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> International Prudence Bond

Deze beleggingswijzer heeft 
tot doel het With Profits 
concept bij u te introduceren.
We bespreken de wijze waarop
With Profits fondsen werken,
hoe de beleggers participeren 
in de opbrengsten van de
investering, en we lichten 
enkele van de meest gebruikte
termen toe.

Waar nuttig, beschrijven we 
de specifieke kenmerken van 
de International Prudence 
Bond en van de fondsen die
investeren in het With Profits
Fund van The Prudential
Assurance Company (“PAC”).

Prudential International maakt
deel uit van de Prudential Group,
een van de voornaamste
organisaties voor financiële
diensten in het VK.

De International Prudence
Bond biedt u: 
> in Dublin gevestigde fondsen die

genieten van een grotendeels
belastingvrije groei#;

> investeringen in With Profits Funds 
die u toegang geven tot de beurs,
zonder bepaalde risico's die gepaard
gaan met het rechtstreeks investeren 
in aandelen;

> het bijkomend voordeel dat de PAC
With Profits fondsen geïnvesteerd
worden in het AA rated*PAC With
Profits Fund. **

> het Prudential With Profits Fund is 
het grootste With Profits fonds in het
Verenigd Koninkrijk, met activa ten
belope van meer dan £62,5 miljard.##

> de mogelijkheid van een verhoogd
rendement met een jaarlijkse
aangroeibonus;

> de toegang op elk moment tot de
waarde van uw contract;

> de geruststelling te investeren bij 
de Prudential Group – een financieel
sterke onderneming met een bekende
merknaam en een lange en succesvolle
ervaring op de Britse With Profits
verzekeringsmarkt.

# Er wordt geen enkele belasting afgehouden van de fondsen, met uitzondering van een bronheffing 
(toegepast op de dividenden van sommige van de activa in de fondsen).

* Standard & Poor’s, augustus 2010.

** De investeringen in Prudential International’s With Profits Funds worden integraal herverzekerd in het participerend subfonds
(Defined Charge Participating Sub-Fund) dat deel uitmaakt van het langetermijnfonds van The Prudential Assurance Company
Limited. Dit fonds heeft een AA+ rating. Wanneer we verwijzen naar het Prudential With Profits Fund, dan bedoelen we dat 
gedeelte van het langetermijnfonds van The Prudential Assurance Company Limited, dat gelinkt is aan de With Profits activiteit.

## Prudential, en op 30 juni 2010.
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De premie
U betaalt een eenmalig bedrag. Het betreft
een levenslange levensverzekeringspolis,
dus zonder vaste termijn. Hoewel de 
polis ontworpen is om voor minstens 
5 jaar aangehouden te worden, kunt u 
de verzekering aanhouden zolang u 
dat wenst.

Met International Prudence Bond kunt 
u uw belegging aan uw behoeften
aanpassen. U kunt ervoor kiezen uw
belegging te laten groeien of u kunt 
ook geld afhalen. Als u uw geld binnen 
de eerste vijf jaar van een initiële of
bijkomende investering terugtrekt, zal een
Vroege inningskost toegepast worden.
Een eventueel saldo Openstaande
opmaakkosten zal worden gerecupereerd. 

Verhoog uw groeipotentieel
Om uw investering nog performanter te
maken, kunt u genieten van een jaarlijkse
aangroeibonus. Voor elk jaar (te beginnen
na afloop van het zesde jaar) dat u geen
afkopen of opnames doet, betalen wij u
een deel van onze jaarlijkse beheerskost
terug, en dit wordt automatisch op uw
contract gecrediteerd.

Denk er aan dat uw recht op de jaarlijkse
aangroeibonus elk jaar wordt geëvalueerd
– dus na het 6 de jaar – indien u geregelde
afkopen of opnames doet en nadien stopt,
kunt u tijdens het volgende jaar nog 
steeds van de aangroeibonus genieten.
Uw financieel adviseur kan u hier alle
bijkomende informatie over bezorgen. 

Uw afkoopopties
U kunt op eender welk ogenblik geld uit uw contract halen. 

Als u een afkoop of opname wenst te doen, kunt u kiezen voor het ontvangen van: 

> een vast bedrag;

> een percentage van de waarde van uw eenheden;

> een percentage van het bedrag dat u investeerde.

Als u afkoopt of geld opneemt, kan dit gevolgen voor u hebben op het vlak van de
inkomstenbelasting. U kunt niet alleen kiezen hoeveel u wenst op te nemen, maar ook
hoe vaak:

> elke maand;

> elke 3 maanden;

> elke 6 maanden;

> elk jaar.

U bent er steeds van op de hoogte dat hoewel International Prudence Bond een
belegging om middellange tot lange termijn is, u steeds toegang heeft tot de volledige
waarde van uw obligatie, onderworpen aan een vroege inningskost en de recuperatie van
alle openstaande opmaakkosten en/of toepasselijke MWV.

Uw potentieel rendement
Het bedrag dat u bij afkoop of bij opname ontvangt, hangt af van: 

> hoeveel u betaald heeft;

> de duur van uw investering;

> de vraag of u wel of niet heeft afgekocht of opnames heeft gedaan;

> het rendement gedurende de duur van de investering; en 

> onze kosten.

> Kenmerken van het product
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De verhouding tussen 
risico en rendement – een
evenwicht zoeken dat 
voor u geschikt is
Als investeerder wilt u de zekerheid dat
uw geld zodanig wordt beheerd dat u 
het beste groeipotentieel krijgt aan een
aanvaardbaar risiconiveau.

Uiteraard zijn “hoogrentende”
spaarrekeningen perfect om te
beantwoorden aan een behoefte 
aan “onmiddellijk beschikbare cash”'. 
Het zijn evenwel niet noodzakelijk de
meest geschikte instrumenten om uw
vermogen zo veel mogelijk te laten
opbrengen, omdat hun rendement – 
zelfs dat van “hoogrentende” rekeningen 
– soms ondermaats is. 

Dat is het klassieke scenario waarbij te 
veel contanten geïnvesteerd worden in
contanten. Het voelt veilig aan, maar het
zwakke rendement – in reële termen – 
kan uw uiteindelijk resultaat wegvreten.
Welke mogelijkheden bestaan er dus voor
meer aantrekkelijke rendementen?

De beurs biedt een hoger
potentieel, maar aan welk
risico?
Beleggers die op zoek zijn naar 
groei op middellange tot lange termijn,
vinden in de regel de beste resultaten bij
beursbeleggingen. Op langere termijn
bieden zij op een constante wijze een
rendement dat hoger ligt dan dat van –
zelfs “hoogrentende” – spaarrekeningen.
Daartegenover staat evenwel de volatiliteit
van de markt, die een reëel risico vormt
voor zij die hun investering moeten
afkopen op het verkeerde moment.

With Profits fondsen geven u toegang tot
de beurs, terwijl ze tegelijkertijd sommige
risico's verbonden aan een rechtstreekse
investering in aandelen verminderen – 
met andere woorden, ze verminderen 
de volatiliteit. Zo kunt u genieten van 
een grotere opbrengst op lange termijn
dan u zou kunnen krijgen met een
depositorekening – en dit steeds aan 
een aanvaardbaar risico.

Denk er evenwel aan dat de With Profits
fondsen niet gelijkgesteld kunnen worden
met depositorekeningen. Indien u op 
korte termijn contanten nodig zou hebben,
is het beter uw geld op een rekening bij
een bank of een spaarkas te zetten,
aangezien uw geld op deze rekeningen in
het algemeen gemakkelijk en betrouwbaar
toegankelijk is.

> With Profits Uitgelegd
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De PAC With Profits funds
Wanneer u investeert in onze PAC With
Profits Funds, wordt uw investering samen
met die van andere investeerders belegd in
een onderdeel van het langetermijnfonds
van The Prudential Assurance Company Ltd
(PAC), het Defined Charge Participating
Sub-Fund (“DCPSF”) genaamd. 
Wij doen dit door middel van een
herverzekeringsarrangement. Dit betekent
dat alle uitkeringen die uit onze fondsen
betaalbaar zijn, verstrekt worden door PAC.
Het DCPSF investeert in een mix van
vennootschapsaandelen, onroerend goed,
staatsobligaties, vennootschapsobligaties
en deposito's. De onderlinge verhoudingen
tussen investeringen in deze verschillende
beleggingsvormen, ook activa genoemd,
kunnen van tijd tot tijd wijzigen.

Door uw spaargelden te combineren met
die van andere investeerders, krijgt u een
betere spreiding van activa dan wanneer 
u ten individuelen titel zou investeren. 
Uw aandeel in het rendement van deze
fondsen wordt u betaald onder de vorm
van een bonus, wat verder in dit document
wordt beschreven.

Omdat onze PAC With Profits Funds
herverzekerd worden in The Prudential
Assurance Company, is het de Raad van
Bestuur van PAC die de hoogte van de
bonussen bepaalt die van toepassing 
zijn op de eenheden in uw contract. 
De waarde van uw contract hangt af van
hoe veel opbrengst PAC haalt uit haar
With Profits Fund, en van hoe ze beslist
die te verdelen. 

Het kan zijn dat u het bedrag van uw
premie niet volledig terugkrijgt.

Afvlakking
Vennootschapsaandelen en onroerend goed houden meer risico's in dan sommige
andere investeringsvormen. Doorgaans fluctueert hun waarde meer, maar op lange
termijn leverden ze altijd een hoger rendement op. Daarom tracht het Prudential With
Profits Fund momenteel een belangrijk aandeel van zijn investeringen in aandelen en
onroerend goed te houden. Mocht PAC zijn analyse van de onderscheiden prestaties van
de verschillende soorten activa wijzigen, dan kan het deze positie desgevallend herzien.

Waar PAC gelooft dat aandelen en onroerend goed over een langere periode,
bijvoorbeeld 20 jaar, in de regel meer in waarde zullen stijgen dan vastrentende
investeringen en deposito's, dient tegelijkertijd gezegd dat het rendement van 
dergelijke aandelen en van onroerend goed meer volatiliteit vertoont. Het ene jaar 
kan de investering het zeer goed doen, maar het volgende jaar kan zij terugvallen. 
Dus, in plaats van de opbrengsten – of verliezen – van het Prudential With Profits 
Fund elk jaar gewoon te verdelen, beperkt dit fonds tot op zekere hoogte de
prestatieschommelingen tijdens de loopduur van uw contract.

Hoewel afvlakken betekent dat de winsten van het ene jaar over het andere gespreid
worden, is het doel om alle winsten die het fonds maakt, op lange termijn uit te keren. 
Dat betekent dat over de gehele lijn bekeken, polishouders die voor een PAC With Profits
Fund kozen, noch winnen, noch verliezen ten gevolge van deze afvlakkingspolitiek.
Afvlakking wordt zo toegepast dat de bedragen die daadwerkelijk betaalbaar zijn 
(ook aangeduid als “claimwaarde”), slechts geleidelijk over de tijd heen wijzigen. 
Dit betekent dat het investeringsrisico van een PAC With Profits Fund lager ligt dan bij
veel andere vormen van beleggen in aandelen.

> Principes van With Profits

Tijd
Afgevlakte Waarde Waarde zonder afvlakking

Deze grafiek is niet representatief voor enigerlei fonds of product van Prudential.
De enige bedoeling ervan is het afvlakkingsproces toe te lichten.

Waarde

Sommige winsten
worden ingehouden

Uitbetaling van
sommige ingehouden winsten

Uitbetaling van
sommige ingehouden winsten

Sommige winsten
worden ingehouden
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Uitbetalingen van uw aandeel
Verschillende factoren hebben een 
invloed op het bonusniveau bij With
Profits verzekeringen, en het is PAC dat
beslist hoe met deze factoren rekening
wordt gehouden wanneer het de
bonussen vaststelt.

Aldus berekent PAC het aandeel dat uw
investering vertegenwoordigt in de activa
van het With Profits Fund. Dat aandeel 
in de activa wordt bepaald door de
investeringen die doorheen de looptijd
van uw contract werden gedaan, 
te cumuleren, met aftrek van een
vergoeding voor kosten, aan de 
werkelijke rendementsratio van de 
activa in het PAC With Profits Fund.

Het aandeel vertegenwoordigt het niveau
waarnaar PAC streeft voor uitbetaling,
vóór "afvlakking". Het aandeel wordt
vervolgens aangepast om afvlakking 
toe te laten, om zo tot het werkelijke 
uit te betalen bedrag 

Waarborg bij overlijden
De International Prudence Bond waarborgt het bedrag dat uitkeerbaar wordt bij
overlijden. In deze omstandigheid kan de periodieke bonus die we elk jaar aan uw
contract hebben toegevoegd, niet terug worden genomen (zie "Wat zijn de bonussen?").

Dus, als de beurs instort vóór u overlijdt, zullen we het op dat ogenblik gewaarborgde
bedrag uitbetalen. In alle andere omstandigheden geven wij u geen waarborgen over het
bedrag dat u terugkrijgt.

Hoe langer u uw contract aanhoudt, hoe hoger zijn minimale waarde wordt, omdat we
rekening houden met de periodieke bonussen die reeds aan uw contract werden
toegevoegd.
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De bonussen laten ons toe om 
uw aandeel in de winst van het
Prudential With Profits Fund uit te
keren. Er zijn twee soorten bonus.

Periodieke bonussen
De periodieke bonussen worden elk jaar
aan uw contract toegevoegd, om zo de
uitkeringen bij overlijden geleidelijk aan te
verhogen. Gewoonlijk bepaalt PAC één
keer per jaar het niveau van de periodieke
bonus. Zij behoudt zich echter het recht
voor om de periodieke bonus op eender
welk ogenblik te wijzigen.

Eindbonus
De eindbonus compenseert het verschil
tussen de gewaarborgde uitkering bij
overlijden en het bedrag van de uitkering
na afvlakking. Deze bonus wordt gebruikt
om aan elke polishouder een billijk aandeel
van de winsten van het fonds terug te
geven, en om tegelijkertijd de impact 
van de korte termijnfluctuaties van de
beleggingsmarkt te beperken.

De eindbonus is niet gekend vóór de datum waarop er uitgekeerd wordt.

In geval van overlijden, kan een eindbonus de waarde van uw investering verhogen.

In bepaalde gevallen kunt u ook een eindbonus krijgen indien u uit het Prudential With
Profits Fund stapt. Dit wordt echter niet gegarandeerd.

Op het einde van elk jaar legt PAC de eindbonus voor het komende jaar vast. Het kan 
het bedrag daarvan op eender welk ogenblik in de loop van het jaar wijzigen, indien de
investeringsomstandigheden beduidend veranderen.

De eindbonus kan op eender welk ogenblik wijzigen of ingetrokken worden, en wordt
dus niet gegarandeerd.

De globale bonus die u ontvangt, zal afhangen van de datum waarop u in het fonds
investeerde, want we passen verschillende bonusniveaus toe voor verschillende 
groepen investeerders.

De prestaties van de investering zullen afhangen van de mix van activa van het fonds. 
De winst die niet als periodieke bonus werd uitgekeerd, zal aangroeien om zo de
eindbonus te vormen. Ondertussen vergroot deze winst onze flexibiliteit om, 
in voorkomend geval, te investeren in activa met hogere risico's maar met een 
potentieel hoger rendement, zoals bijvoorbeeld aandelen.

> Wat zijn de bonussen?
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De belangrijkste doelstellingen van het
bonusbeleid van PAC zijn:

> het bieden aan With Profits
verzekeringnemers van een
rendement op hun betalingen, 
dat de opbrengsten van de
onderliggende investeringen
weerspiegelt, en tegelijkertijd 
de hoogte – en dieptepunten van
beleggingsprestaties af te vlakken; en

> er voor te zorgen dat With Profits
verzekeringnemers door middel 
van bonussen een billijk aandeel
ontvangen van de winsten die uit de
With Profits Funds verdeeld worden.

Periodieke bonus
Het niveau van de periodieke bonus die
we bekendmaken, vertegenwoordigt 
een voorzichtig deel van de verwachte
toekomstige investeringsrendementen 
(na aftrek van belasting en kosten).
Derhalve is de langetermijnverwachting 
in verband met toekomstige investeringen
cruciaal bij de beslissing over het niveau
van de bonus. Als PAC verwacht dat het
investeringsrendement zal dalen, dan zal
het het bedrag van de periodieke bonus
verminderen om die op één lijn te brengen
met zijn verwachtingen voor de toekomst,
zelfs indien het werkelijke rendement
tijdens recente jaren hoger lag.

De gewaarborgde minimumuitkering bij
overlijden zal verhogen in functie van de
periodieke bonussen. Dit betekent dat
PAC de periodieke bonus moet beperken,
zodat de activa van de fondsen het
verhoogde niveau van waarborgen
kunnen dragen.

Indien het dat niet zou doen, zouden de
gewaarborgde prestaties in het fonds zo
groot kunnen worden, dat we verplicht
zouden worden om een hoger percentage
van de activa van het fonds te beleggen 
in activa met lagere risico’s, zoals
deposito's. Dat zou betekenen dat PAC,
zelfs in de hypothese van een hogere
periodieke bonus, op lange termijn een
lager totaal rendement op de investering
zou verwachten.

Periodieke bonussen kunnen, eens
toegevoegd, niet meer terug ingetrokken
worden. Toch kan in voorkomend geval
het uitgekeerde bedrag lager liggen indien
een MarktWaarde Vermindering (“MWV”)
wordt toegepast (zie "Wat indien ik beslis 
uit With Profits te stappen?").

Een MarktWaarde Vermindering wordt
nooit toegepast bij overlijden.

Eindbonus
Dit onderdeel beschrijft hoe de 
eindbonus wordt berekend bij 
overlijden, of bij afkoop of opname.
Winsten die niet uitgekeerd worden als
periodieke bonussen, worden
gereserveerd en worden later ten titel 
van eindbonus gebruikt.

Meerdere factoren moeten in rekening
worden genomen om het totaal bedrag 
te bepalen dat uitgekeerd moet worden
wanneer uw contract een einde neemt:

> het aandeel van uw contract in de
totale fondswaarde;

> onze rendementsverwachtingen voor
het komende jaar.

Door de manier waarop afvlakking 
werkt, kan het zijn dat het in een bepaald
jaar uitbetaalde bedrag hoger of lager 
is dan het aandeel op dat ogenblik. 
Onze bedoeling is ervoor te zorgen dat 
de afvlakking van winsten of verliezen een
evenwicht creëert, zodat op lange termijn
alle PAC With Profits polishouders noch
winnen, noch verliezen als gevolg van
deze afvlakking. De investeringsprestaties
van de activa van het fonds kunnen 
in de loop van de tijd sterk fluctueren.
Hoewel PAC tracht om het effect 
van deze fluctuaties af te vlakken, 
kunnen bonussen effectief variëren 
in de loop van verschillende
investeringsperiodes.

Ten gevolge van de afvlakking zou het
kunnen dat uw aandeel in het fonds lager
is dan de waarde van uw belegging
inclusief periodieke bonussen. In dat geval
zal er geen eindbonus uitgekeerd worden.

> Hoe worden de bonussen bepaald?
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De technieken die gebruikt worden om
het deel van de winst te berekenen dat 
als periodieke bonus op With Profits
contracten wordt uitgekeerd, variëren 
van maatschappij tot maatschappij.

De grootste factor om het potentieel
rendement te bepalen, vormen de
prestaties van de investeringen in 
het fonds, na aftrek van belasting. 
Andere belangrijke factoren zijn:

> het afvlakken van het rendement;

> elk verschil tussen het bedrag dat
effectief werd uitbetaald aan de
polishouders die uit een With Profits
fonds stapten, en het aandeel in de
totale fondswaarde op dat moment; 

> de kosten van de waarborgen waarvan
u en de andere polishouders genieten;

> de kosten van de International
Prudence Bond, die beschreven 
staan in het Kostenoverzicht, 
de Verzekeringswijzer voor de
International Prudence Bond 
en uw persoonlijke simulatie. 

De samenstelling van de activa van het fonds
De investeringsprestaties hangen af van hoeveel van het fonds geïnvesteerd werd in
welke verschillende soorten activa. PAC gelooft bijvoorbeeld dat een fonds dat een 
groot deel van zijn activa belegt in aandelen, op lange termijn een hoger rendement zal
laten optekenen. Dat kan verklaard worden doordat aandelen in de regel een hoger
rendement opleveren dan vastrentende activa of deposito's.

Omdat PAC er moet voor zorgen dat het fonds groot genoeg is om ten allen tijde alle
verplichtingen ten overstaan van de polishouders te kunnen dekken, zijn er beperkingen
aan de hoeveelheid activa van het fonds die PAC in de beurs kan investeren. Indien de
waarde van de activa beneden een bepaald peil zou vallen, zou PAC genoodzaakt zijn 
om meer in activa met een lager risico, zoals deposito's, te investeren. Over de tijd
genomen zijn de prestaties van de verschillende soorten activa aan sterke fluctuaties
onderworpen. Derhalve kan PAC de onderliggende samenstelling van de activa in het
fonds veranderen om: 

> de langetermijnprestaties te verbeteren;

> de financiële zekerheid van het fonds te behouden.

> Wat beinvloedt de waarde van mijn contract?



11

Dit onderdeel beschrijft wat er 
gebeurt indien u zou beslissen uit 
een PAC With Profits Fund te stappen. 
Dat kan gebeuren indien: 

> u omwisselt naar een ander fonds; of 

> bij volledige of gedeeltelijke afkoop
van of opname uit uw contract.

De manier waarop periodieke en
eindbonussen werken, kan ervoor zorgen
dat de waarde van uw contract wanneer 
u uit een PAC With Profits Fund stapt, 
heel verschillend is van de waarde van 
de onderliggende activa op dat moment.
Indien PAC dan een bedrag zou uitbetalen
dat beduidend boven de waarde van de
onderliggende activa ligt, zou dit een
nadelige invloed hebben op de andere
polishouders (die niet uit het fonds
stappen) en op de bedragen die het 
aan deze laatsten kan uitkeren.

Daarom behoudt PAC zich de
mogelijkheid voor om, indien u beslist uit
een PAC With Profits Fund te stappen, 
in voorkomend geval een MarktWaarde
Vermindering toe te passen op de waarde

van de eenheden van het PAC With Profits Fund (met inbegrip van periodieke en
eindbonussen), en dit om de waarde dichter bij de waarde van de onderliggende 
activa te brengen.

PAC behoudt zich het recht voor om tijdens de looptijd van het contract de criteria voor
het vaststellen van de MarktWaarde Verminderingen te wijzigen, dit in het licht van een
beduidende daling van de investeringsmarkt of in geval van een belangrijke stijging in het
aantal afkopen.

Het is momenteel de gewoonte van PAC om een MarktWaarde Vermindering toe te
passen bij omwisseling, bij gehele of gedeeltelijke afkoop of bij bepaalde opnames, 
indien de waarde van de onderliggende activa lager is dan de waarde van het contract,
bonussen inbegrepen.

Enige wijziging aan deze praktijk zal worden doorgevoerd zonder voorafgaandelijke
kennisgeving, en zij zal van toepassing zijn zowel op contracten die reeds liepen op het
ogenblik van de wijziging, als op alle latere contracten.

Wat de afvlakking betreft, hangt de manier waarop wij deze toepassen af, van de datum
van uw investering in het fonds. Met andere woorden:

> indien u minder dan, laat ons zeggen, vijf jaar geleden heeft geïnvesteerd in een PAC
With Profits Fund op het moment dat u er uitstapt, zal de afvlakking in principe niet
spelen of zal ze slechts gedeeltelijk worden toegepast. Indien er bijvoorbeeld een
sterke daling van de prijzen van aandelen is geweest tijdens die periode, zult u het
volledige effect van deze daling dragen wanneer wij het bedrag dat wij u zullen
uitbetalen, berekenen. 

> PAC past een geleidelijke, toenemende afvlakking toe voor investeringen op 
langere termijn.

> Wat indien ik beslis uit with profits te stappen?
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1. Uw geld is in veilige handen
Investeringen in het PAC With Profits 
Fund genieten van de soliditeit van het
Prudential With Profits Fund – een fonds
dat een AA* rating kreeg voor zijn
financiële sterkte. Deze financiële sterkte
zorgt ervoor dat PAC de hoogtes en
laagtes van de investeringsmarkten kan
opvangen, en zij laat de fondsbeheerder
ook toe om via diens beheer van de
investeringsstrategie, het groeipotentieel
van het fonds te optimaliseren.

2. U profiteert van de ervaring
van pac in het domein van de
with profits verzekeringen 
Als groep is Prudential reeds sinds 1991
aanwezig op de markt van de With Profits
verzekeringen in het Verenigd Koninkrijk,
en wordt zij als dusdanig erkend als een
marktleider in het Verenigd Koninkrijk.

3.Groeipotentieel 
De International Prudence Bond biedt u
het potentieel van een beter rendement
op uw geld dan een product op basis van
deposito’s zou kunnen bieden. Indien u
uw contract laat aangroeien zonder af te
kopen of opnames te doen, wordt er na
het zesde jaar een automatische jaarlijkse
bonus toegevoegd aan uw contract.

4. Cumul van bonussen
Elke investering in een PAC With 
Profits Fund kan een periodieke bonus
genereren. U kunt ook in aanmerking
komen voor een eindbonus ingeval 
van overlijden, bij gehele of gedeeltelijke
afkoop van uw contract of bij 
opnames daaruit.

5. Fiscaal gunstig regime voor
uw fondsen
Uw geld wordt beheerd vanuit de
vestiging van Prudential International in
Dublin. De door u geselecteerde fondsen
kunnen zich dus ontwikkelen in een fiscaal
gunstige omgeving. Er wordt geen enkele
belasting afgehouden van de fondsen 
(met uitzondering van een bronheffing
toegepast op bepaalde uitkeringen
gerealiseerd in het Fonds).

Raadpleeg uw financieel adviseur voor
meer duidelijkheid over uw persoonlijke
belastingssituatie.

6. Indien nodig heeft u steeds
toegang tot de waarde van 
uw contract
Hoewel International Prudence Bond 
een levenspolis is, kan deze beschouwd
worden als een belegging op middellange
tot lange termijn, zeker langer dan vijf 
jaar – er is geen vaste termijn. Dus als u
toegang wilt tot de gehele of een gedeelte
van de waarde van uw Contract, is dat
mogelijk- (onderworpen aan Vroege
inningskosten en/of toepasselijke MWV).
U beslist hoeveel u afhaalt en wanneer.
Raadpleeg wel uw Financiële adviseur
alvorens te innen. 

7. EEN KEUZE AAN FONDSEN
Uw premie wordt geïnvesteerd in fondsen
die u kunt uitkiezen met de hulp van uw
financieel adviseur.

Elk fonds wordt verdeeld in ”eenheden”
van gelijke waarde.

Met de premie die u betaalt worden
eenheden gekocht. De som die effectief in
het (de) door u uitgekozen fonds(en) gaat,
hangt af van het toewijzingspercentage.

We vermenigvuldigen het bedrag dat 
u stort met het toewijzingspercentage 
dat opgenomen is in uw persoonlijke
simulatie. Tijdens de looptijd van uw
contract kunt u in totaal in 10 verschillende
fondsen tegelijk investeren, waaronder
één PAC With Profits Fund. 

De details over het volledige
fondsengamma kunt u verkrijgen 
bij uw financieel adviseur.

8. U kunt uw investering
aanvullen
U Kunt bijkomende stortingen in uw
contract doen. Het minimumbedrag is
¤22.500, US22.500 of £15.000. Voor alle
andere munteenheden bedraagt het
minimum van de aanvullende betaling de
tegenwaarde van een bedrag van £15.000.

9. Eenheidsprijzen
De eenheidsprijzen van de PAC 
With Profits Funds worden gepubliceerd
in ‘L’Echo’ en ‘De Tijd’. Dat zijn de
eenheidsprijzen, inclusief periodieke
bonussen, die worden gebruikt voor 
de aankoop van eenheden en die als
dusdanig nooit zullen dalen. anneer
eenheden geïnd worden, kan een MWV
die de waarde van uw belegging kan
verminderen van toepassing zijn, samen
met de toepasselijke Opgavekosten 
en de recuperatie van openstaande
opmaakkosten. De gepubliceerde
eenheidsprijzen zullen verhoogd 
worden met de periodieke bonussen 
die door PAC worden bekend gemaakt.

Indien eenheden worden omgewisseld of
ingeval van afkoop of opnames, zal de
gehanteerde prijs verder verhoogd
worden met de eventuele eindbonus 
en verlaagd met de eventuele
Marketwaardevermindering die 
op dat moment van toepassing is.

> De 9 belangrijkste feiten over de international prudence bond

* Standard & Poor's, augustus 2010.
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Prudential International,
gevestigd in Dublin, 
maakt deel uit van de 
Prudential Group, een
vennootschapsnaam 
waarmee u waarschijnlijk 
reeds vertrouwd bent.

Sterke wortels
De Prudential Group is één van de grootste Britse financiële dienstverleners, en beheert
voor meer dan £309* aan fondsen.

Gerugsteund door meer dan 160 jaar ervaring, biedt deze groep financiële producten en
diensten aan – en biedt zij eveneens expertise in fondsbeheer in Europa, de Verenigde
Staten en Azië.

De Prudential Group draagt zorg voor de financiële belangen van zo'n 25 miljoen mensen
wereldwijd.*

* Zoals per 30 juni 2010.

Financiele sterkte
De financiële sterkte van een With Profits fonds wordt algemeen erkend als een essentiële
in overweging te nemen factor.

Sterke fondsen zijn beter in staat om de hoogtes en laagtes van de beurs op te vangen, 
en laten de fondsbeheerder toe om in activa te investeren met meer potentieel voor
hoger rendement op lange termijn. 

Uw stortingen in het PAC With Profits Fund van Prudential International worden
geïnvesteerd in het Prudential With Profits Fund– een fonds dat een AA# rating kreeg
voor financiële sterkte.

# Standard & Poor’s, Augustus 2010

> Vertrouwen in Prudential International
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> Belangrijke aanvullende informatie 

Uw financieel adviseur zal u een persoonlijke simulatie bezorgen die u de werking
van de International Prudence Bond toont, toegespitst op uw persoonlijk geval. 
U krijgt ook een brochure genaamd “Verzekeringswijzer voor de International
Prudence Bond”, waarin de belangrijkste kenmerken van het contract worden
uitgelegd, met inbegrip van de kosten.

Prestaties die in het verleden geregistreerd werden zijn niet noodzakelijk een
garantie voor wat de toekomst brengt. Het kan zijn dat u het bedrag van uw
investering niet volledig recupereert. 

De eindbonus kan op eender welk ogenblik gewijzigd of afgeschaft worden. 
Hij wordt dus niet gegarandeerd.

Inningen zijn altijd mogelijk maar zijn onderworpen aan een vroege inningskost en
de recuperatie van de openstaande opmaakkosten gedurende de eerste vijf jaar
van een initiële of bijkomende investering en/of een Marktwaardevermindering
("MWV") die van toepassing kan zijn. Deze kosten zullen eveneens van toepassing
zijn bij overlijden, afhankelijk van de leeftijd van de personen gedekt door de
verzekering op het ogenblik van de betreffende storting.

De volledige algemene voorwaarden van de International Prudence Bond zijn
beschikbaar op aanvraag.





De maatschappelijke zetel van Prudential International bevindt zich in Ierland op het volgende adres: Montague House, Adelaide Road, Dublin 2. Prudential International is
een marketing naam van Prudential International Assurance plc, een levensverzekeringbedrijf gebaseerd in Ierland. Registratienummer: 209967. Telefoonnummer + 353 1
476 5000. Prudential International Assurance plc is geautoriseerd door de Centrale Bank van Ierland.

www.prudential-international.com
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