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INDUCEMENTS  
 

 
 
Progentis leeft bij het verstrekken van haar diensten als bemiddelaar in bank- en beleggingsdiensten of als 
bemiddelaar in verzekeringen de AssurMiFID- gedragsregels na.  
 
Progentis neemt daarvoor de volgende inducement policy in acht waarin wordt weergegeven welke vergoedingen 
zij ontvangt en eventueel aan anderen betaalt. Progentis ziet er steeds op toe dat deze voordelen niet beletten dat 
Progentis in het beste belang van de cliënt handelt. 
 
Voor haar diensten van bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten  en verzekeringen ontvangt Progentis dan ook 
vergoedingen die het mogelijk maken om een kwalitatieve dienstverlening in het kader van het aanbieden van 
bank- en beleggingsdiensten en van verzekeringen te verstrekken.  
 
 
 

 
AARD VAN DE INDUCEMENTS 
 

 
De natuur van de vergoeding kan opgedeeld worden in aanbrengvergoedingen en beheersvergoedingen.  
 
De aanbrengvergoeding zijn de voordelen die Progentis ontvangt van de uitgevende onderneming als vergoeding 
voor de aanbreng van de cliënt, waarbij deze de kosten vergoedt die werden gemaakt bij de diensten die door 
Progentis werden verleend bij de onderschrijving van het product.  
 
De beheersvergoeding is de vergoeding die jaarlijks wordt toegekend door de uitgevende onderneming of 
verzekeringsonderneming voor de diensten van Progentis zoals opvolging van cliënten, opvolging van het product, 
operationele kosten zoals administratieve kosten, opvolging van juridische en fiscale wijzigingen, kosten voor 
juridische adviezen, marketingkosten, … 
 
De vermelden vergoedingen die Progentis ontvangt zijn mogelijks verschillend per product en worden berekend 
op het belegde bedrag of de premie. 
 
Voor bijkomende vragen over de tarievenlijst kunt u steeds terecht bij ons op kantoor: Louizalaan 380 – 1050 
Brussel of via e-mail: info@progentis.be . 
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OVERZICHT INDUCEMENTS 
 

 
 

Type Product Aanbrengvergoeding Jaarlijkse 
beheersvergoeding 

Surcommissie 
 

Risico-premie 

 
Niet fiscale spaar- en beleggingsverzekeringen 
 

TAK 21 - producten Max. 2 % Max. 0.5% - - 

TAK 23 - producten Max. 2 % Max. 1.5 % - - 

TAK 26 - producten Max. 2 % Max. 0.5 % - - 

Kapitalisatiecontracten Max. 2 % Max. 1.5 % - - 

 
Fiscale spaar- en beleggingsverzekeringen 
 

Fiscale spaarverzekeringen Max. 3 % - Max. 45 % op 1° premie - 

 
Andere levensverzekeringen dan spaar- en beleggingsverzekeringen 
 

Overlijdensdekkingen - - - Max. 15 % 

 
Verzekeringen niet-leven 
 

Arbeidsongeschiktheid - - - Max. 15 % 

 
Beleggingsproducten 

 

SICAV Max 1 % - - - 

Private Banking Max. 1 % - - - 

 
 


