U bent een defensieve
belegger? Wat mag u
van ons verwachten?
Ons zesstappenplan voor zorgzaam en zorgvuldig
beleggingsadvies
Wanneer we advies geven, gaan we als volgt te werk:

STAP 2: we peilen naar uw
beleggingsverwachtingen voor de
geplande belegging

Een defensieve belegger wenst vooral zekerheid, maar wil ook
1 We vertrekken van uw huidige persoonlijke situatie. genieten van een mogelijke stijging van de koersen. Het grootU vulde een vragenlijst in die uw financiële situatie, ste gedeelte van de portefeuille zal belegd worden in veilige,
uw beleggings
doelstellingen en uw kennis en ervaring vastrentende waarden en fondsen met kapitaalbescherming.
Een beperkt deel van de portefeuille wordt belegd in aandeleninzake beleggingsproducten in kaart brachten.
fondsen en / of individuele aandelen.
Is alle informatie die u ons verstrekte nog up-to-date?
Indien nodig, overlopen we de antwoorden die u gaf in de Het rendement is een belangrijk aspect van elke belegging maar
vragenlijst.
zeker niet het enige.
2 We vragen u wat u verwacht van de geplande belegging.
Uw Private Banker zal bij de beleggingen die hij u voorstelt reke3 We gaan na met welke beleggingscategorieën u al vertrouwd ning houden met uw beleggersprofiel.
bent. Welke beleggingen ként u? Met welke beleggingen hebt u Om ons aanbod te verfijnen stellen wij tijdens ons adviesgesprek
nog enkele vragen. M.n.
al ervaring?
4 Wij doen u een voorstel in lijn met de verzamelde informatie

•• Wenst u kapitaalbescherming op eindvervaldag?

5 Wij overlopen met u alle informatie en documentatie over de

(stappen 1 t.e.m. 3).

•• Wenst u een geregeld inkomen (coupon/dividend) uit uw kapitaal te halen?

beleggingsproducten uit het voorstel.

•• Welke looptijd / beleggingshorizon verkiest u?

6 Zo kan u met kennis van zaken beslissen of u ingaat op het

geformuleerde voorstel.

STAP 1: we vertrekken van uw huidige
persoonlijke situatie

STAP 3: we gaan na met welke beleggingen
u al vertrouwd bent

Beleg enkel in producten die u kent. Hoe goed kent u de verschillende beleggingscategorieën? Hoe vertrouwd bent u met de
Wij kijken of uw contactgegevens nog correct zijn en of u een kenmerken en risico’s van elke categorie en hoe groot is uw
ervaring daarin? Om die reden vragen wij u om de vragenlijst
actief, geldig en up-to-date beleggersprofiel heeft.
kennis en ervaring op het vlak van beleggen in te vullen. U hoeft
Uw beleggersprofiel geeft aan welk risico u kunt en wilt nemen,
niet alle categorieën te kennen en te beantwoorden, enkel de
houdt rekening met uw financiële situatie en uw beleggingsdoelvragen m.b.t. de categorieën waarin u wenst te beleggen.
stellingen alsmede de gemiddelde beleggingshorizon van uw
Wij gaan volgend engagement aan:
portefeuille.
Wanneer uw persoonlijke situatie wijzigt (u gaat bijvoorbeeld
met pensioen, u hebt een financiële meevaller of uw kinderen
hebben net het ouderlijk nest verlaten), dan kan dit een weerslag
hebben op uw beleggersprofiel. Vandaar dat wij eerst samen met
u bekijken of uw beleggersprofiel nog wel overeenstemt met uw
persoonlijke situatie.

•• ons advies gaat altijd uit van uw kennis over en uw ervaring
met een bepaalde beleggingscategorie;
•• voor een categorie waar u geen of onvoldoende kennis over
hebt, overlopen wij met u de gerelateerde kennisfiche. Deze fiche
licht alle relevante kenmerken en risico’s van de beleggingscategorie toe. Ze zijn ook beschikbaar op onze website.
We stellen vervolgens enkele vragen om ons te vergewissen dat
u wel degelijk kennis heeft over de beleggingscategorie.

•• bij beleggingscategorieën waar u wel kennis heeft doch geen We formuleren een beleggingsvoorstel.
of weinig ervaring, stellen wij producten voor met een lage risiHierbij geven wij u 5 harde garanties:
cograad waarbij u geleidelijk kan instappen waardoor u ervaring
kan opbouwen.
•• Wij stellen enkel beleggingen voor die beantwoorden aan uw
beleggersprofiel en de wensen die u hebt geformuleerd in lijn
met en ter verfijning van het profiel.

STAP 4: we formuleren een
beleggingsvoorstel

•• We adviseren enkel beleggingen uit categorieën waarvoor u
voldoende kennis heeft.

Eerst bakenen wij uw beleggingsportefeuille af.

richting evolueert.

In de stappen 1-3 heeft u de krijtlijnen uitgetekend waarbinnen
•• Wij stellen enkel beleggingen voor waarvan het risico
een belegging moet passen.
aanvaardbaar is voor uw beleggersprofiel.
Wij maken nu een beleggingsvoorstel dat hieraan zorgvuldig •• We zorgen ervoor dat de samenstelling van uw portefeuille
tegemoetkomt.
binnen aanvaardbare grenzen valt of minstens in de gewenste
Hoeksteen van uw beleggingsportefeuille is de Effectenrekening •• We waken erover dat er voldoende diversificatie is in de diverse
waarop u een aankoop wilt doen. Daarnaast maken eveneens activaklassen. “Leg niet alle eieren in dezelfde korf”.
deel uit van deze portefeuille:
•• uw andere Effectenrekeningen met dezelfde benaming

STAP 5: we geven u alle informatie en
documentatie over de beleggingen in dit
voorstel

•• uw Spaarrekeningen met dezelfde benaming
•• uw Beleggersrekeningen met dezelfde benaming

We gaan nu gedetailleerd in op de beleggingen in het voorstel.
Wij overhandigen u alle documentatie en overlopen alle infor•• uw beleggingsverzekeringen, voor zover de verzekeringsnemer
matie met u.
de enige houder is van de Effectenrekening.
Zo bespreken we met u de graad van kapitaalbescherming, de
We kijken dan hoe deze portefeuille is samengesteld.
(potentiële ) opbrengst, de looptijd, de samenstelling, de liquidiWelk deel van uw portefeuille wordt belegd in aandelen? In obli- teit en het risico van het product.
gaties of vastrentende beleggingen? In alternatieve beleggingen,
We besteden daarbij ook uitgebreid aandacht aan de kosten:
zoals vastgoed of grondstoffen? In cash, zoals spaarrekeningen?
instapkosten, uitstapkosten, beheerskosten, de fiscale behanOmdat u een defensief profiel heeft, waken we erover dat de deling bij in- en uitstappen, de fiscale behandeling van de
portefeuillesamenstelling (dus de verdeling over aandelen, opbrengsten (roerende voorheffing, speculatietaks, dubbele
obligaties, alternatieve beleggingen en cash) binnen de volgende belastingverdragen enz.).
grenzen valt of minstens in de gewenste richting evolueert:
•• uw Termijnrekeningen met dezelfde benaming

Maximaal

Aandelen

0%

30%

Obligaties en vastrentende
beleggingen

30%

90%

Alternatieve beleggingen
(vastgoed, grondstoffen, …)

0%

30%

Cash (spaarrekeningen, …)

0%

70%

Als u akkoord gaat met het beleggingsvoorstel, voeren we de
transacties uit. Er wordt nog een geschiktheidstest gedaan. Wij
leggen u het resultaat van de test uit, waarna u beslist of u de
wenst door te gaan met de transactie.
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Minimaal

STAP 6: U kan nu met kennis van zaken
beslissen of u ingaat op ons voorstel

