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BELEGGEN

Beleggen, dat kan iedereen
elk op zijn eigen ritme
U hebt wat spaargeld, veilig belegd op uw spaarboekje ?
U zou graag een spaarpotje aanleggen om een project te realiseren
waar u al lang van droomt ?
Het vooruitzicht op mooiere rendementen dan bij de klassieke spaarformules
brengt u in verleiding, maar u hebt niet veel tijd om één en ander uit te pluizen
of u weet niet goed hoe eraan te beginnen ?
Beginnende of ervaren belegger, occasioneel of regelmatig, één ding
is duidelijk : als het om uw geld gaat, hebt u in de eerste plaats behoefte
aan een luisterend oor, iemand die beschikbaar is en u de geknipte
oplossing aanreikt voor uw persoonlijke situatie. Dat is precies de rol
van uw AXA Bankagent : ontmoet hem, hij luistert met plezier naar u.

en zijn eigen manier
U wilt vooral het kapitaal dat u al opgebouwd hebt, veiligstellen. En het,
indien mogelijk, ook zoveel mogelijk laten opbrengen. U bent bereid
daar zekere risico’s voor te nemen, maar niet zonder bepaalde garanties.
Of u aarzelt uit angst dat het allemaal veel te ingewikkeld zal zijn.
Maar dat is het helemaal niet : wel integendeel, voor u is het hoofddoel
een zo groot mogelijk rendement halen !
U bent met andere woorden gewoon op zoek naar de beste kansen om
uw geld zo goed mogelijk te beheren, in elke levensfase.
Uw AXA Bankagent is er om u te begeleiden en om u te helpen een klare
kijk te krijgen. Vandaag en morgen.
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Beleggen, ja maar …
… dan moet je al over een serieus kapitaal
beschikken

Wist u dat er beleggingen bestaan waarin u al met een paar honderd euro kunt instappen ?
AXA Bank biedt u een hele reeks van dergelijke producten aan. Doe de test : beleg uw
eerste euro en zie hoe u meer kunt halen uit uw geld!
Zet uw eerste stapjes in de beleggerswereld met de hulp van uw AXA Bankagent.
U zult al snel de smaak te pakken hebben !

… het lijkt zo ingewikkeld !

Deze brede waaier aan beschikbare beleggingsproducten : beleggingsfondsen,
obligaties … Niet makkelijk om door de bomen het bos nog te zien.
Uw geld laten slapen op een spaarrekening is dan ook een stuk makkelijker.
Makkelijker, misschien wel ja, maar rendabel niet echt …
Uw AXA Bankagent zal u met plezier klaar en duidelijk een woordje uitleg geven
over de verschillende producten, zodat u zich goed voelt bij uw keuzes. Dit advies
is volledig vrijblijvend, want advies, dat is zijn vak.

… daar moet je tijd voor hebben

De beurskoersen en de looptijd van de verschillende beleggingen in het oog houden.
Dat kost toch wel wat tijd …
Ieder zijn vak : het is juist de taak van uw AXA Bankagent om op de hoogte
te blijven van de evoluties op de financiële markten. Raadpleeg hem nu en dan
even en maak meteen van de gelegenheid gebruik om over uzelf en eventuele
veranderingen in uw situatie te vertellen.
Ook uw homebanking is een waardevolle tool dankzij dewelke u altijd over actuele
informatie beschikt over uw beleggingen en hun waarde en rendement kunt nagaan.
En voor de rest ... raden we u aan uw kostbare tijd te besteden aan de dingen die u
écht leuk vindt.

… dat is veel te riskant !

Er zijn beleggingen met een groot risico, dat klopt, maar wie zegt dat u
alles moet inzetten op dit soort beleggingen ?
AXA Bank geeft altijd de voorkeur aan een combinatie van spaar- en
beleggingsproducten. AXA reikt ook producten aan zoals open fondsen die op zich
al een mooie risicospreiding bieden.
Uw AXA Bankagent is de ideale gesprekspartner om er met u over te praten en
u te helpen de producten te kiezen die het best bij uw beleggersprofiel passen.
Ga even met hem samenzitten en zet de stap naar een gediversifieerde portefeuille,
in alle veiligheid.
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Een gesprek met uw AXA Bankagent lo
Kom hem vertellen over uw plannen, uw wensen, maar ook over uw angsten.
Leg hem uit wat u verwacht, wat u ertoe aanzet te investeren of dit te overwegen.
Hij is er in de eerste plaats om naar u te luisteren. Om u te helpen uw
plannen op de korte en de wat langere termijn duidelijk te stellen, de
diverse manieren af te wegen om ze te realiseren, naargelang van uw
bereidheid om al dan niet bepaalde risico’s te nemen. En dit volledig
vrijblijvend, enkel en alleen om ervoor te zorgen dat u een klare kijk krijgt
en dat u vol vertrouwen kunt beslissen wat het beste is voor uw geld.
Omdat het oordeelkundig advies verdient, dat spreekt voor zich.
En daarbij kunt u rekenen op het professionalisme van uw AXA Bankagent.
Hij is immers erg bedreven in dergelijke luisteroefeningen : improviseren is
hier niet op zijn plaats.

Naar u luisteren
Missie 1 van uw AXA Bankagent : naar u luisteren, naar u luisteren en nog eens naar u luisteren.
Wie kan er immers beter dan uzelf uw situatie beschrijven, de plannen in uw hoofd en de
doelen die u op welke termijn voor ogen heeft ?
Niemand natuurlijk. Zeker gezien al deze elementen voortdurend veranderen, om familiale of
professionele redenen.
Daarom is het zo belangrijk voor u om uw AXA Bankagent in levenden lijve te ontmoeten.
En liefst regelmatig.
Met dank aan zijn uitstekende technische kennis van de financiële producten en diensten
die hij u kan aanbieden en zijn ruime ervaring kan hij zich inleven in uw bekommernissen
en u zo gerichte antwoorden geven voor uw specifieke noden.
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nt loont vast de moeite
Hij past een gestructureerde methode toe waarmee hij u meteen een
concreet en volledig beeld kan schetsen van uw financiële situatie in
termen van liquide middelen, spaargeld en beleggingen :
hij luistert naar u
	en stelt u dan een reeks gerichte vragen om uw persoonlijk
beleggingsprofiel te achterhalen
	op basis van uw antwoorden en dankzij een zeer efficiënte, speciaal
door AXA Bank ontwikkelde tool voor adviesverlening op maat toont
hij u in een grafiek de huidige spreiding van uw vermogen
hij vergelijkt uw situatie met een modelportefeuille die strookt met
uw eigen profiel
hij verstrekt u alle nodige informatie voor een weloverwogen beslissing
en een gepaste bescherming van uw vermogen en geeft u advies over
de meest geschikte opties om uw portefeuille te doen groeien.

>
>
>
>
>

Hij begeleidt u zo op de weg naar een efficiënte en gepersonaliseerde
diversificatie. Hij helpt u gewoonweg bij het kiezen.

U informeren
Dit gesprek is bovendien dé gelegenheid voor uw AXA Bankagent om u helder en volledig
te informeren over zijn rol en het wettelijke kader waarbinnen hij opereert, met name de
MiFID-reglementering (Markets in Financial Instruments Directive) die als hoofddoel heeft u
te beschermen.
Hiervoor moet u onder meer perfect op de hoogte zijn van :

>
>

wat u kunt verwachten van een beleggingsadviesdienst

>

het feit dat er modelportefeuilles uitgewerkt zijn om aan de verwachtingen van elk van

>

het feit dat er een classificatie is uitgewerkt om de spaar- en beleggingsproducten

>

het feit dat u verplicht bent een financiële reserve liquide middelen aan te houden om

de standaard beleggingsprofielen die bepaald zijn : conservatief, defensief, neutraal,
dynamisch en offensief
deze profielen te voldoen
te diversifiëren
het hoofd te bieden aan onvoorziene omstandigheden
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Samen met u,
uw beleggingsprofiel opstellen
Een andere belangrijke stap, opnieuw met als doel u te helpen de juiste keuzes te maken voor
de spreiding van uw vermogen, bestaat erin om, indien dat nog niet gebeurd was, samen met u
na te gaan welk beleggingsprofiel het best aansluit bij uw noden :

>
>
>
>
>

conservatief
defensief
neutraal
dynamisch
offensief

O m d i t t e a c h t e r h a l en, bes chikt uw agent over een lij st me t
z e e r g e r ic h t e v r a g e n om volgende zaken duidelij k te ste lle n :
1.	uw financiële situatie
2.	uw beleggingsobjectieven, met andere woorden

>

 w globale beleggingshorizon enerzijds, m.a.w. op welke termijn en met welke frequentie
u
wenst u de eerste vruchten te plukken van de beleggingen die u vandaag overweegt
en uw risicogevoeligheid anderzijds
3.	uw kennis van en uw ervaring in beleggen in het algemeen

>

Op basis van uw antwoorden wordt uw beleggingsprofiel opgemaakt. En zo is meteen de eerste
steen gelegd. Nu kunt u overgaan tot het opbouwen van uw portefeuille.

Foc u s o p r i s i c o k l a s s en
Dankzij de classificatie om de verschillende
beleggingstypes op te lijsten volgens de
risico’s die ze inhouden, is het vandaag een

A

Producten met zeer laag risico (in euro)
Spaar-, termijnrekeningen en kasbons
(= depositogarantie)
Staatsbons met minimum rating A-

B

Producten met laag risico (in euro)
EMTN met 100% kapitaalgarantie
Bedrijfsobligaties met minimum rating BBBStaatsbons met minimum rating BBB-

stuk makkelijker om te oordelen of een bepaald
product geschikt is voor uw beleggingsprofiel.
Deze classificatie is zeer eenvoudig :

>
>

ze telt 5 graden, van A tot E
 staat voor het laagste risico en E
A
voor het hoogste risico.

C
D

*D
 e CESR fondsen worden ingedeeld op basis van een index die
van 1 tot 7 loopt, waar 7 het hoogste niveau is. Deze index vertegenwoordigdt de jaarlijkse volatiliteit van het fonds op een periode van
5 jaar. Het kan wel zijn dat de historische gegevens geen betrouwbare indicatie voor de toekomst vormen.
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E

Producten met gemiddeld risico (in euro)
Investeringsfondsen CESR 1, 2, 3, 4*
Producten A en B met 90% kapitaalgarantie
Producten met hoog risico
Investeringsfondsen CESR 5, 6, 7*
Producten in deviezen
Aandelen
Producten met zeer hoog risico
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Samen met u,
uw ideale portefeuille uitwerken
Om uw ideale portefeuille op te bouwen, beschikt uw AXA Bankagent over een erg doeltreffende
en handige tool waarmee hij in een handomdraai :
1.	
u een duidelijk overzicht kan geven van de producten die u al hebt en een grafiek kan tonen
van uw huidige spaar- en beleggingsportefeuille
2.	
deze portefeuille kan vergelijken met de modelportefeuille die overeenstemt met uw
beleggingsprofiel
3.	
u advies op maat kan verlenen om uw portefeuille optimaal te doen evolueren en de meest
gunstige opties aan te houden voor een verstandig beheer, naargelang van uw profiel.
Zo kunt u met kennis van zaken tot een besluit komen en uit de aangeboden oplossingen kiezen
wat voor u het meest geschikt is.
Dát is de dienst van beleggingsadvies ad hoc met portefeuilledimensie die AXA Bank u voorstelt.
En uw AXA Bankagent, wat hem betreft, is er om u te informeren en u advies te verlenen indien
gewenst.
Uw profiel en de samenstelling van uw portefeuille veranderen bovendien ook door de jaren heen.
Het is dan ook belangrijk uw agent regelmatig te zien om ze aan te passen zodat ze te allen tijde
perfect zijn afgestemd op uw actuele situatie. Dát is een voorwaarde voor advies dat altijd precies
op maat is.

Fo c u s o p d e m o d e lp o r tef euilles
Door deze klassen te kruisen met de beleggingsprofielen werden voor elk producttype de ideale
verhoudingen vastgelegd voor elk beleggerstype. Dat is wat we de modelportefeuilles noemen :
Min-Max
A + B + Liq
C
D
E

Conservatief
100%

Defensief
60% - 100%
0% - 40%
0% - 20%

Neutraal
40% - 100%
0% - 60%
0% - 40%

Dynamisch
20% - 100%
0% - 80%
0% - 80%

Offensief
0% - 100%
0% - 100%
0% - 100%

Natuurlijk is dit nogal theoretisch. Ga even langs bij uw AXA Bankagent : hij zal zich samen met u
over uw persoonlijke situatie buigen.
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Een gesprek met uw
AXA Bankagent loont
vast de moeite
oo r d e e l z e lf ov e r :

>
>

de kwaliteit van zijn luisteroefening
de manier waarop hij, op basis van de informatie die u hem geeft en met behulp
van de tools waarover hij beschikt, u helpt een duidelijk beeld te krijgen van uw
persoonlijke situatie inzake sparen en beleggen

>	de waaier aan producten en diensten die hij u kan aanbieden om aan
uw verwachtingen te voldoen wanneer het gaat om de bescherming en
de opbrengst en/of diversificatie van uw portefeuille.
Het feit dat hij optreedt als zelfstandig agent maakt van hem een bevoorrechte partner,
die nu en in de toekomst aan uw zijde staat. Met hem biedt AXA Bank u een vertrouwens
persoon op de lange termijn.
Het is tijd om uw kapitaal in handen te nemen : ga voor oplossingen op maat en
doe het aangroeien. Op uw eigen ritme.

AXA Bank Europe nv, Vorstlaan 25, 1170 Brussel, België
TEL 02 678 61 11 • FAX 02 678 82 11 • e-mail contact@axa.be • www.axabank.be
IBAN BE67 7000 9909 9587 • BIC AXABBE22 • KBO Nr. : BTW BE 0404 476 835 RPR Brussel
FSMA 036705 A
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Loop daarom meteen even langs bij uw AXA Bankagent.
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