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Individuele levensverzekering
van AG Insurance
(tak 23)
Beleggingsfonds
aangeboden als
doelfonds binnen het
Smart Fund Plan
Geen kapitaalbescherming
Risicobeheersing
Defensief proﬁel

Het fonds AG LIFE QUAM Bonds heeft een zeer defensief profiel en wordt u
aangeboden als doelfonds in het kader van het Smart Fund Plan, een
individuele levensverzekering (tak 23) van AG Insurance. Als type ‘fonds van
fondsen‘ combineert het doeltreffend de zoektocht naar rendement en
risicocontrole.
De beheersfilosofie maakt dit fonds zo origineel: de beleggingsbeslissingen zijn
gebaseerd op wiskundige modellen. Die verzekeren een zuiver kwantitatief
beheer, vrij van elke subjectiviteit of emotie.
QUAM (Quantitative Asset Management) is een technische benaming die staat voor:
• een tactische allocatiemethode van de activa,
• gebaseerd op een zuiver kwantitatief model en
• het nastreven van een dubbele doelstelling*: prestatie en risicocontrole.
Doelstellingen*

Middelen

➡ Een jaarlijks positief rendement
neerzetten.
➡ Een risicocontrole verzekeren door de
gemiddelde jaarlijkse volatiliteit onder
2,5% te houden.
De volatiliteit meet de schommelingen in
de prestaties van ﬁnanciële activa. Hoe
hoger de volatiliteit, hoe groter het risico
dat deze activa wisselvallig presteren.

➡ Een zuiver kwantitatief beheer dat geen
ruimte laat voor enig sentiment.
➡ Een zeer dynamisch beheer dat snelle en
ingrijpende herschikkingen van de
portefeuille toelaat.
➡ Een belegging in monetaire en/of
obligatiefondsen.
➡ De mogelijkheid om bij volatiele of
dalende obligatiemarkten de volledige
activa te beleggen in monetaire fondsen.

* Hoewel het beheer van het fonds volledig gericht is op het behalen van deze doelstellingen, kan er hierover geen
enkele formele garantie geboden worden.

Een uitgebreid beleggingsuniversum
Het fonds AG LIFE QUAM Bonds is een
belegging van het type ‘fonds van
fondsen‘. Het belegt daardoor niet
rechtstreeks in obligaties en geldmarktinstrumenten, maar wel in andere
fondsen die zelf op wereldschaal
beleggen in een brede waaier obligaties
en/of monetaire instrumenten.

✔ Staatsobligaties
✔ Obligaties op korte, middellange en lange
termijn
✔ Amerikaanse, Aziatische obligaties en
obligaties van groeilanden (met indekking
tegen het wisselkoersrisico)
✔ Bedrijfsobligaties, converteerbare,
inflatiegebonden en hoogrenderende
obligaties, …

Het beleggingsuniversum van het fonds AG LIFE QUAM Bonds bestaat uit een ruim gamma
fondsen van gerenommeerde beleggingsvennootschappen zoals JP Morgan, Robeco, DWS,
Templeton, Invesco, …
Als gemeenschappelijk kenmerk vertonen al deze fondsen een heel sterke liquiditeit, wat een
soepel en actief beheer mogelijk maakt. Daardoor kan de samenstelling van de portefeuille
ingrijpend en op korte termijn (2 weken) worden herzien en aangepast. Dat maakt het fonds
AG LIFE QUAM Bonds tot een belegging die snel kan reageren bij veranderingen op de
obligatiemarkten en het versterkt zijn defensief karakter. AG LIFE QUAM Bonds is dus een
ideaal doelfonds om het potentiële rendement van een Smart Fund Plan veilig te stellen.

AG LIFE QUAM Bonds in Smart Fund Plan
AG LIFE QUAM Bonds is een beleggingsfonds van AG Insurance zonder vaste eindvervaldag en zonder kapitaalsgarantie, dat aangeboden
wordt als doelfonds 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 is hoofdzakelijk belegd in beleggingsfondsen die zelf belegd zijn in obligaties, monetaire instrumenten, termijndeposito’s en liquiditeiten. Na indekking tegen wisselkoersrisico, mag de blootstelling van het fonds aan andere valuta dan de euro,
maximaal 5 % bedragen.
Geen kapitaalbescherming. Het ﬁnanciële risico wordt gedragen door de verzekeringsnemer van de levensverzekering die verbonden is
aan het fonds AG LIFE QUAM Bonds.

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 beschermingsmechanismen in de Flash Invest over het Smart Fund Plan.

Dit beleggingsfonds is in de eerste plaats bestemd voor beleggers met een defensief profiel. Als doelfonds is dit fonds ook geschikt voor
de twee andere proﬁelen (neutraal en dynamisch) waarvoor het Smart Fund Plan bestemd is.

Beleggersprofiel

Risicoklasse van het fonds AG LIFE QUAM Bonds op 01.10.2013: 0.
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: 0,50% 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 QUAM Bonds en het maandelijkse 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/beleggingsverzekeringen > Fondsenzoeker.
De netto-inventariswaarde (uitgedrukt in euro) van het fonds AG LIFE QUAM Bonds 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. Ze zullen ook
uitleggen waarom het fonds AG LIFE QUAM Bonds werd gekozen als doelfonds voor het Smart Fund Plan.
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 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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