
Credo26 Grow is een tak 26 spaarverzekering naar Belgisch recht.  Credo26 
Grow is een product van Credimo NV, een onderneming naar Belgisch recht, 
toegelaten om aan verzekeringen te doen onder het nummer 1665 om tak 21 
(K.B. van 18-04-2002 - B.S. van 03-05-2002 en 07-05-2002), 23 en 26 (B.S. van 
09-01-2004 en 09-02-2004) te beoefenen.  

Deze brochure geeft slechts een overzicht van de belangrijkste kenmerken. Uit-
gebreide informatie over het product, de voorwaarden en de verbonden risico’s 
vindt u in het essentiële-informatiedocument (EID), de infofiche en de algeme-
ne voorwaarden. Deze documenten kunt u gratis krijgen bij uw bemiddelaar 
of op www.credimo.be. Vooraleer u intekent, moet u deze documenten aan-
dachtig doornemen. De intrestvoeten en de intrestvoetwaarborgtermijnen voor 
Credo26 Grow vindt u op www.credimo.be of bij uw bemiddelaar.  

Deze brochure is bestemd voor een ruim publiek en houdt geen rekening met 
informatie over uw persoonlijke situatie.  Credimo NV heeft uw kennis en erva-
ring, uw financiële situatie en spaardoelstellingen niet getoetst. Mogelijk zijn de  
vermelde financiële instrumenten niet passend of niet geschikt. De brochure 
houdt dan ook geen beleggingsadvies in. U kunt de financiële instrumenten pas 
aankopen nadat uw bemiddelaar heeft getoetst of ze voor u passend of geschikt 
zijn.

Elke klacht betreffende een contract kan gericht worden aan: Credimo NV, We-
versstraat 6-10 te B-1730 Asse, fax. 02/454 10 16, klachtenbeheer@credimo.
be of de Ombudsman van de Verzekeringen, De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, 
tel. 02/ 547 58 71, fax 02/547 59 75, info@ombudsman.as of via webformulier 
op www.ombudsman.as. 
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Uw makelaar:

Credo26 Grow
Let's Grow together

Groeiende opbrengst

•  Gewaarborgde basisintrestvoet 0,01%:
 (tarief 03/06/2019)
De gewaarborgde basisintrestvoet is gegarandeerd voor 1 jaar, 
te rekenen vanaf de datum van definitieve ontvangst van de 
premie op de rekening van de verzekeraar. Na deze periode 
van 1 jaar wordt een gewaarborgde basisintrestvoet bepaald 
voor een nieuwe periode van 1 jaar.

•  Getrouwheidsintrestvoet:
 (tarief 03/06/2019)

jaar 1 0,10% jaar 4 0,60% jaar 7 1,45%

jaar 2 0,20% jaar 5 0,65% jaar 8 1,50%

jaar 3 0,55% jaar 6 1,40% jaar 9 1,60%

De getrouwheidsintrestvoet is gegarandeerd gedurende de 
looptijd van het contract, vanaf de datum van definitieve ont-
vangst van de premie op de rekening van de verzekeraar. De 
getrouwheidsintrest wordt toegekend op de jaarvervaldag van 
de premie, en is op die datum verworven. 

U vindt de intrestvoeten ook terug op onze website. Het globa-
le rendement uit het verleden kan in de infofiche geraadpleegd 
worden. Het rendement uit het verleden is geen garantie voor 
de toekomst.



Spaarformule binnen tak 26

Credo26 Grow is een tak 26 spaarverzekering met gewaarborgd 
rendement en kapitaalsgarantie van bij aanvang. Een tak 26 
spaarverzekering is actueel niet onderhevig aan een premie-
taks, op de effectief ontvangen rente wordt roerende voorhef-
fing betaald.

Credo26 Grow is onze formule voor de belegger die flexibel wil 
beleggen, zonder engagement naar de toekomst toe.  

• Vrijheid
Voor de belegger die flexibel wil beleggen, zonder engage-
ment voor de toekomst. Een gedeeltelijke of volledige afkoop 
is te allen tijde mogelijk en dit reeds vanaf 1.250 EUR.

Credimo NV is een Belgische levensverzekeringsmaatschappij die een uitgebreid gamma aan spaarverzekeringen aanbiedt, 
zowel voor particulieren als rechtspersonen.

Credo26 Grow
Let's Grow together

Premie

U kunt de Credo26 Grow reeds onderschrijven vanaf een (unie-
ke) premie van 2.500 EUR. Bijstorten in hetzelfde contract is 
niet mogelijk.  

Voor het geheel aan Credo26 Grow contracten, is de totale 
inschrijving per intekenaar beperkt tot 250.000 EUR voor de 
particuliere belegger en tot 500.000 EUR voor rechtspersonen.

Veilig, vrij en in alle transparantie sparen  

• Lage kostenstructuur
Door de lage kostenstructuur van Credo26 Grow kunt u het 
maximum uit uw rendement halen. Er wordt geen instapkost, 
geen beheerskost, geen premietaks of uitstapkost aangere-
kend. Er dient enkel roerende voorheffing te betaald worden 
op de effectief ontvangen rente. (Art. 171 en 269 van het Wet-
boek Inkomstenbelastingen onder voorbehoud van wijzigingen 
in de fiscaliteit.)

• Groei
Met deze tak 26 spaarverzekering krijgt u stelselmatig meer 
opbrengst van uw financiële reserve, dankzij een groeiende 
getrouwheidsintrestvoet gedurende de looptijd van 9 jaar. 

Risico's

•  Deze tak 26 spaarverzekering is onderhevig aan een 
renterisico in hoofde van de intekenaar aangezien de basisin-
trestvoet gewaarborgd is per periode van 1 jaar vanaf de stor-
ting en de getrouwheidsintrestvoeten gewaarborgd zijn gedu-
rende de looptijd van het contract.

•  Waarborg: uitkeren van de opgebouwde spaarreser-
ve aan de intekenaar op eindvervaldag of bij gedeeltelijke/vol-
ledige afkoop.

Credo26 Grow

Deze spaarverzekering richt zich zowel tot de particuliere 
belegger die zijn spaargeld veilig wil beleggen en ook tot de 
rechtspersoon. Een rechtspersoon kan zowel een binnenland-
se onderneming, vzw, onderwijsinstelling of een openbaar be-
stuur zijn.

Met deze tak 26 spaarverzekering krijgt u stelselmatig meer 
opbrengst van uw financiële reserve, dankzij een groeiende ge-
trouwheidsintrestvoet.

Credo26 Grow laat u tegelijk ook toe om snel en vlot over uw 
spaargeld te beschikken, en dat zonder kosten.


