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Onze planeet heeft het zwaar te verduren. Wij kunnen het ons niet veroorloven hier
niets aan te doen. De dringende noodzaak om in te grijpen, creëert ongetwijfeld een
van de meest veelbelovende beurstendensen van het ogenblik. De duurzame sectoren
kunnen de toekomst door een “groene” bril bekijken! En u ook want met Smart
Invest Bon Green Planet 5, een beleggingsverzekering van AG Insurance, kunt u
profiteren van de aantrekkelijke vooruitzichten van deze belangrijke sectoren, op
een veilige en tegelijk originele manier.
Onze planeet krijgt er dagelijks ongeveer 200.000 bewoners bij. Tegen dat ritme zal de wereldbevolking, die net de kaap van 7 miljard bewoners heeft gerond, tussen nu en 2050 met 50%
zijn toegenomen. Gelijklopend met deze demografische uitbreiding beleven we ook een ongebreidelde industrialisering van de groeilanden.
Deze onomkeerbare evolutie brengt reusachtige uitdagingen met zich mee die vitaal zijn voor
onze planeet. De behoefte aan energie en drinkbaar water blijft bijvoorbeeld groeien, terwijl de
natuurlijke bronnen slinken. De vervuiling in al zijn vormen bereikt alarmerende niveaus.
Door de ernst van de situatie groeit er al snel een collectieve bewustwording. Een bewijs hiervan is de alsmaar strengere wetgeving op het vlak van milieubescherming overal ter wereld
en de uitgesproken interesse van de consument in de geïndustrialiseerde landen voor ethisch
verantwoorde en duurzame producten.
Sommige bedrijven hebben niet gewacht op de gewijzigde wetten en gedragsregels om hun
activiteiten af te stemmen op deze nieuwe ontwikkelingen. Zo hebben ze een aanzienlijke voorsprong genomen op hun concurrenten en zijn ze vandaag in staat om producten en diensten
aan te bieden die oplossingen bieden voor ecologische problemen. Onnodig te vermelden dat
deze bedrijven een mooie beurstoekomst tegemoet kunnen gaan.

Voorzichtig beleggen in 4 duurzame sectoren met groeipotentieel
Smart Invest Bon Green Planet 5 is een beleggingsverzekering van AG Insurance die u de mogelijkheid biedt om het potentiële rendement na te streven van sectoren die rechtstreeks
betrokken zijn bij milieubehoud. U belegt immers indirect in een breed gamma van bedrijven
waarvan de activiteiten voornamelijk gericht zijn op het aanreiken van oplossingen voor vier
van de belangrijkste milieuproblemen: waterproblematiek, afvalverwerking, ontwikkeling van
hernieuwbare energie en optimalisering van het energieverbruik.
Met Smart Invest Bon Green Planet 5, is uw netto geïnvesteerde premie (exclusief taks en
instapkosten) 100% beschermd op de einddatum. Maar qua zekerheid is dat nog niet alles.
Het originele rendementsmechanisme is bovendien ontworpen om op regelmatige tijdstippen
de beste prestaties binnen te halen, die gerealiseerd zijn door deze vier sectoren. Van zodra
een positieve prestatie werd vastgelegd, wordt deze weerhouden voor de berekening van het
rendement op einddatum.

Voor welke belegger?
Smart Invest Bon Green Planet 5 is bestemd voor de belegger met een
defensief tot dynamisch profiel, die:
• minstens 2.500 EUR wil investeren,
• wil dat de netto geïnvesteerde premie (exclusief taks en instapkosten) 100% beschermd
is op de einddatum,
• de voorkeur geeft aan een langetermijnperspectief (8 jaar en 1 maand) om een
aantrekkelijker rendement te behalen,
• via 4 duurzame indexen wil profiteren van aantrekkelijke beursvooruitzichten van
verschillende bedrijven die via hun producten en diensten bijdragen tot het oplossen
van de grote milieuproblemen.
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Vier vitale ecologische uitdagingen
1. De waterproblematiek
Volgens het World Water Forum zal tegen 2025 niet minder dan
40% van de wereldbevolking gebrek hebben aan drinkbaar water als
gevolg van de sterke demografische toename in de groeilanden.
De Wereld Water Commissie schat dat het kostenplaatje voor de
onontbeerlijke oplossingen om een ernstige crisis te vermijden, zo’n
180 miljard USD per jaar zal bedragen.

De BNP Paribas Global Water ER-index is een index
samengesteld uit aandelen van internationale bedrijven uit de watersector: behandeling en verdeling van
water, waterinfrastructuur.

De watersector kan zijn aantrekkelijke perspectieven dus vestigen op stevige pijlers:
• water is een onontbeerlijke maar schaarse natuurlijke bron;
• de vraag naar water wordt niet beïnvloed door inflatie, recessie, verlies aan koopkracht…, maar neemt snel en onophoudelijk toe;
• massale investeringen zijn nodig in de sector om te voldoen aan de vraag naar water door de bevolking, de landbouw of de
industrie.

2. De problematiek van de afvalverwerking
Volgens het IMF zal de wereldbevolking tegen 2050 de kaap van
9 miljard overschreden hebben. De afvalberg zal dus verder toenemen. Zo zal in China en in India de productie van afval per persoon
verdubbelen over deze periode als er niets verandert. Het beheer en
de verwerking van afval behoren de facto bij de grootste uitdagingen op ecologisch vlak.

De BNP Paribas Global Waste Management ER-index
is een index samengesteld uit aandelen van internationale bedrijven die goed gepositioneerd zijn om te
profiteren van de groeiende vraag naar diensten op
het vlak van afvalbeheer.

De afvalsector kan zijn aantrekkelijke perspectieven dus vestigen op stevige pijlers:
• de afvalproductie blijft maar toenemen, maar de plaats om het op te slaan, wordt schaars en problematisch;
• recyclage en composteren krijgen steeds meer aandacht door een mentaliteitswijziging en een beleid dat gericht is op milieubehoud;
• de verbranding van afval kan een bron zijn van bijkomende energievoorziening.

3. De problematiek van hernieuwbare energie
De stijgende kosten van fossiele brandstoffen en het alarmerende
niveau van de CO2-uitstoot, stimuleren het onderzoek naar en het
gebruik van hernieuwbare energie. Zowel de Verenigde Staten als
Europa hebben zich uitdrukkelijk geëngageerd om de productie van
hernieuwbare energie te ontwikkelen op lange termijn.

De BNP Paribas Global Renewable Energy ER-index
is een index samengesteld uit aandelen van internationale bedrijven uit de hernieuwbare energiesector:
zonne-energie, windenergie, geothermische energie,
bio-energie, hydro-electriciteit...

De sector van de hernieuwbare energie kan zijn aantrekkelijke perspectieven dus vestigen op stevige pijlers:
• fossiele brandstoffen zijn niet onuitputtelijk en de winning ervan wordt alsmaar moeilijker en duurder;
• de geïndustrialiseerde landen hebben zichzelf gewaagde doelstellingen opgelegd op het vlak van propere energie, wat
massale investeringen zal vergen;
• de reglementering op de beperking van de uitstoot van broeikasgassen wordt overal ter wereld strenger.

4. De problematiek van energiebesparing
Het globale energieverbruik blijft stijgen terwijl de fossiele energiereserves alsmaar slinken. Gelijklopend met de ontwikkeling van hernieuwbare energie wordt het gebruik van weinig energieverbruikende
producten en technieken cruciaal.

De BNP Paribas Energy Efficiency ER-index
is een index samengesteld uit aandelen van internationale bedrijven die betrokken zijn bij het
optimaliseren van energieverbruik.

De sector van het optimaal energieverbruik kan zijn aantrekkelijke
perspectieven dus vestigen op stevige pijlers:
• de consumenten in de geïndustrialiseerde landen zijn zich meer dan ooit bewust en kiezen meer en meer voor energiezuinige
producten;
• de regeringen moedigen een doeltreffender energieverbruik aan via onderzoeksactiviteiten of subsidies;
• innoverende bedrijven kunnen van duurzame concurrentiële voordelen genieten.
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Een belegging die tegelijkertijd veelbelovend, proper en veilig is
Het slotrendement van Smart Invest Bon Green Planet 5 is
verbonden aan een korf bestaande uit 4 duurzame indexen van BNP Paribas,
zoals beschreven op de vorige pagina.
Binnen elke index krijgen de aandelen een weging toegekend op basis van een
scoring in functie van:
• hun correlatie met het thema,
• de liquiditeit van hun aandeel,
• de analyse van hun financiële sterkte en hun groeipotentieel.

• BNP Paribas Global Water ER
• BNP Paribas Global Waste Management ER
• BNP Paribas Global Renewable Energy ER
• BNP Paribas Energy Efficiency ER

Elke index heeft bovendien als doelstelling het risico op elk moment onder controle te houden.

Rendementsmechanisme

Na 2 jaar vindt er een onderlinge vergelijking plaats van de prestaties die door de 4 indexen werden gerealiseerd ten opzichte van
hun respectievelijke beginniveau, dat wordt vastgelegd bij de start.
➩ De beste van de 4 prestaties wordt weerhouden waarna die index uit de korf verwijderd wordt.
Indien de “beste“ prestatie negatief zou zijn, zal de weerhouden prestatie gelijk zijn aan nul.
Deze werkwijze wordt om de twee jaar herhaald. Op de einddatum zal er dus nog slechts één index overblijven waarvan de weerhouden prestatie ofwel positief zal zijn ofwel gelijk aan nul bij een eventueel negatieve prestatie van deze index.
De slotmeerwaarde zal gelijk zijn aan het gemiddelde van de 4 opeenvolgende weerhouden prestaties.

Op de einddatum beoogt de belegger dus:

+

100% van zijn netto geïnvesteerde
premie (exclusief taks en instapkosten)
Voorbeeld
Index

Een meerwaarde gelijk aan het gemiddelde
van de 4 weerhouden prestaties

BNP Paribas

Prestatie

Global Waste Management

Global Water

Global Renewable Energy

Energy Efficiency

Na 2 jaar
Na 4 jaar
Na 6 jaar
Na 8 jaar

-10%
-

-15%
+45%
+120%
-

-32%
-5%
+41%
+105%

-12%
+65%
-

Meerwaarde op de einddatum: (0% + 65% + 120% + 105%) / 4

Weerhouden
prestatie
0%
+65%
+120%
+105%
72,50%

Op de einddatum ontvangt de belegger		 100% van zijn netto geïnvesteerde premie
		
+ een meerwaarde van 72,50%, wat overeenstemt met een rendement op jaarbasis van 7,05%.
Fictief voorbeeld dat uitsluitend dient om het mechanisme te illustreren en dat geen enkele garantie of indicatie van de uitkering biedt.

De voordelen van het mechanisme
➩ Dubbele veiligheid op de einddatum
Op 24 september 2019, de einddatum, wordt voorzien in een uitbetaling van
- de netto geïnvesteerde premie (exclusief taks en instapkosten),
- een minimaal rendement van zodra een positieve prestatie werd weerhouden.
➩ Ongunstig verloop van de indexen geneutraliseerd
Het rendementsmechanisme zorgt ervoor dat de negatieve prestaties worden geneutraliseerd. In geval de “beste” prestatie
negatief is, wordt de weerhouden prestatie immers op nul gezet. Een negatieve prestatie zal dus geen invloed hebben op de
weerhouden positieve prestaties.
➩ Slotmeerwaarde onbeperkt
De weerhouden prestaties van de indexen voor de berekening van de slotmeerwaarde worden op geen enkele manier beperkt.
Bijgevolg is het potentiële rendement van Smart Invest Bon Green Planet 5 onbeperkt.
Disclaimer

De indexen BNP Paribas Global Water, Global Waste Management, Global Renewable Energy en Energy Efficiency (de “Indexen”) zijn de exclusieve eigendom van BNP
Paribas (de “Promotor”). BNP Paribas Arbitrage SNC (de “Berekeningsagent”) en de Promotor van de Indexen garanderen niet de juistheid en/of het exhaustief karakter
van de samenstelling, de berekening, de publicatie of van elke aanpassing van de Indexen, noch deze van de elementen die in deze Indexen begrepen zijn of van deze
waarop de Indexen gebaseerd zijn. De Promotor en de Berekeningsagent wijzen elke verantwoordelijkheid af betreffende eventuele fouten, weglatingen of onderbrekingen eigen aan de Indexen. De Promotor en de Berekeningsagent geven geen enkele uitdrukkelijke, noch impliciete garantie wat de resultaten betreft die kunnen worden
behaald door het gebruik van de Indexen of van de elementen waaruit zij samengesteld zijn. De Promotor geeft geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie betreffende de handelswaarde of de geschiktheid voor een welbepaald doel van het gebruik van de Indexen of van de elementen waaruit zij samengesteld zijn. De Promotor
of de Berekeningsagent zullen in geen enkel geval kunnen gehouden worden aan het betalen van schadevergoeding en interesten. Voor meer inlichtingen betreffende de
Promotor en de Berekeningsagent, kunt u terecht op de website www.bnpparibasindex.com
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Smart Invest Bon Green Planet 5 in een oogopslag
Smart Invest Bon Green Planet 5 is een individuele levensverzekering gekoppeld aan een beleggingsfonds (tak 23) van AG Insurance.

Beschrijving

Betrokken partijen
- Verzekerde = de verzekeringsnemer.
- Begunstigde bij leven van de verzekerde: naar keuze.
- Begunstigde bij overlijden van de verzekerde: naar keuze.
- Verzekeraar = AG Insurance nv.
Deze verzekeringsbelegging is bestemd voor de belegger met een defensief tot dynamisch profiel.
Ze kan binnen bepaalde grenzen echter ook passen in portefeuilles die beantwoorden aan een ander profiel.

Beleggersprofiel

Inschrijvingsperiode: van 15 juli tot en met 12 augustus 2011 (behoudens vervroegde afsluiting).
Uiterste betaaldatum: 19 augustus 2011.
Inschrijving

Nettobelegging: minimaal 2.500 EUR (exclusief taks en instapkosten).
Geen bijkomende stortingen mogelijk.
Instapkosten: 1,40%.
Beheerskosten: maximum 1,70% op jaarbasis (inbegrepen in de eenheidswaarde).

Kosten

Uitstapkosten: geen uitstapkosten op de einddatum of in geval van overlijden.
De afkoopvergoeding bedraagt 1%. Er is geen afkoopvergoeding verschuldigd indien de afkoop plaatsvindt tijdens het laatste jaar dat het
einde van het contract voorafgaat.
Taks op de levensverzekeringen: 1,10% (verzekeringsnemer = fysiek persoon).
Deze beleggingsverzekering komt niet in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid, noch voor belastingvermindering.

Fiscaliteit

Kapitaalbescherming

Rendement

De verzekeraar houdt geen roerende voorheffing in op de verzekeringsprestaties bij leven op de einddatum of op het kapitaal overlijden,
conform aan de fiscale wetgeving van kracht op 01/07/2011 en onder voorbehoud van latere wijzigingen.
Waarborgen bij leven: aantal aangehouden eenheden van het fonds, vermenigvuldigd met de waarde van de eenheid op de einddatum.
De bescherming van de netto geïnvesteerde premie op de einddatum gebeurt via een depot van de nettopremies bij Fortis Bank nv.
AG Insurance nv is niet verantwoordelijk voor het eventueel falen van de ondernemingen waarbij zij de nettopremies geplaatst heeft, noch
voor het eventueel falen van elke andere tegenpartij gehouden tot een betalingsverplichting ten gunste van het fonds. De gevolgen zijn
ten laste van de verzekeringsnemers van het levensverzekeringsproduct dat met het betrokken beleggingsfonds is verbonden.
Waarborgen bij overlijden: aantal aangehouden eenheden van het fonds, vermenigvuldigd met de waarde van de eenheid die, onder bepaalde
voorwaarden opgenomen in de algemene voorwaarden van de Smart Invest Bon, een minimale waarde heeft van 100 EUR per eenheid.
Er is geen rendement gewaarborgd. Het slotrendement is afhankelijk van de gerealiseerde meerwaarde van het fonds Smart Invest Bon
Green Planet 5.
Het fonds Smart Invest Bon Green Planet 5
- Aanvangsdatum van het fonds: 24 augustus 2011.
- Einddatum van het fonds: 24 september 2019.
- Het fonds heeft tot doel:
- de netto geïnvesteerde premie (exclusief taks en instapkosten) op de einddatum te beschermen ten belope van 100%;
- een mogelijke meerwaarde te realiseren in functie van de prestaties van 4 duurzame indexen: BNP Paribas Global Water ER,
BNP Paribas Global Waste Management ER, BNP Paribas Global Renewable Energy ER, BNP Paribas Energy Efficiency ER.
- Observatiedata:
- oorspronkelijke observatiedatum: 24 augustus 2011;
- tweejaarlijkse observatiedata: 30 augustus 2013, 28 augustus 2015, 31 augustus 2017 en 30 augustus 2019.
- Risicoklasse van het fonds Smart Invest Bon Green Planet 5 op 15 juli 2011: III, op een schaal van Ø tot VI (waarbij VI staat voor het
hoogste risico).

Wenst u meer te weten over deze beleggingsverzekering?
Meer info verkrijgt u:
aan de loketten van elk kantoor van BNP Paribas Fortis
via Phone banking (02 433 40 31)
via PC banking en op onze site www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen
Raadpleeg de “financiële infofiche levensverzekering” met de kenmerken van de Smart Invest Bon Green Planet 5, beschikbaar in alle
kantoren van BNP Paribas Fortis of op de site www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen.
Smart Invest Bon Green Planet 5 is een individueel levensverzekeringsproduct van ag Insurance nv, E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel,
RPR Brussel, BTW BE 0404.494.849, aangeboden door BNP Paribas Fortis. BNP Paribas Fortis is de commerciële benaming van Fortis
Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0403.199.702, ingeschreven en handelend als verzekeringsagent onder
nr. FSMA 25.879-A voor ag Insurance nv.
07.2011 - Verantwoordelijke uitgever: Fr. Peene – Fortis Bank NV – Warandeberg 3 – 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0403.

