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Defensief
beleggen
naar uw
smaak
Smaken en kleuren, daar discussieer je niet
over. Want wat voor de één een lekkernij is, kan
de andere niet bekoren. Ook in beleggingen
hebt u andere voorkeuren dan uw buurman. Hij
houdt misschien van risico’s, terwijl u zweert
bij de voorzichtige aanpak. Om de juiste keuze
te maken uit het beleggingsmenu, hoeft u zich
alleen maar af te vragen wat u graag lust. Zoals
Annick & René.

De ingrediënten van Annick en René
Investeren vooral in hun twee opgroeiende kinderen.
Werken hard om hun woning en hun auto af te betalen.
Doen allebei aan pensioensparen.
Belegden hun spaargeld veilig in beleggingsverzekeringen en
kas- en staatsbons.
 Houden van zekerheid.
 Durven al eens te experimenteren met aandelen.





Bereidingswijze:
1. Vraag u af welke smaakcombinatie u kan bekoren en
bepaal welk recept het best bij u past. Zo is het ook met uw
beleggersprofiel. Aan de hand van de financiële situatie en
kennis, ervaring en verwachtingen van Annick en René wordt
hun ideale beleggingsportefeuille bepaald.
2. Annick en René investeren vooral in hun huis en hun twee
kinderen. Het geld dat ze opzij kunnen zetten, beleggen
ze dus liever op een veilige manier in fondsen met
kapitaalbescherming en stevige obligatiefondsen.
Een aandelenfonds kan een mooie aanvulling vormen.
Zo ontdekken ze ook nieuwigheden, zonder al te veel risico’s
te nemen.
3. Een specialist vertelt Annick en René graag hoe ze een
traditioneel menu combineren met nieuwe invloeden. Zo
genieten ze van het beste van twee werelden. Een adviseur
staat hen bij op lange termijn, in het kantoor of aan de
telefoon.

Benieuwd naar uw beleggingsmenu?

V.U.: Francis Peene, Fortis Bank n.v., Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0403.199.702

Stap een kantoor van BNP Paribas Fortis binnen, surf naar
www.bnpparibasfortis.be/beleggingsmenu of bel naar 0800/96 336.

Dit recept wordt
u aangeboden door:

