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MECHANISME, DOELSTELLING EN BELEGGINGSPOLITIEK

(1)

MECHANISME

Door haar kapitaal integraal te beleggen in het compartiment FEDERALE FUND Fidelity Euro Cash - Klasse A (« het Compartiment »), heeft het interne beleggingsfonds FEDERALE - Fidelity Euro Cash (« het Fonds ») als doelstelling een gelijkaardig
rendement te realiseren dan het compartiment Fidelity Euro Cash Fund van de BEVEK
FIDELITY FUNDS (« het onderliggend fonds »).
Hiertoe belegt het Compartiment minstens 85% van zijn activa in het onderliggend
fonds en kan het geen positie hebben in cash of cash equivalenten (deposito’s of
monetaire marktinstrumenten waarvan de looptijd de 12 maanden overschrijdt) van
meer dan 15% van zijn activa.
BELEGGINGSBELEID EN DOELSTELLINGEN VAN HET INTERNET BELEGGINGSFONDS

Het onderliggend fonds streeft naar een rendement dat overeenkomt met de
geldmarktrente, met kapitaalbehoud en liquiditeit als voornaamste aandachtspunten.
Ten minste 70% belegd geldmarktinstrumenten, uitgedrukt in euro, met een resterende
tijd tot de vervaldatum van minder dan 12 maanden. Deze schuldinstrumenten kunnen
instrumenten omvatten van Amerikaanse banken en andere banken, handelseffecten,
obligaties uitgegeven of gegarandeerd door overheden, overheidsinstellingen 
of
agentschappen, obligaties met variabele rente, depositocertificaten met variabele
rente, bepaalde obligaties van « investment grade » g
 egarandeerd door h
 ypotheken en
andere effecten die van onderpand profiteren, alsmede door o
 verheden uitgegeven
effecten en door supranationale organtisaties, zoals 
bankbiljetten, obligaties en
staatsobligaties.

Type
Kapitalisatie
Situatie op
31/12/2019

RISICO-INDICATOR
hoger risico

lager risico

Opmerkingen

(1) D
 eze paragraaf is een
samenvatting van het
beleggingsbeleid dat geen
enkele juridische waarde heeft.
Enkel het beheersreglement
voor de beleggingsvorm
“tak 23”, beschikbaar op
www.federale.be, heeft
juridische waarde.
(2) De dagelijkse NIW van de
interne fondsen zijn beschikbaar
op www.federale.be
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potentieel
lagere opbrengst

3

4

5

6

7

potentieel
hogere opbrengst

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit
product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans
is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of van een
onmogelijkheid van ons om u te betalen. Het fonds belegt in financiële markten en
maakt gebruik van technieken en instrumenten die onderhevig zijn aan grotere of
kleinere schommelingen, die kunnen leiden tot hogere of lagere winsten of verliezen. De
mate van blootstelling aan de financiële markten verklaart het risiconiveau van dit fonds.
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HISTORIEK VAN DE RENDEMENTEN

CONTACT
Federale Verzekering
Stoofstraat 12
1000 Brussel
www.federale.be
Vereniging van Onderlinge
Levensverzekeringen - toegelaten
onder het nummer 346 door de
Nationale Bank van België (de
Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel)
Financieel rekeningnummer
BIC : BBRUBEBB
IBAN: BE64 3100 7685 9452
RPR
Brussel
BTW
BE 0408.183.324
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EVOLUTIE TOTALE ACTIVA VAN HET
ONDERLIGGENDE FONDS (IN MILJOENEN €)

Opmerkingen

(3) Het financieel risico van
producten gelinkt aan beleggingsfondsen wordt volledig
gedragen door de verzekeringsnemer. De behaalde
rendementen uit het verleden
bieden geen garantie voor de
toekomst.
(4) Het gaat om een nettorendement, alle kosten afgetrokken,
berekend voor de periode
vanaf de oprichtingsdatum
van het fonds (13/09/2019)
tot 31/12/2019.
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