
Prestatiescenario’s – [012023] 
Securex Life Invest Portfolio 

 

Prestatiescenario Defensive Life 

Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker 
en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties a.d.h.v. de 
slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product over de afgelopen 15 jaren. De markten kunnen zich in de toekomst 
heel anders ontwikkelen. 

Aanbevolen periode van bezit: 10 jaar 
Voorbeeld belegging 10.000,00 euro  
Verzekeringspremie (overlijden) 0,00 euro 

Als u 
afkoopt na 

1 jaar 

Als u 
afkoopt na 

5 jaar 

Als u afkoopt na 
 10 jaar (Aanbevolen 

periode van bezit) 

Scenario’s bij leven 
Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt ow belegging geheel of gedeeltelijk verliezen 

Stress 
Wat u kunt terugkrijgen na kosten € 6.190 € 6.050 € 4.660 

Gemiddeld rendement per jaar -38,09% -9,56% -7,35% 

Ongunstig  
Wat u kunt terugkrijgen na kosten € 6.890 € 7.680 € 7.710 

Gemiddeld rendement per jaar -31,08% -5,14% -2,57% 

Gematigd  
Wat u kunt terugkrijgen na kosten € 10.060 € 12.070 € 14.690 

Gemiddeld rendement per jaar 0,63% 3,83% 3,92% 

Gunstig  
Wat u kunt terugkrijgen na kosten € 12.330 € 13.720 € 16.250 

Gemiddeld rendement per jaar 23,28% 6,53% 4,97% 

Scenario bij overlijden 

Bij overlijden   
Wat uw begunstigden kunnen 
terugkrijgen na kosten  € 10.270 € 12.070 € 14.690 

 

Deze tabel laat zien hoeveel geld u zou kunnen terugkrijgen in de komende 10 jaar, in verschillende scenario's, als u 10.000 EUR 
inlegt. De weergegeven scenario's illustreren het mogelijke rendement op uw belegging. U kunt ze vergelijken met de scenario's 
van andere producten. Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden. Het ongunstige, 
het gematigde en het gunstige scenario deed zich respectievelijk voor bij een belegging tussen (2021-2022, 2011-2021, 2011-
2021). De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf en inclusief de kosten van uw adviseur of 
distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op 
hoeveel u terugkrijgt. 

  



 

Prestatiescenario Neutral Life 

Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker 
en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties a.d.h.v. de 
slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product over de afgelopen 15 jaren. De markten kunnen zich in de toekomst 
heel anders ontwikkelen. 

Aanbevolen periode van bezit: 10 jaar 
Voorbeeld belegging 10.000,00 euro  
Verzekeringspremie (overlijden) 0,00 euro 

Als u 
afkoopt na 

1 jaar 

Als u 
afkoopt na 

5 jaar 

Als u afkoopt na 
 10 jaar (Aanbevolen 

periode van bezit) 

Scenario’s bij leven 
Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt ow belegging geheel of gedeeltelijk verliezen 

Stress 
Wat u kunt terugkrijgen na kosten € 4.820 € 4.670 € 3.040 

Gemiddeld rendement per jaar -51,85% -14,12% -11,23% 

Ongunstig  
Wat u kunt terugkrijgen na kosten € 5.960 € 7.040 € 7.080 

Gemiddeld rendement per jaar -40,44% -6,78% -3,40% 

Gematigd  
Wat u kunt terugkrijgen na kosten € 10.310 € 13.480 € 17.970 

Gemiddeld rendement per jaar 3,13% 6,15% 6,03% 

Gunstig  
Wat u kunt terugkrijgen na kosten € 13.400 € 16.160 € 21.370 

Gemiddeld rendement per jaar 33,95% 10,08% 7,89% 

Scenario bij overlijden 

Bij overlijden   
Wat uw begunstigden kunnen 
terugkrijgen na kosten  € 10.520 € 13.480 € 17.970 

 

Deze tabel laat zien hoeveel geld u zou kunnen terugkrijgen in de komende 10 jaar, in verschillende scenario's, als u 10.000 EUR 
inlegt. De weergegeven scenario's illustreren het mogelijke rendement op uw belegging. U kunt ze vergelijken met de scenario's 
van andere producten. Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden. Het ongunstige, 
het gematigde en het gunstige scenario deed zich respectievelijk voor bij een belegging tussen (2021-2022, 2011-2021, 2011-
2021). De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf en inclusief de kosten van uw adviseur of 
distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op 
hoeveel u terugkrijgt. 

 

  



 

Prestatiescenario Dynamic Life 

Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker 
en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties a.d.h.v. de 
slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product over de afgelopen 15 jaren. De markten kunnen zich in de toekomst 
heel anders ontwikkelen. 

Aanbevolen periode van bezit: 10 jaar 
Voorbeeld belegging 10.000,00 euro  
Verzekeringspremie (overlijden) 0,00 euro 

Als u 
afkoopt na 

1 jaar 

Als u 
afkoopt na 

5 jaar 

Als u afkoopt na 
 10 jaar (Aanbevolen 

periode van bezit) 

Scenario’s bij leven 
Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt ow belegging geheel of gedeeltelijk verliezen 

Stress 
Wat u kunt terugkrijgen na kosten € 4.090 € 3.720 € 2.080 

Gemiddeld rendement per jaar -59,07% -17,94% -14,52% 

Ongunstig  
Wat u kunt terugkrijgen na kosten € 5.390 € 6.720 € 6.770 

Gemiddeld rendement per jaar -46,12% -7,65% -3,83% 

Gematigd  
Wat u kunt terugkrijgen na kosten € 10.500 € 14.640 € 20.920 

Gemiddeld rendement per jaar 5,00% 7,91% 7,66% 

Gunstig  
Wat u kunt terugkrijgen na kosten € 14.200 € 18.950 € 26.620 

Gemiddeld rendement per jaar 42,01% 13,63% 10,28% 

Scenario bij overlijden 

Bij overlijden   
Wat uw begunstigden kunnen 
terugkrijgen na kosten  € 10.710 € 14.640 € 20.920 

 

Deze tabel laat zien hoeveel geld u zou kunnen terugkrijgen in de komende 10 jaar, in verschillende scenario's, als u 10.000 EUR 
inlegt. De weergegeven scenario's illustreren het mogelijke rendement op uw belegging. U kunt ze vergelijken met de scenario's 
van andere producten. Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden. Het ongunstige, 
het gematigde en het gunstige scenario deed zich respectievelijk voor bij een belegging tussen (2021-2022, 2009-2019, 2009-
2019). De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf en inclusief de kosten van uw adviseur of 
distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op 
hoeveel u terugkrijgt. 

  



 

Prestatiescenario Securex Life Responsible 

Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker 
en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties a.d.h.v. de 
slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product over de afgelopen 15 jaren. De markten kunnen zich in de toekomst 
heel anders ontwikkelen. 

Aanbevolen periode van bezit: 10 jaar 
Voorbeeld belegging 10.000,00 euro  
Verzekeringspremie (overlijden) 0,00 euro 

Als u 
afkoopt na 

1 jaar 

Als u 
afkoopt na 

5 jaar 

Als u afkoopt na 
 10 jaar (Aanbevolen 

periode van bezit) 

Scenario’s bij leven 
Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt ow belegging geheel of gedeeltelijk verliezen 

Stress 
Wat u kunt terugkrijgen na kosten € 6.600 € 6.490 € 5.220 

Gemiddeld rendement per jaar -33,94% -8,27% -6,30% 

Ongunstig  
Wat u kunt terugkrijgen na kosten € 8.020 € 7.900 € 8.330 

Gemiddeld rendement per jaar -19,84% -4,60% -1,82% 

Gematigd  
Wat u kunt terugkrijgen na kosten € 9.790 € 10.560 € 11.260 

Gemiddeld rendement per jaar -2,10% 1,10% 1,19% 

Gunstig  
Wat u kunt terugkrijgen na kosten € 12.120 € 12.040 € 13.410 

Gemiddeld rendement per jaar 21,24% 3,78% 2,98% 

Scenario bij overlijden 

Bij overlijden   
Wat uw begunstigden kunnen 
terugkrijgen na kosten  € 9.990 € 10.560 € 11.260 

 

Deze tabel laat zien hoeveel geld u zou kunnen terugkrijgen in de komende 10 jaar, in verschillende scenario's, als u 10.000 EUR 
inlegt. De weergegeven scenario's illustreren het mogelijke rendement op uw belegging. U kunt ze vergelijken met de scenario's 
van andere producten. Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden. Het ongunstige, 
het gematigde en het gunstige scenario deed zich respectievelijk voor bij een belegging tussen (2021-2022, 2010-2020, 2011-
2021). De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf en inclusief de kosten van uw adviseur of 
distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op 
hoeveel u terugkrijgt. 

 

 

 

 

 

  



Prestatiescenario BeeFund Solution 

Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker 
en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De weergegeven scenario’s zijn illustraties op basis van de prestaties in het verleden 
en bepaalde aannamen. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. 

Aanbevolen periode van bezit: 10 jaar 
Voorbeeld belegging 10.000,00 euro  
Verzekeringspremie (overlijden) 0,00 euro 

Als u 
afkoopt na 

1 jaar 

Als u 
afkoopt na 

5 jaar 

Als u afkoopt na 
 10 jaar (Aanbevolen 

periode van bezit) 

Scenario’s bij leven 
Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt ow belegging geheel of gedeeltelijk verliezen 

Stress 
Wat u kunt terugkrijgen na kosten € 7.280 € 7.380 € 6.400 

Gemiddeld rendement per jaar -27,23% -5,90% -4,37% 

Ongunstig  
Wat u kunt terugkrijgen na kosten € 7.280 € 7.570 € 7.600 

Gemiddeld rendement per jaar -27,23% -5,41% -2,71% 

Gematigd  
Wat u kunt terugkrijgen na kosten € 9.760 € 10.820 € 12.340 

Gemiddeld rendement per jaar -2,38% 1,59% 2,12% 

Gunstig  
Wat u kunt terugkrijgen na kosten € 11.390 € 13.540 € 14.370 

Gemiddeld rendement per jaar 13,90% 6,25% 3,69% 

Scenario bij overlijden 

Bij overlijden  
(Gematigd scenario) 

Wat uw begunstigden kunnen 
terugkrijgen na kosten  € 9.960 € 10.820 € 12.340 

 

Deze tabel laat zien hoeveel geld u zou kunnen terugkrijgen in de komende 10 jaar, in verschillende scenario's, als u 10.000 EUR 
inlegt. De weergegeven scenario's illustreren het mogelijke rendement op uw belegging. U kunt ze vergelijken met de scenario's 
van andere producten. Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden. Het ongunstige, 
het gematigde en het gunstige scenario deed zich respectievelijk voor bij een belegging tussen (2019-2022, 2010-2020, 2009-
2019). De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf en inclusief de kosten van uw adviseur of 
distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op 
hoeveel u terugkrijgt. 
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