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Beleggingsverzekering zonder
kapitaalbescherming van
AG Insurance (tak 23)
Aanbevolen
beleggingshorizon:
10 jaar

Het eASY fUND PLAN is een beleggingsverzekering zonder kapitaalbescherming
(tak 23) van AG Insurance. Deze beleggingsformule is gekoppeld aan één of
meerdere beleggingsfondsen.
Deze soepele formule kunt u op tijd en stond bijsturen en laat u toe:

Geen
kapitaalbescherming

✔ te mikken op het langetermijnrendement van een portefeuille met

Rendement gekoppeld
aan de prestaties van
beleggingsfondsen

✔

2% taks op de
gestorte premies
Geen roerende
voorheffing

✔
✔
✔

beleggingsfondsen, en tegelijkertijd de ongemakken van een actief beheer
aan specialisten toe te vertrouwen;
uit een brede waaier mogelijkheden vrij het fonds of de fondsencombinatie te
kiezen die het best aan uw beleggersproﬁel en uw doelstellingen voldoet;
uw voordeel te doen met de interessante ﬁscaliteit (geen beurstaks, noch
roerende voorhefﬁng);
langetermijnprojecten te plannen of stapsgewijs een mooi kapitaal op te
bouwen;
het welzijn van uw nabestaanden veilig te stellen, een schenking of
nalatenschap te regelen via de klassieke troeven van een kwaliteitsvolle
levensverzekering.

Ieder zijn EASY FUND PLAN
Om uw eASY fUND PLAN samen te stellen, kiest u uit twee formules:
1. Opbouwformule
U bouwt uw Easy Fund Plan geleidelijk aan op via jaarlijkse stortingen. Deze formule is al
beschikbaar vanaf een jaarlijks bedrag van 360 euro (inclusief taks) of een maandelijks bedrag van 30 euro (inclusief taks).
2. Investeringsformule
Aan de hand van een eenmalige storting van minimaal 2.500 euro (inclusief taks) belegt u
een startkapitaal dat u op lange termijn wilt laten renderen.
Om de portefeuille van uw eASY fUND PLAN samen te stellen,
1. kunt u uit 24 beleggingsfondsen (zie lijst op pagina 2) het fonds kiezen dat het best voldoet
aan uw rendementsdoelstellingen en het beste aansluit bij de financiële risico's die u bereid
bent te nemen. U kunt ook verschillende fondsen combineren;
2. u kunt uw keuze later nog altijd wijzigen. De eerste twee transfers tussen fondsen in de
loop van hetzelfde kalenderjaar zijn volledig gratis. Als u in hetzelfde kalenderjaar nog andere transfers verricht, wordt er op de overgedragen reserve 1% kosten aangerekend.
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 0404.494.849 - www.aginsurance.be
Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079 en onder toezicht van de Nationale Bank van België,
de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.
BNP Paribas Fortis NV – Warandeberg 3, B-1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het
nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent van AG Insurance nv.
Het Easy Fund Plan valt onder het Belgisch recht. U kunt met al uw vragen in eerste instantie terecht in uw BNP Paribas
Fortis-kantoor.
Klachten kunnen ingediend worden bij BNP Paribas Fortis NV, Klachtenmanagement, Warandeberg 3, 1000 Brussel of bij
AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53 te B - 1000 Brussel (per telefoon op 02/664 02 00 of via
e-mail: customercomplaints@aginsurance.be).
Indien de oplossing die BNP Paribas Fortis of AG Insurance voorstelt geen voldoening schenkt, kunt u het geschil voorleggen aan
de Ombudsman van de verzekeringen (info@ombudsman.as), de Meeûssquare 35 te B-1000 Brussel, www.ombudsman.as.
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Een brede waaier aan beleggingsfondsen
Dankzij Easy Fund Plan kunt u beleggen in een ruim aanbod beleggingsfondsen.
Sommige fondsen beleggen uitsluitend in liquiditeiten, obligaties of aandelen. Andere bieden u een specifieke combinatie van die
verschillende activaklassen.
En nog andere beschikken over een mechanisme om het belegde kapitaal deels te beschermen.
Bij uw keuze laat u zich leiden door allerlei criteria, zoals uw leeftijd, uw beleggingstemperament, uw gezinstoestand, de omvang van
uw kapitaal, uw plannen of behoeften op min of meer lange termijn. Een van de fondsen die in het kader van het Easy Fund Plan
worden voorgesteld, voldoet zeker aan uw verwachtingen, wat ook uw beleggingsdoelstellingen zijn. Het is ook mogelijk om de
verschillende fondsen te combineren.
Meer informatie over beleggingsfondsen die beschikbaar zijn via Easy Fund Plan vindt u in het respectievelijke beheerreglement.
Dit vindt u in alle BNP Paribas Fortis-kantoren en op www.bnpparibasfortis.be
AG Life-fonds

Samenstelling van de portefeuille

Cash Euro

100% liquiditeiten in euro

Bonds Euro

100% Europese obligaties

Bonds World

100% obligaties, wereldwijde spreiding

Safe Defensive W1
Safe Defensive W4
Safe Defensive W7

75% obligaties en 25% aandelen, wereldwijde spreiding, met als doel1 een bescherming
die jaarlijks op de verjaardag tot 95% van de netto-inventariswaarde veilig stelt

Safe Defensive W10
Stability

75% obligaties en 25% aandelen, wereldwijde spreiding

Alternative Investments

Performante selectie ‘hedge funds’

Safe Neutral W1
Safe Neutral W4
Safe Neutral W7

50% obligaties en 50% aandelen, wereldwijde spreiding, met als doel1 een bescherming
die jaarlijks op de verjaardag tot 90% van de netto-inventariswaarde veilig stelt

Safe Neutral W10
Balanced

50% obligaties en 50% aandelen, wereldwijde spreiding

Premium

60% internationale aandelen, 20% internationale obligaties,
10% alternatieve beleggingen en 10% Europese vastgoedwaarden

Safe Dynamic W1
Safe Dynamic W4
Safe Dynamic W7

25% obligaties en 75% aandelen, wereldwijde spreiding, met als doel1 een bescherming
die jaarlijks op de verjaardag tot 85% van de netto-inventariswaarde veilig stelt

Safe Dynamic W10
Growth

25% obligaties en 75% aandelen, wereldwijde spreiding

Climate Change

Minimaal 75% aandelen en maximaal 25% alternatieve beleggingen en/of
grondstoffen, wereldwijde spreiding

Equities World

100% aandelen, wereldwijde spreiding

Equities Euro

100% Europese aandelen

Real Estate

Europese vastgoedsector

1. Er bestaat geen enkele waarborg over de realisatie van deze doelstelling.

Geen kapitaalbescherming, noch gewaarborgd rendement
De fondsen die in het kader van het Easy Fund Plan worden aangeboden, streven, rekening houdend met het respectievelijke
beleggingsbeleid en dankzij een passende spreiding van hun activa, naar een optimaal rendement. Hun rendement is niet
gewaarborgd door de verzekeringsonderneming en hun waarde schommelt naargelang het verloop van de financiële markten. Het
financiële risico wordt volledig door de verzekeringsnemer gedragen.

Meer weten over de fondsen
De beheerfilosofie en het beleggingsbeleid van al die fondsen worden uitvoerig beschreven in hun respectievelijke
beheerreglement. Die documenten en de maandverslagen over de verschillende fondsen zijn gratis beschikbaar in elk BNP Paribas
Fortis-kantoor en op www.bnpparibasfortis.be. De eenheidswaarden van de fondsen worden elke werkdag berekend, behalve voor
het fonds AG Life Alternative Investments, waarvoor ze wekelijks worden berekend. U vindt deze eenheidswaarden in de grote
Belgische financiële dagbladen, via Easy Banking Web en op www.aginsurance.be.
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De belangrijkste risico's van het EASY FUND PLAN
Risicoklasse
Om de verzekeringsnemer te helpen bij zijn beleggingsstrategie, bepaalt de verzekeraar
1
Volatiliteit is een maatstaf voor
een risicoklasse voor elk beleggingsfonds. Deze risicoklasse is gebaseerd op de volatiliteit1
de opwaartse en neerwaartse
van de activa die in de fondsen zitten en gaat van 1 tot 7 (7 is het hoogste risiconiveau).
waardeschommelingen van een
De risicoklassen kunnen wijzigen doorheen de tijd en worden minstens eenmaal per jaar
aandeel of een ander actief. Hoe
berekend.
groter de koersverschillen, hoe
Meer informatie over de risicoklasse van elk fonds vindt u in het beheerreglement van
hoger de volatiliteit.
het betreffende fonds dat beschikbaar is in elk BNP Paribas Fortis-kantoor en op
www.bnpparibasfortis.be.
Als de bank u een product aanbeveelt binnen het kader van beleggingsadvies, moet ze nagaan of dit product geschikt is voor u aan
de hand van uw kennis en ervaring met dit product, uw beleggingsdoelstellingen en uw financiële situatie.
Faillissement van de verzekeraar
De activa van het fonds waarop de verzekeringsnemer intekende, vormen een afzonderlijk patrimonium ten opzichte van de andere
activa van de verzekeraar en worden afzonderlijk beheerd. In geval de verzekeraar failliet zou gaan, wordt dit patrimonium
prioritair gebruikt voor het naleven van de verplichtingen ten opzichte van de verzekeringsnemer en/of de begunstigden van het
fonds.
Vermits het om een individuele levensverzekering gaat die gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23), mogen volgende
risico’s niet uit het oog verloren worden:
• Risico op waardeschommelingen van de eenheid (marktrisico):
De waarde van een eenheid hangt af van de evolutie van de waarde van de onderliggende activa en van de volatiliteit op de
markten. De verzekeringsnemer draagt altijd het volledige financiële risico. Dat betekent dat bij opvraging of opheffing van het
contract de waarde van een eenheid hoger of lager kan liggen dan op het ogenblik dat de premie betaald werd. De belegger moet
er dus rekening mee houden dat de kans bestaat dat hij het belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
• Liquiditeitsrisico:
In uitzonderlijke omstandigheden kan de verkoop van de eenheden van het fonds vertraagd of uitgesteld worden.
• Risico’s betreffende het beheer van het fonds:
Fondsen worden aan uiteenlopende risico’s blootgesteld die afhangen van de doelstellingen en het beleggingsbeleid van deze
fondsen en van de onderliggende fondsen. Om de beleggingsdoelstellingen te bereiken, kunnen de beheerders van de fondsen, op
basis van de marktomstandigheden en het beleggingsbeleid van het fonds, in verschillende verhoudingen beleggen in diverse
activaklassen. Aangezien het rendement niet gegarandeerd is, bestaat er altijd een risico dat de belegging niet het verhoopte
resultaat oplevert, en dit ondanks de expertise van de fondsbeheerders.

Een eerste stap naar
successieplanning
Uw Easy Fund Plan is ook een geschikt instrument
in het kader van een vermogensplanning. Dankzij
de begunstigingsclausule kunt u bij overlijden het
kapitaal van uw Easy Fund Plan aan een persoon naar
keuze overmaken. Bij het afsluiten van het contract
kunt u die persoon vrij kiezen.
Uiteraard kunt u die begunstigde later nog op elk
moment wijzigen. Kortom: u behoudt dus altijd de
controle.
Goed om te weten: bij uw overlijden kan de
begunstigde successierechten verschuldigd zijn
op het kapitaal dat zal uitgekeerd worden door de
verzekeringsonderneming.
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EASY FUND PLAN in een oogopslag
Het E asy Fund Plan is een individuele beleggingsverzekering zonder kapitaalbescherming (tak 23) waarvan het rendement is gekoppeld
aan beleggingsfondsen van AG Insurance.

Beschrijving

Overlijdensdekking
- Standaardoverlijdensdekking: het kapitaal bij overlijden 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 kapitaal bij overlijden is onder bepaalde voorwaarden minstens gelijk aan het totaal van alle
stortingen, inclusief instapkosten, verminderd met de eventuele opnames. Meer informatie over de uitgebreide overlijdensdekking
vindt u in de Algemene voorwaarden.
Geen kapitaalbescherming. Het financiële risico wordt gedragen door de verzekeringsnemer van het E asy Fund Plan waaraan de
beleggingsfondsen gekoppeld zijn.
Het rendement is niet gegarandeerd en is gekoppeld aan de prestaties van de beleggingsfondsen die aan elk E asy Fund Plan zijn
verbonden.

Risico

Geen vaste looptijd. Voor dit fonds is een beleggingshorizon van 10 jaar wel aangewezen.
Het contract vangt aan op het ogenblik van de storting van de premie. Het contract eindigt bij het overlijden van de verzekerde.

Looptijd

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 (of opnames) 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.
Er kan op elk moment worden ingeschreven.

Inschrijving

Premies (voor meer details zie pagina 1)
- Opbouwformule: minimaal 360 EUR/jaar of een minimum van 30 EUR/maand (inclusief taksen).
- Investeringsformule: minimaal 2.500 EUR (inclusief taks).
- Bijkomende premies: minimaal 1.500 EUR (inclusief taks).
Instapkosten: 3%, inbegrepen in de netto-premie.
Beheerkosten op jaarbasis voor de fondsen die aan elk E asy Fund Plan zijn gekoppeld en automatisch verrekend in de eenheidswaarde.
Deze kunnen variëren van 1,50% tot 2% per jaar.
Om de kenmerken van elk fonds te kennen, raadpleegt u de beheerreglementen van die fondsen.

Kosten

Transferkosten tussen beleggingsfondsen
- Voor de twee eerste transfers tijdens hetzelfde kalenderjaar worden geen kosten in rekening gebracht.
- Vanaf de 3de transfer tijdens hetzelfde kalenderjaar: 1% van de overgedragen reserve.
Afkoopkosten
- De afkoopvergoeding bedraagt 5% tijdens het eerste jaar en daalt daarna met 1% per jaar.
- Na 5 jaar is er geen afkoopvergoeding meer verschuldigd.
- Op sommige ogenblikken kunt u onder bepaalde voorwaarden gratis vrije periodieke afkopen doen (zie hierboven voor details).

Fiscaliteit

• Taks op levensverzekeringen: 2% op de gestorte premies (verzekeringsnemer = natuurlijk persoon).
• Komt niet in aanmerking voor een ﬁscale aftrek of een belastingvermindering.
• De verzekeraar houdt bij afkoop geen roerende voorhefﬁng in op de prestaties van de verzekering, noch op het kapitaal bij overlijden,
conform de fiscale wetgeving van kracht op 01.10.2016 en onder voorbehoud van latere wijzigingen.
• In geval van overlijden van de verzekerde zijn op het aan de begunstigde van het contract uitgekeerde kapitaal in principe successierechten verschuldigd.
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.

Documentatie

Het is mogelijk om op elk ogenblik de actuele status van het contract te raadplegen via Easy Banking Web. Alvorens een beslissing te
nemen, wordt elke belegger aangeraden om de "Financiële infoﬁche Levensverzekering" en de "Algemene Voorwaarden" te raadplegen met een beschrijving van de kenmerken en de kosten van het E asy Fund Plan, alsook het beheerreglement van alle fondsen die in
het kader van het E asy Fund Plan worden aangeboden. Deze documenten zijn gratis beschikbaar in elk BNP Paribas Fortis-kantoor en op
www.bnpparibasfortis.be. De eenheidswaarde (in euro) van elk fonds wordt dagelijks berekend en gepubliceerd in de financiële pers en
op www.aginsurance.be.

Wenst u meer informatie of wilt u hierop intekenen?
in elk BNP Paribas Fortis-kantoor
bij het Easy Banking Center op het nr. 02 433 41 34.

10.2016 - Verantwoordelijke uitgever: E. Jacqueroux - BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0403.199.702

