
Alleen adviserend gebruik

Product Charge Tables

Dit document geeft een overzicht van de standaardtarieven en – kosten die in mindering worden gebracht en waar u 
informatie kunt krijgen over andere toeslagen. Deze tabel is gebaseerd op tarieven per Januari 2023.

International Prudence Bond (België)

Soort tarief Tariefniveau Verdere informatie  
beschikbaar

Toewijzingspercentage Dit is het percentage van de betaalde premie dat bij aanvang 
op de obligatie wordt toegepast.

Voor vervolgpremies is het toewijzingspercentage 
dat van toepassing is afhankelijk van de cumulatieve 
betaalde premies.

Totale  
premie GBP

Totale  
premie EUR

Totale  
premie USD Toewijzing

<£50,000 <€75,000 <$75,000 100%

£50,000 – 
£99,999

€75,000 – 
€149,999

$75,000 – 
$149,999 101,5%

>=£100,000 >=€150,000 >=$150,000 102,5%

• Productinformatieblad

• Contractschema

• Toelichting

Initiële kosten Voor de eerste 5 jaar volgend op een premiebetaling op 
de obligatie, wordt 1,2% p.a. van de fondswaarde met 
betrekking tot die premie driemaandelijks per eenheid van 
tevoren in mindering gebracht.

• Productinformatieblad

• Contractschema

• Toelichting
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Soort tarief Tariefniveau Verdere informatie  
beschikbaar

Jaarlijkse  
beheerkosten

Met winstfondsen: 
Jaarlijkse beheerkosten = 1,2% p.a. van fondswaarde.

Andere fondsen: 
De jaarlijkse beheerkosten zijn afhankelijk van de gekozen 
fondsen. De kosten variëren van 0,95% p.a. tot 1,90% p.a. 
(onderhevig aan verandering naarmate fondsen worden 
toegevoegd aan of verwijderd uit het fondsassortiment). 
De jaarlijkse beheerkosten zijn impliciet binnen de 
dagelijkse eenheidsprijs.

• Productinformatieblad

Andere 
fondstoeslagen

Er zijn andere kosten die niet worden gedekt door de jaarlijkse 
beheerkosten. Dit kunnen bijvoorbeeld onderhoudskosten 
voor vastgoedinvesteringen zijn en kosten die samenhangen 
met investeringen in infrastructuur, zoals nutsvoorzieningen, 
transport en hernieuwbare energie. Deze kunnen in de loop 
van de tijd variëren. Het huidige niveau van deze kosten 
wordt weergegeven in de Fund Factsheets.

Deze kunnen ook transactiekosten omvatten die worden 
gemaakt wanneer een fondsbeheerder de beleggingen in een 
fonds verhandelt (bijvoorbeeld als hij besluit om een holding 
te verkopen en een andere te kopen).

• Productinformatieblad

• Fund Factsheet

Jaarlijkse 
groeibeloning

0,2% p.a. van de obligatiewaarde, beginnend in polisjaar zes, 
toegepast op het einde van elk polisjaar waarin er niets wordt 
opgenomen uit de obligatie.

Dit is een ‘negatieve toeslag’, d.w.z. dat eenheden worden 
toegevoegd aan de obligatie in plaats van afgetrokken van 
de obligatie.

• Productinformatieblad

• Contractvoorwaarden



Soort tarief Tariefniveau Verdere informatie  
beschikbaar

Toeslag 
voor vervroegde  
uitbetaling

Een toeslag voor vervroegde uitbetaling is van toepassing 
voor een periode van 5 jaar vanaf de datum waarop 
eventuele premies aan de obligatie zijn toegevoegd. Houd 
er rekening mee dat wanneer meerdere premies worden 
betaald, er verschillende percentages van toepassing kunnen 
zijn op de verschillende premies. De toeslag voor vervroegde 
uitbetaling is niet van toepassing op standaardopnames. De 
toeslag voor vervroegde uitbetaling kan ook van toepassing 
zijn bij overlijden.

Jaar
Obligaties  

opgenomen  
vóór 31/12/2005

Obligaties 
opgenomen na 

01/01/2006

1 10% 4,5%

2 8% 3,5%

3 6% 3,0%

4 4% 2,0%

5 2% 1,0%

6+ 0% 0%

• Contractschema

• Productinformatieblad

• Contractvoorwaarden

Toeslag 
voor overstappen

De eerste 20 overstappen in een termijn van 12 maanden 
zijn gratis.

Daarna is elke toeslag voor overstappen £17,10, €25,65 of 
$25,65 (Let op: deze kosten kunnen jaarlijks worden herzien)

• Overzicht van kosten



De vestigingsplaats van Prudential International is in Ierland, Montague House, Adelaide Road, Dublin 2. Prudential International is een handelsnaam van 
Prudential International Assurance plc, een levensverzekeringsmaatschappij die opereert vanuit Ierland. Het registratienummer is 209956. Prudential 
International Assurance plc is gemachtigd door de Central Bank of Ireland. Prudential International maakt deel uit van dezelfde ondernemingsgroep als 
The Prudential Assurance Company Limited. Zowel The Prudential Assurance Company Limited als Prudential International zijn respectievelijk directe en 
indirecte dochterondernemingen van M&G plc, een in het Verenigd Koninkrijk gevestigd bedrijf. The Prudential Assurance Company Limited is op geen 
enkele manier gelieerd aan Prudential Financial, Inc, een bedrijf wiens hoofdvestiging zich in de Verenigde Staten van Amerika bevindt, of aan Prudential 
plc, een internationale in het Verenigd Koninkrijk gevestigde groep.

www.prudential-international.com
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