Professionelen

Beleggersprofiel
voor rechtspersonen
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Voorwoord

BNP Paribas Fortis wilt u beleggingsadvies geven dat overeenstemt met uw beleggingsdoelstellingen en rekening
houdt met het risico dat u wilt en kunt nemen.
In de vragenlijst hierna bepalen wij uw ‘beleggersprofiel’. Wij zullen u daartoe enkele vragen stellen over uw financiële
toestand, uw beleggingsdoelstellingen en uw ervaring en kennis als belegger.
Elk antwoord heeft een bepaald gewicht en wordt meegeteld; hoe hoger het totale gewicht van uw antwoorden, hoe
hoger uw beleggersprofiel (d.w.z. risicovoller).
Als u een bepaalde vraag niet beantwoordt, dan nemen wij automatisch het antwoord met het laagste gewicht.
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Uw beleggersprofiel

A. Financiële toestand
a) Waarde van de activa
1. Welk type rechtspersoon?
❏❏ handelsvennootschap
❏❏ patrimoniumvennootschap / beheervennootschap
❏❏ rechtspersoon zonder winstoogmerk
❏❏ overige
2. Waar komen de te beleggen fondsen vandaan?
❏❏ thesaurieoverschot uit gewone commerciële activiteiten
❏❏ eigen familiaal kapitaal
❏❏ herbelegging / winst op bestaande beleggingen
❏❏ schenking
3. Welk bedrag is beschikbaar om te beleggen?
❏❏ A. tot 25.000 EUR
❏❏ B. tussen 25.000 en 50.000 EUR
❏❏ C. tussen 50.000 en 250.000 EUR
❏❏ D. meer dan 250.000 EUR
4. Hoeveel vertegenwoordigt dit van het balanstotaal?
❏❏ A. een gering percentage (0 tot 10%)
❏❏ B. een significant percentage (10 tot 40%)
❏❏ C. een substantieel percentage (40 tot 60%)
❏❏ D. de meerderheid van de activa (meer dan 60%)
5. Hoeveel bedraagt de solvabiliteitsratio van de rechtspersoon (uitgaande van de recentste balans)?
❏❏ A. minder dan 10%
❏❏ B. tussen 10 en 30%
❏❏ C. tussen 30 en 60%
❏❏ D. meer dan 60%
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b) Toestand van de inkomsten
6. Zijn de huidige inkomsten
❏❏ A. ruimschoots hoger dan de lasten (meer dan 120%)
❏❏ B. meer dan voldoende om de lasten te dekken (110%)
❏❏ C. gelijk aan de lasten  (100%)
❏❏ D. lager dan de lasten (<100%)   
7. De inkomsten zouden de komende 3 jaar
❏❏ A. nog toenemen (> 110%)
❏❏ B. gelijk blijven (100%)
❏❏ C. lichtjes afnemen (tot 90%)
❏❏ D. sterk afnemen (<90%)  

Uw score voor het gedeelte ‘financiële situatie’
Vul in de onderstaande tabel de antwoorden in die u op elke vraag hebt gegeven. Voor elk antwoord zijn de punten
vermeld die meetellen. Vul in de kolom ‘Uw antwoord’ het aantal punten in dat de vraag u oplevert. Tel vervolgens
alle punten samen.

Vraag

Antwoord A

Antwoord B

Antwoord C

Antwoord D

3

0

2

4

6

4

8

6

4

0

5

0

5

10

15

6

15

10

5

0

7

6

4

2

0

Uw score voor het gedeelte ‘financiële situatie’
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Uw antwoord

B. Beleggingsdoelstellingen
8. Wat is uw beleggingshorizon?
❏❏ A. tot 6 maanden
❏❏ B. van 6 maanden tot maximaal 18 maanden
❏❏ C. van 18 maanden tot 5 jaar
❏❏ D. meer dan 5 jaar

9. Welke zijn de beleggingsdoelstellingen?
❏❏ A. het grootste deel van het belegde kapitaal aanwenden voor een niet-geplande opportuniteit/professionele
behoefte
❏❏ B. het grootste deel van het belegde kapitaal aanwenden voor een in de toekomst geplande professionele
belegging
❏❏ C. het grootste deel van het kapitaal niet gebruiken en laten opbrengen door de inkomsten te herbeleggen
❏❏ D. het grootste deel van het kapitaal niet gebruiken en met dit kapitaal voor extra inkomsten zorgen

10. Welke zijn de vereisten op het vlak van de belegging?
❏❏ A. het beginkapitaal moet beschermd zijn en het rendement van de belegging moet vast en vooraf bekend zijn
❏❏ B. het beginkapitaal moet beschermd zijn en het rendement van de belegging mag variëren met een beperkt
risico
❏❏ C. ik streef naar een hoger rendement. Om dat doel te bereiken, ben ik bereid bepaalde risico’s te nemen
❏❏ D. ik mik op een hoger rendement. Om dat doel te bereiken ben ik bereid om forse schommelingen in mijn
kapitaal of zelfs verlies te aanvaarden

11. Welke is de reactie als de waarde van de gerealiseerde beleggingen zou verminderen?
❏❏
❏❏
❏❏
❏❏

A. dat wordt als dramatisch beschouwd
B. dat wordt als ongelukkig en onaanvaardbaar beschouwd
C. dat wordt als ongelukkig maar aanvaardbaar beschouwd
D. dat wordt beschouwd als een kans om op een voordelige manier bijkomende effecten te kopen

Uw score voor het gedeelte ‘beleggingsdoelstellingen’
In dit gedeelte bepalen wij uw maximaal beleggersprofiel*.
In de onderstaande tabel vindt u voor elk antwoord het maximale beleggersprofiel. Vul nu per vraag in de kolom
‘uw antwoord’ het profiel in dat overeenkomt met het antwoord dat u hebt gegeven.

Vraag

Antwoord A

Antwoord B

Antwoord C

Antwoord D

8

Conservatief

Defensief

Agressief

Agressief

9

Conservatief

Defensief

Agressief

Agressief

10

Conservatief

Defensief

Agressief

Agressief

11

Defensief

Neutraal

Dynamisch

Agressief

Uw antwoord

Uw maximale beleggersprofiel
* Uw maximale beleggersprofiel = het beleggersprofiel dat in de kolom ‘Uw antwoord’ verschijnt en dat het laagste risico vertoont.
Onze beleggersprofielen, van het laagste tot het hoogste risico zijn: conservatief – defensief – neutraal – dynamisch – agressief.
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C. Kennis en ervaring inzake beleggingen
12. Welke van de volgende beleggingsproducten kent u? Welke van die beleggingsproducten hebt u de
afgelopen vijf jaar gekocht?
Geef de beleggingen aan die u kent (dat
betekent dat u een goed idee hebt van de
risico’s, het verhoopte rendement en de
fiscale kenmerken van de producten uit
deze categorie).

Geef de belegging aan die u de
afgelopen 5 jaar minstens tweemaal
hebt gekocht.

Financiële obligaties (Eurobonds)

2 punten

2 punten

Fondsen zonder kapitaalbescherming
(aandelenfondsen, strategische fondsen, ...)

2 punten

2 punten

Fonds met kapitaalbescherming (fixfonds) of
gestructureerde obligaties

2 punten

2 punten

Financiële verzekeringen (tak 26)

2 punten

2 punten

Aandelen

3 punten

3 punten

Grondstoffen en edele metalen (goud, ...)

4 punten

4 punten

Opties, futures of andere complexe
beleggingsproducten

5 punten

5 punten

13. Heeft de rechtspersoon de belegging gekozen/beslist op basis van economische en financiële
informatie?
❏❏ A. nee
❏❏ B. ja, via informatie die hij zelf verkregen heeft (krantenartikels)
❏❏ C. ja, via door professionele derden verstrekte gegevens
❏❏ D. de rechtspersoon maakt courant gebruik van beleggingsproducten in het kader van zijn beroepsactiviteit

7

Uw score voor het gedeelte ‘kennis en ervaring inzake beleggingen’
Noteer uw score voor vraag 12 en vul uw antwoord op vraag 13 in. In onderstaande tabel leest u hoeveel punten de
antwoorden op vraag 13 opleveren. Tel daarna alle punten (vraag 12 en vraag 13) samen.

Aantal punten
Vraag 12
Vraag 13
Antwoord A

0

Antwoord B

5

Antwoord C

8

Antwoord D

10

Uw score voor het gedeelte ‘kennis en ervaring inzake beleggingen’
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Het beleggersprofiel van de rechtspersoon:
In deel B ‘Beleggingsdoelstellingen’ hebt u uw ‘maximale beleggersprofiel’ bepaald, namelijk: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Score voor deel A ‘financiële situatie’: 			
. . . . . punten
Score voor deel C ‘kennis en ervaring inzake beleggingen’
. . . . . punten
Totaal van de scores voor de gedeelten A + C		
. . . . . punten
Om het maximale beleggersprofiel uit zone B te behouden, moet u ten minste de volgende score behalen in het totaal
van de delen A + C:

Beleggersprofiel

Vereist aantal punten voor de delen A en C

Conservatief

0

Defensief

20

Neutraal

40

Dynamisch

60

Agressief

80

Haalt u de vereiste score voor de delen A en C niet, dan stelt BNP Paribas Fortis u een beleggersprofiel met een lager
risico voor.

Op basis van uw antwoorden stelt BNP Paribas Fortis u het volgende beleggersprofiel voor: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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U kent nu het voorstel van BNP Paribas Fortis. Om helemaal zeker te zijn dat het aanbevolen profiel inderdaad
overeenstemt met het profiel dat écht bij de rechtspersoon past, tonen we hieronder wat deze profielen concreet
inhouden.
Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de hieronder vermelde prestaties betrekking hebben op het verleden en
geen garantie bieden voor de toekomst.

Gemiddeld jaarrendement van
de referentieportefeuilles* over
de voorbije 10 jaar (2000-2009)
/ 30 jaar (1980-2009)

Beste / slechtste jaarprestatie
van de referentieportefeuilles*
over de voorbije 10 jaar
(2000-2009)

Profiel

Samenstelling van de
referentieportefeuille*
op 1 januari 2010

Conservatief

86% obligaties
14% alternatieve beleggingen**

5,07%/9,29%

Best: 12,74%
Slechtst: -3,85%  

Defensief

20% aandelen
65% obligaties
15% alternatieve beleggingen**

3,27%/9,75%

Best: 15,42%
Slechtst: -11,06%  

Neutraal

41,50% aandelen
43,50% obligaties
15% alternatieve beleggingen**

2,18%/10,47%

Best: 23,27%

60% aandelen
28% obligaties
12% alternatieve beleggingen**

1,06%/11,07%

90% aandelen
10% alternatieve beleggingen**

-0,09%/11,20%

Dynamisch

Agressief

Slechtst: -23,04%
Best: 29,44%
Slechtst: -31,63%
Best: 35,63%
Slechtst: -41,80%

* Referentieportefeuille: benchmark. BNP Paribas Fortis houdt bij de invulling van haar beleggingsstrategie rekening met deze benchmark.
Afhankelijk van haar visie op de financiële markten (bijvoorbeeld van de mate waarin wij positief of negatief staan tegenover de
aandelenmarkten) kan BNP Paribas Fortis (min of meer) van deze benchmark afwijken. Om in te spelen op de jongste trends in beleggingsland en
haar strategie te optimaliseren, kan BNP Paribas Fortis de samenstelling van de benchmark wijzigen.
** De positie “alternatieve beleggingen” omvat volgende beleggingscategorieën: 1) vastgoedbeleggingen 2) grondstoffen en 3) absolute return
(beleggingen die elk jaar opnieuw een positief rendement willen neerzetten door gebruik te maken van specifieke financiële technieken).

Deze historiek van cijfergegevens toont aan dat een dynamische of agressieve portefeuille over een langere periode
een hoger rendement biedt dan een voorzichtiger portefeuille. Op korte termijn kan dit soort portefeuille evenwel
erg risicovol zijn. Dynamische en agressieve portefeuilles worden immers (sterk) beïnvloed door de evolutie van de
aandelenkoersen.
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Conclusies

De rechtspersoon ………………………………………… titularis van de effectenrekening(en) met nummer(s)
………………………………………………………………… hier vertegenwoordigd door de ondergetekende(n) die handelen in
overeenstemming met de statuten,
Wetend dat BNP Paribas Fortis op basis van de antwoorden op deze vragenlijst het beleggersprofiel ..................................
............. voorstelt voor de hiervoor vermelde effectenrekening(en),
en na kennis te hebben genomen van de inhoud van de verschillende profielen:
Aanva(a)rd(t)(en) dit profiel zoals voorgesteld
Gaat / gaan niet akkoord met het voorgestelde profiel en kiest / kiezen op eigen verantwoordelijkheid voor
volgend minder risicovol profiel: .....................................................
BNP Paribas Fortis kan pas rekening houden met dit beleggersprofiel nadat de antwoorden die op deze vragenlijst
zijn gegeven en het hieruit voortvloeiende resultaat in haar systemen zijn ingevoerd, in elk geval vanaf de vijfde
bankwerkdag na de op dit document vermelde datum.
Opgemaakt te ............................................ op ................................... in één exemplaar voor BNP Paribas Fortis. Na de
invoering van de inhoud van dit document in de systemen van de bank zullen de voor de rechtspersoon bestemde
documenten naar het onderstaande adres worden verzonden.
(Naam, voornaam, hoedanigheid en handtekening van alle vertegenwoordigers van de rechtspersoon, voorafgegaan met de notie
“gelezen en goedgekeurd”)

Naam van de rechtspersoon, houder(s) van de effectenrekening(en):
Adres

…………………………........................................……,

………………….......................................................................................................................……………………..,

Definitief beleggersprofiel

………………..................................................................................……………………..,
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Advies ?
Informatie ?
Verrichtingen ?
BNP Paribas Fortis
is er voor u.
Kom langs in het kantoor
(op afspraak ma-vrij tot 19 u.; za 9-12 u.)

Bel ons op tel. 02 433 41 01
(ma-vrij 7-22 u.; za 9-17 u.)
Surf naar www.bnpparibasfortis.be
(alle dagen, 24 u. op 24)

BNP Paribas Fortis is de commerciële benaming van Fortis Bank nv, ingeschreven
en handelend als verzekeringsagent onder het CBFA-nr. 25.879 A voor AG Insurance nv.
BNP Paribas Fortis biedt de verzekeringsproducten van AG aan.

Fortis Bank nv
Warandeberg 3
1000 Brussel
RPR Brussel
BTW BE0403.199.702
CBFA-nr. 25.879 A

AG Insurance nv
E. Jacqmainlaan 53
1000 Brussel
RPR Brussel
BTW BE0404.494.849
CBFA-nr. 0079

V.U. : Francis Peene, Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel
08-2010 I 12811
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