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Risicobeheersing

Het fonds AG LIFE OBAM Equity World is uniek in zijn genre en wordt voorgesteld als
basisfonds in het kader van het Smart Fund Plan. Het biedt de particuliere belegger:
✔ een beleggingsbenadering die in 1936 ontstond en gebaseerd is op het vaste
geloof in stock picking,
✔ een internationale aandelenportefeuille,
✔ een optimale verdeling van de portefeuille tussen landen en sectoren,
bronnen van groei op middellange en lange termijn,
✔ een actief beheer zonder beperkingen vanwege indexen.

Dynamisch profiel

OBAM, een strategie die niet van gisteren dateert
OBAM is het acroniem van Onderlinge Beleggings en Administratie Maatschappij.
De geschiedenis van deze beleggingsstrategie gaat terug tot het Frankrijk van de jaren 1930.
Er heerste toen een instabiel politiek klimaat en verschillende religieuze congregaties
probeerden hun spaargeld veilig te stellen. Ze vreesden immers dat de autoriteiten beslag
zouden leggen op hun vermogen. Ze richtten zich tot Nederland, waar de strategie van OBAM
speciaal in het leven was geroepen om te beantwoorden aan hun noden.

Een strategische en tactische portefeuille
Door te kiezen voor AG LIFE OBAM Equity World als basisfonds in het kader van het Smart
Fund Plan, een individuele levensverzekering (tak 23) van AG Insurance, combineert u de
troeven van een sterk risicobeheer en het potentieel rendement van de OBAM-strategie.
In het kader van het beheer van een portefeuille van internationale aandelen, biedt de
OBAM-strategie een unieke en uitermate professionele beleggingsbenadering.
De beleggingspolitiek concentreert zich rond twee verschillende benaderingen.
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Het fonds AG LIFE OBAM Equity World belegt in het onderliggende fonds BNPP L1 OBAM
Equity World. De portefeuille van het onderliggende fonds is voornamelijk belegd in aandelen
en breed gediversifieerd op zowel geografisch als sectorieel vlak. Hij wordt actief beheerd op
basis van de onvoorwaardelijke aanbevelingen van de beheerder en dit zonder beperkingen
vanwege indexen.
De aandelen die er deel van uitmaken zijn geselecteerd volgens een ‘Buy & Hold‘-strategie
(kopen en bewaren). Deze strategie brengt een zwakke rotatie met zich mee in de portefeuille.
Op korte termijn kan deze strategie risicovol blijken te zijn, maar over een lange periode
heeft ze aangetoond een regelmatige rendementsgroei te kunnen genereren.

AG LIFE OBAM Equity World in Smart Fund Plan
AG LIFE OBAM Equity World is een beleggingsfonds van AG Insurance zonder vaste eindvervaldag en zonder kapitaalsgarantie, dat aangeboden wordt als basisfonds in het kader van het Smart Fund Plan.

Beschrijving

Smart Fund Plan is een individuele levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23) van AG Insurance nv. Om meer te weten over het Smart Fund Plan, kunt u de Flash Invest raadplegen die de werking en de beschermingsmechanismen
beschrijft.
Samenstelling: het fonds AG LIFE OBAM Equity World belegt in het onderliggende fonds BNPP L1 OBAM Equity World, waarvan de portefeuille hoofdzakelijk belegt in internationale aandelen.
Geen kapitaalbescherming. Het financiële risico wordt gedragen door de verzekeringsnemer van de levensverzekering die verbonden is
aan het fonds AG LIFE OBAM Equity World.

Risicobeheersing

Het Smart Fund Plan biedt de mogelijkheid om het risico van de belegging deels te beheren via twee beschermingsmechanismen:
de ‘Winstbeschermer‘ en de ‘Verliesbeperker met automatische herbelegging‘. U vindt meer informatie over deze mechanismen in de
Flash Invest over het Smart Fund Plan.

Dit beleggingsfonds is, binnen bepaalde grenzen, in de eerste plaats bestemd voor beleggers met een dynamisch profiel. Binnen het
Smart Fund Plan kan het fonds evenwel ook geschikt zijn voor beleggers met een neutraal profiel, binnen nog strengere grenzen.

Beleggersprofiel

Risicoklasse van het fonds AG LIFE OBAM Equity World op 01.10.2013: 5
Deze risicoklasse, die in de tijd kan evolueren, is gebaseerd op de volatiliteit van de activa die in het fonds zitten en varieert tussen
0 (laagste risiconiveau) en 6 (hoogste risiconiveau). Het gaat hier over de risicoklasse die van toepassing is in de verzekeringssector.
Ter info: bij de bank schommelt de risicoklasse op een schaal van 1 (laagste risiconiveau) tot 7 (hoogste risiconiveau).
Inschrijven kan op elk moment, op basis van de netto-inventariswaarde in het kader van het Smart Fund Plan.

Inschrijving

Instapkosten en afkoopvergoedingen: zie Flash Invest over het Smart Fund Plan.
Beheerskost: 1,50% per jaar, automatisch verrekend in de eenheidswaarden.

Kosten

Verbonden aan het product Smart Fund Plan:
• Taks op levensverzekeringen: 2% op de gestorte premie (verzekeringsnemer = natuurlijk persoon).

Fiscaliteit

• De verzekeraar houdt geen roerende voorheffing in op de verzekeringsprestaties bij afkoop voor de einddatum, noch op het kapitaal bij
overlijden, conform de fiscale wetgeving van kracht op 01.10.2013 en onder voorbehoud van latere wijzigingen. Het uitgekeerde kapitaal,
in geval van overlijden van de verzekerde, aan de begunstigde van het contract zal in principe belastbaar zijn aan successierechten.
Het beheersreglement van het fonds AG LIFE OBAM Equity World en het maandelijks rapport waarin het verloop van het fonds wordt
toegelicht, zijn beschikbaar in elk kantoor van BNP Paribas Fortis en op de website www.bnpparibasfortis.be/smartfundplan
De netto-inventariswaarde (uitgedrukt in euro) van het fonds AG LIFE OBAM Equity World wordt dagelijks berekend en gepubliceerd in
de belangrijkste Belgische financiële dagbladen en op de website www.bnpparibasfortis.be/beleggingsverzekeringen > Fondsenzoeker

Documentatie

De verzekeringsnemer krijgt jaarlijks een gepersonaliseerde informatiebrief. Die vermeldt onder andere het aantal aangehouden eenheden van zijn contract in elk fonds, net als hun waardering.

Meer informatie of inschrijven?
Kom binnen in een kantoor van BNP Paribas Fortis.
Bel naar 02 433 41 34.
Onze medewerkers zullen u met plezier meer details geven over de voordelen en de werking van het Smart Fund Plan. Ook zullen ze
bekijken of het fonds AG LIFE OBAM Equity World overeenstemt met uw beleggersprofiel.
Raadpleeg eveneens de ‘Financiële infofiche Levensverzekering‘ waarin de kenmerken van Smart Fund Plan beschreven zijn.
Dit document is gratis beschikbaar in elk kantoor van BNP Paribas Fortis of op www.bnpparibasfortis.be/smartfundplan
Smart Fund Plan is een individuele levensverzekering van AG Insurance nv, E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel, RPR Brussel,
BTW BE 0404.494.849, aangeboden door BNP Paribas Fortis BNP NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0403.199.702,
ingeschreven en optredend als verzekeringsagent voor AG Insurance nv onder het FSMA-nummer 25.879 A.
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