
Mijn plan  
voor een  

mooie toekomst

www.axabank.be

LEG NU DE FINANCIËLE BASIS
VOOR UW PLANNEN VAN MORGEN.  
Samen met uw bankagent die naar  
u luistert en u begeleidt.



Uw vermogen is van kapitaal belang. En u wilt er 
graag de vruchten van plukken. 

Met het oog op een mooie toekomst, voor u en 
wie u lief is. Of voor een comfortabel pensioen. 

U beseft dat uw vermogen later misschien niet 
zal volstaan. De inflatie vreet aan uw spaargeld, 
het wettelijk pensioen is voor de meeste Belgen 
ontoereikend, na uw pensioen zal uw inkomen 
wellicht dalen, … Het houdt u wel eens bezig.

U bent immers nog zo veel leuke dingen van 
plan.

Hoe blijft u zo lang mogelijk 
financieel onafhankelijk?



NUTTIGE WEBSITES: mypension.be | mycareer.be | myminfin.be

Zelf gaan beleggen? Iedereen weet dat de financiële 
markten bepaalde risico’s inhouden. 

Wat dan? Doe iets.
Investeer wat tijd in een afspraak met uw AXA Bankagent. 

Als financieel expert, overloopt die met u vandaag de 
mogelijkheden:

• om uw plannen voor morgen waar te maken;
• om uw vermogen in de toekomst te beheren;
• en om het in gunstige omstandigheden over te 

dragen.  

En dat in alle transparantie. 
Zo kunt u optimaal van het leven genieten. 

Wie met pensioen gaat, ziet zijn inkomen meestal dalen.  
Wacht dan ook niet langer om een plan uit te werken.  

Uw AXA Bankagent wilt daarbij graag uw gids zijn. 

(Bron: Federale Pensioendienst)

Pension légale attendue

MOYENNE 
BELGE 

INDÉPENDANT       -       SALARIÉ       -       FONCTIONNAIRE

€ 1.029€ 740 € 2.504

€ 758€ 289 € 1.884

PENSION MOYENNE P O U R 
CARRIÈRE INCO MP L ÈTE 

PAR MOIS

€ 1.065 
€

À QUELLE PENSION POUVEZ-VOUS VOUS ATTENDRE ?

Source : Service fédéral des pensions
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UW 
INKOMSTEN

WETTELIJK PENSIOEN
IN BELGIË

GEMIDDELD
PER MAAND



Uw financiële gids

De samenstelling van een 
gediversifieerde portefeuille 
die rekening houdt met 
uw persoonlijke situatie, 
uw verwachtingen en uw 
beleggersprofiel is absoluut 
noodzakelijk. Uw AXA 
Bankagent begeleidt u daarbij. 

Alles begint met een eerste 
afspraak om een duidelijk 
beeld van uw verwachtingen 
te krijgen. Mensen verschillen 
immers allemaal van elkaar, en 
iedereen verdient persoonlijk 
advies. 

Samen overloopt u uw 
behoeften, uw vermogen en 
uw plannen aan de hand van 
een interactieve tool. 

U stelt al uw vragen en krijgt 
alle nodige informatie. 

Het is immers belangrijk 
om niets over het hoofd te 
zien. En om uw plan goed te 
overdenken.

Uw beleggingsexpert begeleidt 
u professioneel en in alle 
openheid. Hij of zij volgt zelf 
regelmatig opleidingen om 
bij te blijven. Het gaat immers 
om een complexe en snel 
evoluerende materie. 

Laat u bijstaan  
door een expert.

Niet alleen vandaag, 
maar ook morgen en 
daarna. Dat kan dankzij 
regelmatige opvolgings-
gesprekken.



Onze aanpak
EERST LUISTEREN,  

DAN DESKUNDIG ADVISEREN

Luisteren en advies verlenen 
krijgen bij ons voorrang op de 
verkoop van producten.  
 
VANUIT UW HUIDIGE SITUATIE 
NAAR EEN FINANCIËLE DIAGNOSE

Tijdens het gesprek hanteert uw 
AXA Bankagent een gebruiks-
vriendelijke tool. Hij of zij stelt  
een aantal vragen: over welk 
inkomen wilt u na uw pensioen 
beschikken, welk bedrag wilt u 
later nalaten, … ? 

Uw antwoorden, 
aangevuld met de 
informatie over  uw 
financiële situatie 
en uw toekomstige 
behoeften, stellen 
uw bankagent in 
staat een financiële diagnose  te 
maken. U ontvangt een simulatie-
rapport, met verschillende scena-
rio’s.

UW RISICOPROFIEL

Ook uw risicoprofiel wordt 
bepaald aan de hand van enkele 
vragen. Welke risico’s bent u be-
reid te nemen om het potentieel 
rendement van uw beleggingen te 
verhogen?

UW MODELPORTEFEUILLE

Op basis van uw risicoprofiel 
wordt een bijbehorende model-
portefeuille samengesteld. Uw 
bestaande portefeuille zal dan  

aan die model- 
portefeuille wor-
den afgetoetst. 

Bij elke stap krijgt 
u advies van uw 
financieel expert, 

die ervoor zorgt dat uw effectieve 
portefeuille die modelportefeuil-
le zo dicht mogelijk benadert.

Welke financiële inspanningen 
zijn er nodig om mijn levensstijl 
zo lang mogelijk te kunnen  
aanhouden?

Hoeveel kapitaal  
heb ik nodig als ik 
met pensioen ga?



Ons aanbod 

Een ding is zeker: we doen veel 
meer dan louter producten 
aanbieden. 

Ons aanbod wordt pas met u 
overlopen na een grondige 
financiële diagnose op basis 
van uw persoonlijke situatie 
en uw beleggersprofiel, dat 
rekening houdt met uw kennis 
en uw ervaring omtrent beleg-
gingsproducten. 

AXA Bank verleent niet-onaf-
hankelijk advies. Met andere 
woorden: uw AXA Bankagent 
geeft u enkel advies rond onze 
eigen producten of die van 
onze geprivilegieerde partners. 

Hij of zij bespreekt met u  
de diversifiëring van uw 
portefeuille, stelt die samen 

in overleg met u en zal u ook 
achteraf op regelmatige basis 
blijven begeleiden. 

Indien u dat wenst, kunt u 
bepaalde producten zelf online 
beheren.

Maak een afspraak met een 
AXA Bankagent in uw buurt. 
Of surf naar  
axabank.be/beleggen voor 
meer informatie over ons 
aanbod en een simulatie.

BIJ HET DOORGEVEN VAN BELEGGINGSORDERS VERBINDT AXA BANK ZICH 
ERTOE STEEDS HET BESTE RESULTAAT VOOR U NA TE STREVEN, REKENING 
HOUDEND MET DE PRIJS, DE KOSTEN, DE UITVOERINGSSNELHEID, …

We raden u enkel  
producten aan die  
bij u passen. 
Producten die niet  
bij u passen, zullen we  
u dan ook afraden.



Informeren  
in alle transparantie 
VANDAAG, MORGEN EN OOK DAARNA

WE INFORMEREN U OVER DE 
RISICO’S

AXA Bank geeft beleggingsadvies. 
In een schriftelijke “Bevestiging 
beleggingsadvies” leggen we u uit 
op welke manier rekening werd 
gehouden met uw behoeften, uw 
risicoprofiel, uw kennis en uw  
ervaring met beleggingsproducten.

WE INFORMEREN U OVER DE 
KOSTEN EN LASTEN

Aan beleggingsproducten en 
-diensten zijn kosten en lasten 
verbonden. We delen u die in alle 
openheid mee, alsook de eventuele 
impact die ze hebben op het ren-
dement van uw portefeuille. En dat 
uiteraard vóórdat u een beleggings-
product aankoopt (het gaat dan om 
een inschatting) en nadien in een 
jaarlijks overzicht van uw activa.

WE VOLGEN UW PORTEFEUILLE 
VAN NABIJ OP

Hoe weet u of uw financieel plan 
nog steeds op het juiste spoor 
zit? Wij gaan regelmatig na of uw 
beleggingsportefeuille nog steeds 
bij u past:
• ofwel zit u op de goeie weg,
• ofwel helpt uw expert u om uw 

portefeuille bij te sturen.

UW GEGEVENS ZIJN SAFE

Uw gegevens zijn zeer nuttig voor 
ons, onder meer om u beter te leren 
kennen en u deskundig te kunnen 
adviseren. Ze zijn veilig bij ons.

U kunt ze ook op ieder moment 
inkijken. Contacteer ons gerust  
om ze aan te passen mocht dat 
nodig zijn.



We verkopen 
uitsluitend wat 

we kennen.



Drie pijlers ondersteunen 
 uw portefeuille

AXA Bank is een betrouwbare, gezonde bank met meer dan 800.000 klanten. 
We werken met een netwerk van zelfstandige agenten: zo is er altijd wel een 
AXA Bankagent in uw buurt. Bovendien kunt u rekenen op de expertise van 
deze drie pijlers:

                AXA Groep 107 miljoen klanten
wereldwijd

Een van de grootste activa- 
beheerders in Europa

Meer dan 43 miljard activa  
in beheer

ONZE EFFECTENREKENING IS 
EEN VAN DE VOORDELIGSTE 
OP DE MARKT.

DE EFFECTEN OP UW 
EFFECTENREKENING 
BLIJVEN UW EIGENDOM, 
WAT ER OOK  MET UW BANK 
GEBEURT. BOVENDIEN IS UW 
EFFECTENREKENING TOT 
20.000 EURO GEDEKT DOOR 
HET BESCHERMINGSFONDS 
VOOR DEPOSITO’S EN 
FINANCIËLE INSTRUMENTEN. 



Uw online tools

Bent u met het internet 
vertrouwd? Dan kunt u 
uw activa beheren en de 
evolutie van uw porte-
feuille makkelijk online 
opvolgen in homeban-
king voor pc en via onze 
mobile banking app 
voor smartphone en 
tablet.

Of maak gebruik van 
onze handige keuzehulp 
in mobile banking of 
homebanking. Beant-
woord eenvoudig enkele 

vragen voordat u een 
fonds uit ons aanbod 
kiest.

Beleggen betekent ook 
up-to-date blijven. Bij 
AXA Bank kunt u: 

• onze beleggings-
blogs lezen op  
axabank.be ;

• u gratis abonneren 
op onze nieuwsbrief 
voor beleggers.



De MiFID II-richtlijn wil de structuur van de financiële markten harmoniseren en beleggers beter 
beschermen. AXA Bank is uw vertrouwen waard. We handelen loyaal, eerlijk en professioneel bij het 
optimaal behartigen van uw belangen. Deze brochure heeft een louter informatief karakter. Ze bevat geen 
beleggingsadvies in het kader van het financieel recht. Aan beleggen zijn steeds risico’s verbonden. Lees 
vóór u investeert alle informatie over de producten. Rendementen uit het verleden bieden geen waarborg 
voor de toekomst.

WE SLEUTELEN VOORTDUREND AAN DE KWALITEIT VAN ONZE DIENSTVERLENING.  
PROBLEMEN? NEEM CONTACT OP MET ONZE DIENST CUSTOMER RELATIONS  
(CUSTOMER.RELATIONS@AXA.BE) OF SURF NAAR DE RUBRIEK ‘CONTACT’ OP  
ONZE WEBSITE.

AXA Bank Belgium nv, Troonplein 1, 1000 Brussel • TEL 02 678 61 11 • FAX  02 678 82 11 • e-mail contact@axa.be • www.axabank.be
BIC: AXABBE22 • IBAN BE67 7000 9909 9587 • KBO nr.: BTW BE 0404 476 835 RPR Brussel • FSMA 036705 A  • 7191860 - 1217 - V.U.: Xavier Gys

MIJN PLAN VOOR EEN MOOIE TOEKOMST 

Volg de actualiteit op de voet op: www.axabank.be/nl/vermogen

UW PERSOONLIJKE SITUATIE KAN VERANDEREN MET DE TIJD.  
CONTACTEER DAN GERUST UW BANKAGENT OM UW PORTEFEUILLE BIJ TE STELLEN.

facebook.com/AXABankBelgie twitter.com/AXABankBE

BESTE
ONLINE PLATFORM

BESTE
KANTORENNETWERK


