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Om meer te vernemen of in te schrijven ...
Om meer te vernemen over Smart Fund Plan Private en zijn beleggingsbeleid: neem gerust contact op met uw private banker.
Hij bekijkt graag met u of deze belegging overeenstemt met uw profiel en hoe ze het best pas binnen uw beleggingsportefeuille.

Raadpleeg de 'Financiële infofiche Levensverzekering' met een beschrijving van de kenmerken van het Smart Fund Plan Private, gratis beschikbaar
in alle Private Banking Centres van BNP Paribas Fortis.
Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance NV, aangeboden door BNP Paribas Fortis.
AG Insurance NV – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 404.494.849 – www.aginsurance.be
Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.
BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702, ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de
FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelend als verbonden verzekeringsagent van AG Insurance NV.

Smart Fund Plan Private neemt voor uw
verrichtingen de leiding van u over
Het laatste decennium heeft duidelijk aangetoond dat het rendement van een
goede belegging afhankelijk is van een actief beheer. De ideale strategie bestaat
er dus in:
• een deel van de winst op te nemen als de markten stijgen;
• de markten zonder spijt of emoties te verlaten als de markten dalen;
• en er zonder aarzelen, maar geleidelijk, naar terug te keren na een correctie,
om zo snel mogelijk van een nieuwe opwaartse fase te profiteren.
Maar de ervaring leert dat beleggers na een woelige beursperiode allergisch
zijn voor risico’s en (te) lang wachten voor ze naar de markt terugkeren. Als de
markten daarentegen beginnen dalen, wachten ze doorgaans ook (te) lang voor
ze de markt verlaten. Ze hopen daarbij op een opleving waarmee ze hun verliezen snel kunnen beperken.

Smart Fund Plan Private, een individuele levensverzekering (tak 23) van AG
Insurance, is een originele beleggingsformule die speciaal ontworpen werd
om de particuliere belegger de mogelijkheid te bieden:
✔ te mikken op het langetermijnrendement van activaklassen met
groot potentieel;
✔ het risico dat doorgaans aan dit soort beleggingen is verbonden, te
beheren via twee optioneel aanvullende beschermingsmechanismen:
- de Winstbeschermer;
- de Verliesbeperker;
✔ het beheer van zijn belegging uit handen te geven, met de bedoeling dat een tendens op de beurzen aanleiding geeft tot een gepaste
reactie, of die tendens nu stijgend of dalend is, via een automatische
aanpassing van zijn investering;
✔ te zorgen voor het welzijn van zijn nabestaanden via de troeven van
een kwaliteitsvolle levensverzekering.
Per contract belegt u in 1 of meerdere fondsen en beschikt u over 2 beschermingsmechanismen: de Winstbeschermer en de Verliesbeperker.

Winstbeschermer
Niets wekt meer frustratie dan uw meerwaarde in rook te zien opgaan, na een mooie beursstijging bijvoorbeeld. Het eerste beschermingsmechanisme van uw Smart Fund Plan Private bespaart u die ontgoocheling.
Dit mechanisme beschermt de gerealiseerde meerwaarde van het gekozen basisfonds door een deel van de eenheden automatisch over
te brengen naar het doelfonds AG Life QUAM Bonds. Dat fonds is hoofdzakelijk belegd in obligaties, geldmarktinstrumenten, termijndeposito’s en liquiditeiten. Het houdt dus minder risico’s in dan uw basisfonds.
U kiest het percentage van de Winstbeschermer: 10%, 20% of 30%.
De eenheidswaarde van het basisfonds wordt dagelijks vergeleken met het toepasselijke winstbeschermerniveau. Wordt dit niveau bereikt of overschreden, dan wordt
een bepaald aantal eenheden van het basisfonds automatisch omgezet in eenheden van
het fonds AG Life Quam Bonds. Dit aantal stemt overeen met het gekozen percentage
van het totale aantal eenheden in het basisfonds. Een nieuw winstbeschermerniveau
dat hoger is dan het vorige, wordt dan van toepassing.
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Uw meerwaarde wordt beschermd via de
overdracht van een deel van de eenheden
naar het fonds AG Life QUAM Bonds, telkens
als de eenheidswaarde van uw basisfonds
met het gekozen percentage stijgt.

Verliesbeperker…
Een daling van de waarde van zijn belegging bezorgt de belegger kopzorgen. Hij vraagt zich dan af wanneer en op welk niveau die daling zal
ophouden. Het Smart Fund Plan Private biedt de mogelijkheid om te kiezen voor een tweede beschermingsmechanisme, dat bestemd is om
potentiële minwaarden te beperken bij dalende markten.
Het mechanisme van de Verliesbeperker brengt namelijk alle eenheden van uw basisfonds automatisch over naar het doelfonds AG Life
QUAM Bonds. Dat fonds is defensiever en dus minder gevoelig voor marktschommelingen.
U kiest het percentage van uw Verliesbeperker: 5% of 10%.
De eenheidswaarde van het basisfonds wordt dagelijks vergeleken met het
toepasselijke ‘toegestane‘ verliesniveau, dat overeenstemt met het gekozen
percentage ten opzichte van de referentiewaarde.
Wordt dit niveau bereikt of overschreden, dan worden alle eenheden in het
basisfonds automatisch omgezet in eenheden van het doelfonds AG Life
Quam Bonds.

Het volledige kapitaal dat in dit fonds
is belegd wordt naar het fonds AG Life
Quam Bonds overgebracht, zodra de
eenheidswaarde van uw basisfonds het
‘toegestane‘ verliesniveau bereikt.

2 opties (gelinkt aan de Verliesbeperker)
... automatische herbelegging
Uw belegging is nu beter beschermd. Nu blijft alleen nog de delicate kwestie van de herbelegging over. Het is alom geweten dat na een forse
koersdaling veel beleggers lang aarzelen om terug te keren naar de financiële markten ... te lang soms! Zo missen ze een (groot) deel van
het herstel.
Dankzij de automatische herbelegging hoeft u niet na te denken over de juiste timing. Een geleidelijke herbelegging begint vanaf de eerste
werkdag van de maand na de volledige overdracht van uw basisfonds in het fonds AG Life Quam Bonds en is gespreid over
zes maanden.
Die maandelijkse herbelegging betreft alleen de eenheden van het fonds AG Life Quam
Bonds die werden verworven op het ogenblik van de totale overdracht die gebeurde
als gevolg van het mechanisme van de Verliesbeperker. Met andere woorden: de
meerwaarde die eventueel vroeger beschermd was in het fonds AG Life Quam Bonds
dankzij het mechanisme van de Winstbeschermer, blijft in het fonds en wordt niet
herbelegd.
Elke eerste werkdag van de maand wordt een zesde van de eenheden van het fonds
AG Life Quam Bonds, die werden verworven bij de totale overdracht, automatisch
herbelegd in het oorspronkelijk gekozen basisfonds. Zo keert u geleidelijk naar de
financiële markt terug.

Tijdens de geleidelijke herbeleggingsperiode word(t)(en) de/het beschermingsmechanisme(n) – geactiveerd op het
betrokken fonds – tijdelijk stopgezet.
Is de herbelegging afgerond? Dan
wordt een nieuwe referentiewaarde
vastgelegd en wordt/worden het/de
beschermingsmechanisme(n) automatisch
opnieuw geactiveerd.

… dynamische aanpassing
Telkens als de eenheidswaarde van het basisfonds met 1% stijgt ten opzichte van
de referentiewaarde, wordt er automatisch een nieuwe referentiewaarde vastgelegd.
Deze is gelijk aan de vroegere referentiewaarde verhoogd met 1%. Bijgevolg wordt het
Verliesbeperkersniveau aangepast door toepassing van het percentage van de “Verliesbeperker” zoals bepaald door u (5% of 10%) op de nieuwe referentiewaarde. In dat
geval worden er geen eenheden overgedragen.
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Een voorbeeld ter illustratie van de
mechanismen

Profiel van Peters Smart Fund Plan Private wanneer het
contract afgesloten wordt

Fictief voorbeeld dat uitsluitend dient om de mechanismen te
illustreren en dat geen enkele garantie of indicatie van de
prestatie biedt.

Evolutie van de
eenheidswaarde

Peter tekent in op een Smart Fund Plan Private. Hij kiest het fonds
AG Life Growth als basisfonds, waarvan hij 200 eenheden verwerft
tegen de prijs van 100 EUR/eenheid.
Basisfonds

Verwerving van 200 eenheden
van het basisfonds

e 20.000

100

✔ Basisfonds = AG Life Growth
Referentiewaarde1 = 100 EUR
✔ Doelfonds = AG Life Quam Bonds
✔ Mechanisme van de geactiveerde Winstbeschermer
Percentage gekozen Winstbeschermer: 10%
Beveiligingsniveau2 = 100 + 10% van 100 = 110 EUR
✔ Mechanisme van de geactiveerde Verliesbeperker
Percentage gekozen Verliesbeperker: 5%
‘Toegestaan‘ verliesniveau = 100 - 5% van 100 = 95 EUR
Met automatische herbeleggingsperiode = 6 maanden
Met dynamische aanpassing

Looptijd

1. Na enige tijd bedraagt de waarde van de eenheid
van het fonds AG Life Growth 101,23 EUR, wat
onmiddellijk leidt tot de dynamische aanpassing
van het “toegestane” verliesniveau.
Nieuw ‘toegestaan’ verliesniveau:
101 EUR – 5% van 101 EUR = 95,95 EUR.
2. Na enige tijd bedraagt de waarde van de eenheid
van het fonds AG Life Growth 102,32 EUR, wat
onmiddellijk leidt tot de dynamische aanpassing
van het “toegestane” verliesniveau.
Nieuw ‘toegestaan’ verliesniveau:
102,01 EUR – 5% van 102,01 EUR= 96,91 EUR

115,00

Winstbeschermerniveau

110,00

109,54
105,00

101,23

102,32

100,00

95,95

96,91

103,90

Toegestaan verliesniveau

95,00

90,00

...
Na verloop van tijd en na verschillende opeenvolgende dynamische aanpassingen bedraagt de eenheidswaarde van het fonds
AG Life Growth 109,54 EUR, wat onmiddellijk leidt tot de dynamische aanpassing van het “toegestane” verliesniveau.
Nieuw ‘toegestaan’ verliesniveau: 109,37 EUR – 5% van 109,37 EUR= 103,90 EUR

Na enige tijd bedraagt de waarde van de eenheid van
het fonds AG Life Growth 110,27 EUR. Dit is hoger dan
het winstbeschermerniveau van 110 EUR, wat onmiddellijk leidt tot:
1. De overdracht van 10% van de reserve van het
fonds AG Life Growth, namelijk 20 eenheden, naar
het doelfonds AG Life Quam Bonds, op basis van de
slotkoers van de volgende dag3 (110,30 EUR
➡ 20 eenheden x 110,30 EUR = 2.206,00 EUR).

121,00

Nieuwe winstbeschermerniveau

115,00

110,00

110,27

Winstbeschermerniveau

105,00

100,00

2. De verwerving van eenheden van het fonds AG Life
Quam Bonds voor 2.206,00 EUR. Stel dat de waarde
van de eenheid op dat ogenblik 50 EUR bedraagt.
➡ Er zijn dus 44,120 eenheden verworven.
3. De vastlegging van het volgende winstbeschermerniveau:
110 EUR + 10% van 110 EUR = 121 EUR.

Evolutie van het contract
e 2.206
e 22.060
e 19.854

1. De referentiewaarde is de eenheidswaarde van het basisfonds op het ogenblik dat een
beschermingsmechanisme op het basisfonds wordt geactiveerd.
2. Het winstbeschermerniveau is de eenheidswaarde van het basisfonds die moet worden bereikt
om de automatische omzetting bij het beschermingsmechanisme ‘Winstbeschermer‘ te realiseren.
Dat niveau wordt aangepast bij elke effectieve overdracht in het kader van de winstbeschermer.
De gebruikte formule voor de berekening wordt uitgelegd in de algemene voorwaarden.
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Basisfonds
Doelfonds als gevolg van de activering van de
Winstbeschermer

Iets later is er een trendommekeer op de aandelenmarkten. De eenheidswaarde van het fonds AG Life Growth
zakt uiteindelijk tot 103,72 EUR. Dit is onder het toegestane verliesbeperkerniveau dat werd aangepast naar 103,90 EUR,
wat onmiddellijk leidt tot:
1. De overdracht van de volledige reserve van het fonds AG Life
Growth, namelijk 180 eenheden, naar het doelfonds AG Life Quam
Bonds, op basis van de slotkoers van de volgende dag3 (103,66 EUR
➡ 180 eenheden x 103,66 EUR = 18.658,80 EUR).
2. De verwerving van eenheden van het fonds AG Life Quam Bonds
voor 18.658,80 EUR. Stel dat de waarde van de eenheid op dat
ogenblik 50,45 EUR bedraagt. ➡ 369,847 nieuwe eenheden zijn
dus verworven en komen bij de 44,120 al aanwezige eenheden.
Dit brengt het totaal op 413,967 eenheden.
3. De twee beschermingsmechanismen worden tijdelijk stopgezet.
4. Het aantal eenheden van het fonds AG Life Quam Bonds dat elke
maand wordt herbelegd in het fonds AG Life Growth, wordt berekend
op basis van het aantal eenheden dat bij de totale overdracht wordt
verworven, namelijk 369,847 eenheden, en volgens de herbeleggingsperiode, namelijk zes maanden. ➡ 369,847: 6 = 61,641 eenheden/maand.

Evolutie van het contract
e 18.658,80

e 18.658,80

e 20.884,65
Basisfonds
Doelfonds als gevolg van de activering van de
Winstbeschermer
Doelfonds als gevolg van de activering van de
Verliesbeperker

5. De eerste werkdag van de maand na de totale overdracht worden
61,641 eenheden van het fonds AG Life Quam Bonds overgebracht
naar het basisfonds AG Life Growth.
Zo wordt hetzelfde proces herhaald op elke eerste werkdag van de
volgende vijf maanden, tot alle eenheden van het fonds AG Life Quam
Bonds die werden verworven bij de totale overdracht, zich opnieuw in
het fonds AG Life Growth bevinden.
Op dat ogenblik worden de twee beschermingsmechanismen automatisch opnieuw geactiveerd. Een nieuwe referentiewaarde (overeenstemmend met de eenheidswaarde (EW) van het fonds AG Life
Growth die van toepassing is voor de laatste herbelegging) wordt dus
vastgelegd om het winstbeschermerniveau (EW + 10%) en het verliesbeperkerniveau (EW - 5%) te bepalen.

3. De resultaten houden geen rekening met de kosten die verbonden zijn aan deze
beschermingsmechanismen. Een uitvoerige beschrijving van de werking van die
mechanismen vindt u in de algemene voorwaarden van het Smart Fund Plan Private.

Evolutie van het contract
Overdracht van 1/6de van het aantal eenheden van het
basisfonds dat bij de totale overdracht wordt verworven …
naar het basisfonds.

...
Overdracht van 1/6de van het aantal eenheden van het
basisfonds dat bij de totale overdracht wordt verworven …
naar het basisfonds.

Basisfonds
Doelfonds als gevolg van de activering van de
Winstbeschermer
Doelfonds als gevolg van de activering van de
Verliesbeperker

Goed om weten
Naast de gekozen opties op uw contract, kunt u uw private banker op elk moment vragen het winstbeschermer- en
verliesbeperkerniveau opnieuw in te stellen (op basis van de eenheidswaarde van de dag). Om de nieuwe referentiewaarde te
definiëren, zullen in de praktijk de twee mechanismen stopgezet en onmiddellijk weer geactiveerd worden. Op basis van deze
referentiewaarde zullen de twee niveaus herberekend worden.
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Voornaamste risico’s gelinkt aan Smart Fund Plan Private
Risicoklassen
Door zijn concept is Smart Fund Plan Private een beleggingsformule die bestemd is voor beleggers met een conservatief tot agressief
profiel (en dit in functie van het/de gekozen fonds(en)). Om de verzekeringsnemer te helpen bij zijn beleggingsstrategie, bepaalt de
verzekeraar een risicoklasse voor elk beleggingsfonds.
Deze risicoklasse is gebaseerd op de volatiliteit van de activa die in de fondsen zitten en gaat van 1 tot 7 (hoogste risiconiveau).
De risicoklassen kunnen evolueren in de tijd en worden minstens 1 keer per jaar berekend.
Meer informatie over de verschillende risicoprofielen en de risicoklassen van de fondsen vindt u op de website
www.bnpparibasfortis.be/privatebanking > Beleggingen > Belangrijke informatie > Beleggersprofiel.
Kent u uw beleggersprofiel niet of is het mogelijk aan herziening toe? Wenst u te weten welk fonds het best bij uw profiel past?
Contacteer uw private banker. Hij zal u met plezier meer uitleg geven.
Faillissement van de verzekeraar
De activa van het fonds verbonden aan de individuele levensverzekering, onderschreven door de verzekeringsnemer, maken deel
uit van een afgescheiden beheer van het bijzonder vermogen, afzonderlijk beheerd binnen de activa van de verzekeraar. In geval
van faillissement van de verzekeraar, is dit vermogen prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de
verzekeringsnemers en/of de begunstigden.
Vermits het om een individuele levensverzekering gaat verbonden aan beleggingsfondsen (tak 23), mogen volgende risico’s niet
uit het oog verloren worden:
• Risico op schommelingen van de eenheidswaarde (marktrisico):
De eenheidswaarde is afhankelijk van de evolutie van de onderliggende activa en de volatiliteit van de markten. Het financiële risico
is ten allen tijde ten laste van de verzekeringsnemer. Bijgevolg, na alle afhoudingen of op moment van vereffening van het contract,
bestaat de mogelijkheid dat de eenheidswaarde hoger of lager is vergeleken met de waarde op het moment van premiebetaling.
Hiermee rekening houdend, moet de verzekeringsnemer er zich van bewust zijn dat hij mogelijks niet het volledig geïnvesteerde
bedrag zal recupereren.
• Liquiditeitsrisico:
In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden, zal de liquiditeit van de fondseenheden vertraagd worden of worden opgeschort.
• Risico’s gelinkt aan het beheer van fondsen:
De fondsen zijn blootgesteld aan verschillende risico’s die variëren in functie van de beleggingsdoelstelling en –politiek van deze
fondsen en hun onderliggende fondsen. Om deze beleggingsdoelstelling te behalen, kunnen de beheerders van elk fonds beleggen in
verschillende activaklassen en –stijlen. De verhoudingen waarin dit gebeurt, zijn variabel en afhankelijk van de marktomstandigheden
en de beleggingspolitiek van het betrokken fonds. Aangezien het rendement niet gewaarborgd wordt, bestaat er steeds een risico dat
de uitgevoerde beleggingen niet het verwachte resultaat opleveren, dit desondanks de expertise van specialisten.
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U stelt zelf uw Smart Fund Plan Private samen
Bij de inschrijving selecteert u, per gekozen beschermingsmechanisme, het/de basisfonds(en) dat/die uw rendementsverwachtingen, de bijbehorende beleggingsstrategie en uw risicobereidheid het beste combine(e)r(t)(en). Houd bij uw keuze uiteraard rekening met uw beleggersprofiel, maar weet ook dat de risicobeheersing kan versterkt worden door de beschermingsmechanismen
waarover uw Smart Fund Plan Private beschikt. De basisfondsen die u worden voorgesteld, worden gekenmerkt door een ruime
diversificatie van hun activa en door een actief en professioneel beheer.
Het doelfonds – AG Life Quam Bonds – dient ter bescherming van uw belegging. Het werd geselecteerd op basis van zijn originele
beleggingsbeleid (kwantitatief beheer), zijn aantrekkelijk rendementspotentieel en zijn bijzonder defensieve karakter. Een ideaal
profiel om de gerealiseerde winst van uw basisfonds te beschermen of om betere dagen af te wachten bij volatiele of dalende
financiële markten.
Voor elk fonds beschikbaar via Smart Fund Plan Private, vindt u alle belangrijke informatie terug in hun beheersreglement,
beschikbaar bij uw private banker.
AG Life fondsen

Samenstelling van de portefeuille

Quam Bonds

Belegt hoofdzakelijk in fondsen die zelf belegd zijn in obligaties, monetaire
instrumenten, termijndeposito’s of liquiditeiten

doelfonds

Balanced

Belegt op internationale schaal 50% in obligaties en 50% in aandelen

basisfonds

Bonds Euro

Belegt hoofdzakelijk in Europese obligaties

basisfonds

Bonds World

Belegt hoofdzakelijk in internationale obligaties

basisfonds

Climate Change

Belegt minimaal 75% in internationale aandelen en maximaal 25% in
alternatieve beleggingen en/of grondstoffen

basisfonds

Equities Euro

Belegt hoofdzakelijk in aandelen in de eurozone

basisfonds

Equities World

Belegt hoofdzakelijk in internationale aandelen

basisfonds

Equity World Aqua

Belegt hoofdzakelijk in internationale aandelen die gelinkt zijn aan de watersector

basisfonds

Growth

Belegt op internationale schaal 25% in obligaties en 75% in aandelen

basisfonds

Real Estate

Belegt hoofdzakelijk in Europese vastgoedsector

basisfonds

Stability

Belegt op internationale schaal 75% in obligaties en 25% in aandelen

basisfonds

Portfolio FoF Conservative

Fonds van fondsen dat belegt in diverse activaklassen, conservatief profiel

basisfonds

Portfolio FoF Stability

Fonds van fondsen dat belegt in diverse activaklassen, defensief profiel

basisfonds

Portfolio FoF Balanced

Fonds van fondsen dat belegt in diverse activaklassen, neutraal profiel

basisfonds

Portfolio FoF Growth

Fonds van fondsen dat belegt in diverse activaklassen, dynamisch profiel

basisfonds

Portfolio FoF High Growth

Fonds van fondsen dat belegt in diverse activaklassen, agressief profiel

basisfonds

Om de verzekeringnemer bij te staan bij zijn beleggingsstrategie, bepaalt de verzekeraar een risicoklasse voor elk beleggingsfonds.
De classificatie is gebaseerd op de volatiliteit van de activa in het fonds en gaat van 1 tot 7 (7 komt overeen met het hoogste risiconiveau). De risicoklassen kunnen schommelen in de tijd en worden minstens 1 keer per jaar berekend. Meer informatie over de
verschillende risicoprofielen en de risicoklassen van de fondsen vindt u op de website www.bnpparibasfortis.be/privatebanking >
Beleggingen > Belangrijke informatie > Beleggersprofiel.

U kunt steeds ingrijpen
U kunt op elk moment een deel van uw basisfonds overbrengen naar het doelfonds en omgekeerd, op voorwaarde dat die
gedeeltelijke overdracht minstens 1.500 EUR bedraagt en er in
elk fonds een reserve van minstens 1.500 EUR overblijft.
De overdrachten tussen fondsen binnen het contract zijn
volledig gratis.

Een bescheiden prijskaartje voor
uw gemoedsrust
Aan de beschermingsmechanismen van uw Smart Fund Plan
Private hangt uiteraard een prijskaartje, maar dat is echt beperkt
(0,20% op jaarbasis per geactiveerd beschermingsmechanisme):
als de twee beschermingsmechanismen actief zijn, betaalt u
0,40% op jaarbasis van de reserve van het basisfonds.
Die kosten worden elke maand berekend en automatisch geïnd via
een vermindering van het aantal eenheden van het basisfonds.
Bovendien zijn er geen kosten tijdens de herbeleggingsperiode die
volgt op een totale overdracht van de eenheden van het basisfonds naar het doelfonds.
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Smart Fund Plan Private in een oogopslag
Beschrijving

Smart Fund Plan Private is een individuele levensverzekering waarvan het rendement is gekoppeld aan beleggingsfondsen (tak 23)
van AG Insurance. Het is uitgerust met 2 beschermingsmechanismen, toegankelijk volgens uw keuze.
Overlijdensdekking
• Standaardoverlijdensdekking: het overlijdenskapitaal stemt overeen met het totale aantal eenheden in elk fonds van het
contract, vermenigvuldigd met de waarde van de eenheid op de dag van de vereffening.
• Uitgebreide overlijdensdekking: het overlijdenskapitaal is minstens gelijk aan het totaal van alle stortingen, inclusief instapkosten,
verminderd met de eventuele inhoudingen. Meer informatie over de uitgebreide overlijdensdekking vindt u in het artikel 12 van de
Algemene voorwaarden.

Risicobeheersing

Geen kapitaalbescherming. Het financiële risico is ten laste van de verzekeringsnemer van het Smart Fund Plan Private waaraan de
beleggingsfondsen zijn verbonden.
Het Smart Fund Plan Private biedt evenwel de mogelijkheid om het beleggingsrisico gedeeltelijk te beheren via twee beschermingsmechanismen: de ‘Winstbeschermer‘ en de ‘Verliesbeperker ‘.
Het rendement is niet gegarandeerd en gekoppeld aan de prestaties van beleggingsfondsen (tak 23) en aan de beschermingsmechanismen van elk Smart Fund Plan Private.

Looptijd

Geen vaste vervaldag. Een beleggingshorizon van tien jaar is wel aangeraden.
Het contract vangt aan op het ogenblik van de premiestorting en de ondertekening van de bijzondere voorwaarden.
Het contract eindigt bij het overlijden van de verzekerde.
Afkoopmogelijkheden
• Een totale afkoop is altijd mogelijk op verzoek van de verzekeringsnemer.
• Een gedeeltelijke afkoop is mogelijk onder de volgende voorwaarden:
- de afkoopwaarde moet minimaal 1.500 EUR bedragen;
- in elk fonds moet een reserve van minstens 1.500 EUR overblijven.
• Vrije periodieke afkopen zijn mogelijk onder de volgende voorwaarden:
- op het ogenblik van de eerste afkoop bestaat het contract minstens één jaar;
- de reserve bedraagt minimaal 25.000 EUR per contract;
- de afkopen zijn niet hoger dan 4% van de reserve zoals berekend op het ogenblik dat ze worden aangevraagd.

Inschrijving

Er kan op elk moment worden ingeschreven.
Premies
• Enige premie: minimaal 12.500 EUR (inclusief taks).
• Bijkomende premies: mogelijk vanaf 1.500 EUR (inclusief taks).

Kosten

Instapkosten: 2,5% bovenop de nettopremie.
Beheerskosten: op jaarbasis; speciﬁek verbonden met de fondsen die aan elk Smart Fund Plan Private zijn gekoppeld en automatisch
aangerekend op de waarde van de eenheden.
• AG Life Quam Bonds: maximum 0,75% per jaar;
• AG Life Stability, AG Life Balanced, AG Life Growth, AG Life Climate Change, AG Life Bonds Euro, AG Life Bonds World,
AG Life Portfolio FoF Conservative: maximum 1,50% per jaar
• AG Life Equities Euro en AG Life Equities World: maximum 1,75% per jaar
• AG Life Real Estate en AG Life Portfolio FoF Stability : maximum 2% per jaar
• AG Life Portfolio FoF Balanced, AG Life Portfolio FoF Growth en AG Life Portfolio FoF High Growth: maximum 2,25% per jaar
Om de kenmerken van elk fonds te kennen, raadpleegt u de Flash Invest of het beheersreglement over die fondsen.
Kosten verbonden aan het geactiveerde beschermingsmechanisme: 0,20% per geactiveerd mechanisme op jaarbasis (maandelijks
berekend) van de reserve van het basisfonds.
Zolang de/het beschermingsmechanisme(n) zijn/is geactiveerd, worden die kosten elke maand berekend en automatisch afgehouden
via een vermindering van het aantal eenheden van het basisfonds. De opties die gelinkt zijn aan de Verliesbeperker zijn gratis.
Geen kosten voor de overdracht tussen beleggingsfondsen
Vanaf de 40e dag na de inwerkingtreding van het contract kan de verzekeringsnemer volledig of gedeeltelijk van het ene fonds naar
het andere fonds overstappen. Een gedeeltelijke overdracht is mogelijk vanaf 1.500 EUR en op voorwaarde dat er in elk fonds een
reserve van minimaal 1.500 EUR overblijft.
Afkoopkosten
• De afkoopvergoeding bedraagt 1% van de theoretische afkoopwaarde tijdens de eerste zes jaar van het contract.
• Vanaf het zevende jaar is er geen afkoopvergoeding meer verschuldigd.
• Geen uitstapkosten bij overlijden van de verzekerde.

Fiscaliteit

• Taks op de levensverzekeringen: 2% op de gestorte premies (verzekeringsnemer = natuurlijke persoon).
• Komt niet in aanmerking voor ﬁscale aftrekbaarheid, noch voor een belastingvermindering.
• De verzekeraar houdt geen roerende voorhefﬁng in op de verzekeringsprestaties bij afkoop, noch op het kapitaal bij overlijden,
conform de fiscale wetgeving van kracht op 01.06.2015 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

Documentatie

Alvorens een beslissing te nemen, wordt elke belegger aangeraden om de 'Financiële infofiche Levensverzekering' te raadplegen met
een beschrijving van de kenmerken en de kosten van het Smart Fund Plan Private, alsook het beheersreglement van alle fondsen die in
het kader van Smart Fund Plan Private worden voorgesteld. Deze documenten zijn gratis beschikbaar in alle Private Banker Centres.
Elk jaar ontvangt de verzekeringsnemer:
• een overzicht met het aantal eenheden in elk fonds en de waarde ervan op 31 december van het voorbije jaar;
• een overzicht van de verrichtingen tijdens het voorbije jaar.
Mogelijkheid om op elk moment de actuele staat van het contract te raadplegen via PC banking.

Het Smart Fund Plan Private is onderworpen aan het Belgisch recht. Alle klachten m.b.t. dit product, kunt u overmaken aan AG Insurance NV, Dienst Klachtenbeheer
(customercomplaints@aginsurance.be), E. Jacqmainlaan 53 te B – 1000 Brussel, of in voorkomend geval aan de Ombudsman van de verzekeringen (info@ombudsman.as);
Meeûssquare 35 te B – 1000 Brussel, www.ombudsman.be.
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