelden van gewaarborgde afkoopwaarden op basis van een technisch tarief van 2,00 % op het einde van de eerste acht jaar voor een kapitaal 
van 3 000 € - optie Voorzienigheid één Persoon - Verzekerde van 65 jaar bij inschrijving. Duur van betaling 8 jaar. Jaarlijkse premie: 450,38 € (excl. 
dossierkosten en excl. bijstand).

Jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar
Aanbevolen periode 
van behoud van de 

overeenkomst

Afkoopwaarde (in €) 268,34 545,92 833,73 1 132,90 1 144,80 1 771,09 2 113,78 2 475,35

Cumul van de premies 
(in € en excl. bijstand) 450,38 900,76 1 351,14 1 801,52 2 251,90 2 702,28 3 152,66 3 603,04

Aan de hand van deze indicator kan het 
risiconiveau van dit product ten opzichte 
van andere beoordeeld worden. Hij wijst 
op de probabiliteit dat dit product verliezen 
registreert in geval van bewegingen op de 
markt. Daar het om een overeenkomst van 
voorzienigheid gaat, hebben wij dat product 
geklasseerd in risicoklasse 1 dat de laagste risicoklasse is. De potentiële verliezen verbonden met de 
toekomstige resultaten van het product, bevinden zich op een zeer laag niveau.
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Krachtens artikelen L423-1 en volgende van de Franse Verzekeringswet, is AFI ESCA, Naamloze Vennootschap naar Frans recht, 
aangesloten bij het Fonds de Garantie des Assurances de Personnes.
Het Waarborgfonds wordt ingeroepen door de Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution wanneer de verzekeringsmaatschappij 
niet meer in staat is om haar verplichtingen ten opzichte van de verzekerden na te komen, en wanneer het Toezichtsorgaan de middelen 
waarover het beschikt, uitgeput heeft.
In dat stadium is het mogelijk dat overeenkomsten overgedragen worden aan een andere verzekeringsmaatschappij. Indien dat 
het geval is, maar waarbij bepaalde rechten van de verzekerden niet gedekt zijn door de nieuwe maatschappij, zijn deze rechten 
gewaarborgd voor een storting van het Waarborgfonds aan de nieuwe maatschappij. Indien de overdracht niet uitgevoerd wordt, worden 
de verzekerden vergoed door het Waarborgfonds. Deze vergoeding wordt toegevoegd aan de bedragen afkomstig van de overdracht van 
de activa door de vereffenaar van de verzekeringsmaatschappij. De vereffenaar vraagt de betaling van deze schadevergoeding aan het 
Waarborgfonds. Het bedrag van dit verzoek wordt berekend door de vereffenaar op basis van de verbintenissen vastgesteld op datum 
van de stopzetting van de uitwerking van de overeenkomst. Dit gewaarborgd bedrag van vergoeding is beperkt tot 70 000 €.

Er wordt aangeraden om de duur van het bezit van de overeenkomst niet te verkorten zodat het doel ervan vervuld kan worden. De 
Verzekeringnemer kan echter op elk moment de betaling van de beschikbare waarde vragen (afkoopwaarde). De afkoop vormt het 
einde van de overeenkomst.

Elke klacht betreffende de uitvoering van de overeenkomst dient schriftelijk verzonden te worden aan :
AFI ESCA - Behandeling klachten : Chaussée de Nivelles 81, - 1420 Eigenbrakel

Of via e-mail : reclamations.belgique@afi-esca.com

Het charter AFI ESCA over de behandeling van de klachten is beschikbaar op het internet van de Verzekeraar: www.afi-esca.be. In geval 
men niet akkoord is met het gegeven antwoord, en indien alle interne mogelijkheden tot beroep uitgeput zijn, kan het advies van de 
Ombudsman (onafhankelijke persoon van de Verzekeraar) gevraagd worden op het volgende adres: Ombudsman van de verzekeringen, 
De Meeûssquare 35 te 1000 Brussel
Tel.: +32 2 547 58 71 
Fax: +32 2 547 59 75
e-mail: info@ombudsman.as
website: http://www.ombudsman.as/
Elke klacht is zonder voorbehoud en onverminderd het recht om een gerechtelijke vordering in te stellen.

Indien deze overeenkomst u voorgesteld werd door een verzekeringstussenpersoon, vragen wij u om deze laatste prioritair te 
contacteren voor alle informatie betreffende de voorwaarden voor commercialisering.

Premie en Afkoopwaarde - Kiétis - PU
Voorbeelden van gewaarborgde afkoopwaarden op basis van een technisch tarief van 2,00 % op het einde van de eerste acht jaar voor een kapitaal 
van 3 000 € - optie Voorzienigheid één Persoon - Verzekerde van 65 jaar bij inschrijving. Duur van betaling 8 jaar. Jaarlijkse premie: 450,38 € (excl. 
dossierkosten en excl. bijstand).

Jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar
Aanbevolen periode 
van behoud van de 

overeenkomst

Afkoopwaarde (in €) 2 225,83 2 261,28 2 296,83 2 332,46 2 368,16 2 403,89 2 439,62 2 475,35

Cumul van de premies 
(in € en excl. bijstand) 2 939,89 2 939,89 2 939,89 2 939,89 2 939,89 2 939,89 2 939,89 2 939,89

Wat gebeurt er indien AFI ESCA niet in staat is om de stortingen uit te voeren ?

Hoelang moet ik het bewaren, en kan ik vervroegd geld afhalen ?

Hoe kan ik een klacht formuleren ?

Andere belangrijke informatie
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AFI ESCA : Société Anonyme de droit français au capital de 12 359 520 € – siège social : 2, quai Kléber, 67000 Strasbourg (France) – RCS Strasbourg : 548 502 517
Succursale belge : Chaussée de Nivelles 81, 1420 Braine-L’Alleud – N° d’entreprise BE 0839.960.909 RPM Nivelles - N° d’agrément BNB : 2746
IBAN : BE94 3751 0081 5314 – BIC : BBRU BEBB – www.afi-esca.be

 www.afi-esca.be Overeenkomst NBB nr 2746
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