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Het fonds AG LIFE Equities World wordt voorgesteld als basisfonds voor het
Smart Fund Plan en biedt de particuliere belegger:
✔ een gediversifieerde portefeuille internationale aandelen,
✔ een optimale spreiding van de portefeuille, zowel geografisch als sectoraal,
✔ een actief beheer door beleggingsspecialisten.
Niet alle eieren in dezelfde korf leggen
Diversificatie is de gulden regel voor beleggingen. Dankzij een goede diversificatie van de activa
en een actief beheer is het mogelijk het globale rendement van de portefeuille te verbeteren en
het risico beter onder controle te houden.
In een portefeuille met internationale aandelen is die diversificatie essentieel om te vermijden
dat alle activa op hetzelfde moment door dezelfde variabelen worden beïnvloed. Diversifiëren
kan op verschillende niveaus:
• de geografische diversificatie, waarmee het mogelijk is om van de economische groei te
profiteren, ongeacht het continent of het land waar deze groei het krachtigste is;
• de sectorale diversificatie, waarmee het momentum van de verschillende activiteitensectoren ten volle kan worden benut, aangezien ze niet allemaal op dezelfde wijze op het verloop
van de economische cyclus reageren.
• de diversificatie van de kapitalisatiegraad: in een bepaalde economische context gedragen
de aandelen van ondernemingen in volle groei (kleine en middelgrote marktkapitalisaties)
zich niet hetzelfde als aandelen van gerenommeerde bedrijven (grote marktkapitalisaties).
Een goede diversificatie en een actief beheer mogen dan al voor de hand liggende troeven zijn,
toch kan de toepassing ervan ingewikkeld blijken. Dan kunt u beter teruggrijpen naar een goed
gediversifieerd beleggingsfonds.

Een goed gediversifieerde portefeuille
Het fonds AG LIFE Equities World belegt hoofdzakelijk in aandelen van ondernemingen overal
ter wereld,
• ofwel via de rechtstreekse aankoop van aandelen,
• ofwel via de aankoop van deelbewijzen van instellingen voor collectieve belegging (ICB) die
op hun beurt rechtstreeks of onrechtstreeks beleggen in aandelen van over de hele wereld.
Het fonds kan in verschillende soorten aandelen beleggen: kleine, middelgrote, grote en zeer
grote marktkapitalisaties, waarbij de nadruk ligt op de laatste twee categorieën.
Bijkomstig en met het oog op diversiﬁcatie kan het fonds ook beleggen in obligaties converteerbaar in aandelen en onrechtstreeks (via contracten, opties of certificaten) in grondstoffen. Ook
beleggingen in afgeleide producten zoals ‘alternative/absolute return‘-beleggingen zijn mogelijk. Dit type beleggingen mikt op een positieve prestatie, ongeacht het marktverloop.

Verscherpte risicocontrole
AG LIFE Equities World wordt aangeboden als basisfonds binnen het Smart Fund Plan en streeft
naar een optimaal rendement in combinatie met een ruime risicospreiding.
Door de voordelen van een goede diversificatie en een actief beheer te combineren met de troeven van de beschermingsmechanismen van het Smart Fund Plan, kunt u dus mikken op het
potentieel van de internationale aandelen. Zo versterkt u de risicocontrole van uw belegging.

AG LIFE Equities World in Smart Fund Plan
AG LIFE Equities 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

Het Smart Fund Plan is een individuele levensverzekering waarvan het rendement is gekoppeld 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 ervan
beschrijft.
Samenstelling: de portefeuille belegt hoofdzakelijk in internationale aandelen, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks.
Geen kapitaalbescherming. Het financiële risico wordt gedragen door de verzekeringsnemer van het levensverzekeringsproduct dat
verbonden is aan het fonds AG LIFE Equities World.

Risicobeheersing

Het Smart Fund Plan biedt wel de mogelijkheid om het beleggingsrisico 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 defensief of neutraal profiel, binnen nog strengere grenzen.

Beleggersprofiel

Risicoklasse van het fonds AG LIFE Equities World op 01.10.2013: 4.
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% 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 Equities 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 Equities 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 en de waarde van
de eenheden van het fonds die aan zijn contract zijn verbonden.

Meer informatie of inschrijven?
Kom binnen in een kantoor van BNP Paribas Fortis.
Bel naar 02 433 41 34.
Onze medewerkers zullen u graag meer informatie geven over de voordelen en de werking van het Smart Fund Plan. Ook zullen ze
samen met u bekijken of het fonds AG LIFE Equities World overeenstemt met uw beleggersprofiel.
Raadpleeg ook de ‘Financiële infofiche levensverzekering’ waarin de kenmerken en de kosten van het Smart Fund Plan beschreven
staan. Dit document is gratis beschikbaar in elk BNP Paribas Fortis-kantoor of op de site www.bnpparibasfortis.be/smartfundplan.
Het Smart Fund Plan is een individueel levensverzekeringsproduct van AG Insurance nv, E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, RPR Brussel,
btw BE 0404.494.849, aangeboden door BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel, btw BE 0403.199.702, ingeschreven en
handelend als verzekeringsagent onder FSMA-nr. 25.879A voor AG Insurance nv.
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