Bepaal uw
beleggersprofiel
Sparen en beleggen

Via

het beleggersprofiel...

... Naar beter
beleggingsadvies

Wanneer uw bank u beleggingsadvies
verstrekt, moet zij rekening houden met
uw financiële situatie, uw beleggingsdoelstellingen en uw kennis en ervaring
als belegger.

Uw beleggersprofiel bepaalt
u aan de hand van deze
vragenlijst
Anders gesteld: een bank die advies
geeft, moet vooraf uw
beleggersprofiel kennen.
BNP Paribas Fortis bepaalt uw beleggersprofiel aan de hand van bijgaande
vragenlijst. Met deze vragenlijst gaan
wij na welk risico u wilt en kunt nemen.
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Zodat we u een stevig onderbouwd
advies kunnen geven dat zoveel mogelijk
tegemoetkomt aan uw wensen en doelstellingen.

Een goede tip
Loop al eens door deze vragenlijst
en neem hem zeker mee naar uw
volgend beleggingsgesprek met uw
vertrouwde adviseur. Hij of zij zal
dan op basis van uw antwoorden
uw beleggersprofiel bepalen. En
meteen de beleggingsstrategie of
de beleggingen voorstellen die met
dit beleggersprofiel samengaan.

Uw

beleggingsportefeuille

Het beleggersprofiel is van toepassing
op een bepaalde beleggingsportefeuille.
Deze beleggingsportefeuille bevat volgende rekeningen en tegoeden:
¢¢ uw effectenrekening(en)
¢¢ uw Spaarrekening(en)
¢¢ uw Termijnrekening(en)
¢¢ uw Beleggersrekening(en)
¢¢ uw Beleggingsverzekeringen (Tak 21/
Tak 23)
In een beleggingsportefeuille brengen
we enkel rekeningen en tegoeden samen
die op dezelfde naam of dezelfde namen
staan. Tegoeden en rekeningen die uitsluitend op naam van één houder staan,
zullen bijgevolg in een andere beleggingsportefeuille worden ondergebracht
dan tegoeden en rekeningen op naam
van meerdere houders.
De samenstelling van een beleggingsportefeuille kan wijzigen in de tijd. Wanneer u bijvoorbeeld nieuwe rekeningen

opent of nieuwe beleggingsverzekeringen onderschrijft, dan zullen deze
in de beleggingsportefeuille worden
opgenomen.
Wanneer BNP Paribas Fortis beleggingsadvies geeft, zal zij de betrokken
beleggingsportefeuille toetsen aan uw
beleggersprofiel. BNP Paribas Fortis
zal tijdens het adviesgesprek onder
meer nagaan of
¢¢ het risico van de belegging die u wenst
te kopen aanvaardbaar is voor uw
profiel;
¢¢ de samenstelling van uw portefeuille
na de geplande aan- of verkopen
nog zal overeenstemmen met uw
beleggersprofiel ;
¢¢ u niet teveel belegt in de belegging
die u aankoopt;
¢¢ u voldoende vertrouwd bent met de
belegging die u aankoopt.

Globaal risicoprofiel
Beleggen houdt altijd een zeker risico in.
Via de vragen in deze brochure peilt
BNP Paribas Fortis naar uw doelstellingen en risicobereidheid op niveau van
uw globale portefeuille. Een individuele
belegging kan afwijken van de antwoorden die u in deze Vragenlijst heeft
gegeven.
Een voorbeeld: indien u op vraag 4
antwoordt dat u minstens driekwart
van uw portefeuille kunt beleggen voor
een periode van minder dan 3 jaar, kan
u nog steeds, voor een individuele
belegging, opteren voor een langere
looptijd dan 3 jaar.
Indien individuele transacties tot gevolg
zouden hebben dat de globale portefeuille niet meer in overeenstemming zal
zijn met uw algemene doelstellingen en
globale risicobereidheid zoals bepaald
op basis van de Vragenlijst, zal
BNP Paribas Fortis u hierop wijzen.
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Vragenlijst
(3 delen)

Deel 1

Uw financiële situatie
1. Wat is de grootte van uw vermogen?
1.a. Uw spaar- en beleggingstegoeden (cash, obligaties, aandelen en andere
beleggingen)
A minder dan 25.000 EUR
B van 25.000 tot 125.000 EUR
C van 125.000 tot 250.000 EUR
D meer dan 250.000 EUR
1.b. Uw onroerend vermogen (huizen, appartementen, bouwgronden)
A minder dan 150.000 EUR
B van 150.000 tot 300.000 EUR
C van 300.000 tot 500.000 EUR
D meer dan 500.000 EUR

Opmerking
Indien u een beleggersprofiel
bepaalt voor een portefeuille die
u samen met anderen beheert,
dient u enkel rekening te houden
met de gemeenschappelijke
tegoeden.
Dit is bijvoorbeeld het geval,
wanneer u een beleggersprofiel
bepaalt voor een portefeuille op
naam van uzelf én uw partner.
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2. Hoe groot is uw maandelijks netto-inkomen (loon, uitkeringen, huurinkomsten,
intresten)?
A minder dan 1.250 EUR
B van 1.250 tot 2.500 EUR
C van 2.500 tot 5.000 EUR
D meer dan 5.000 EUR
3. Hoeveel kunt u maandelijks sparen, rekening houdend met uw regelmatige
uitgaven?
A minder dan 250 EUR
B van 250 tot 500 EUR
C van 500 tot 1.000 EUR
D meer dan 1.000 EUR

Deel 2

Uw doelstellingen met uw portefeuille
4. Wat is uw beleggingshorizon? Hoelang kunt u (minstens driekwart van) uw portefeuille beleggen?
A minder dan 3 jaar
B van 3 tot 5 jaar
C van 5 tot 10 jaar
D langer dan 10 jaar
5. Wat is uw belangrijkste beleggingsdoelstelling binnen de volgende 5 jaar?
A Ik wil driekwart of meer van mijn geld gebruiken om een woning aan te kopen of te
verfraaien of om een nieuwe wagen aan te schaffen.
B Ik wil een aanvullend inkomen uit mijn kapitaal halen. Aan het kapitaal zelf wens ik
niet te raken.
C Ik wil deels een aanvullend inkomen uit mijn kapitaal halen, en deels mijn kapitaal
verder laten groeien.
D Ik wil de inkomsten uit mijn portefeuille herbeleggen. Ik ga voluit voor een verdere
groei van mijn kapitaal.
6. Welke eisen stelt u doorgaans aan uw beleggingen?
A Ik vind kapitaalbescherming erg belangrijk. Bovendien wil ik graag vooraf het rendement van mijn
belegging kennen. Ga meteen naar vraag 9
B Ik geef de voorkeur aan beleggingen met kapitaalbescherming. Het resultaat van
mijn beleggingen hoef ik niet vooraf te kennen. Ga meteen naar vraag 9
C Ik kijk eerst naar het rendement dat ik met een belegging kan halen; kapitaalbescherming vind ik minder belangrijk. Ik ben dus bereid om een zeker risico te nemen.
D Ik ga steeds voor een hoog rendement. Ik aanvaard dat de waarde van mijn beleggingen flink kan schommelen en dat ik, zeker op korte termijn, aanzienlijke verliezen
kan lijden.

Opmerkingen
Antwoorden C en D op vraag
4 zijn niet verenigbaar met
antwoord A op vraag 5. Wanneer
u een aanzienlijk deel van uw
kapitaal binnen de 5 jaar zou
besteden aan grote projecten, zou
u logischerwijze antwoord A of B
op vraag 4 moeten geven.
Wanneer u voor antwoord B
op vraag 5 kiest, dan moet u
antwoorden C en D uitsluiten op
vraag 6. Aangezien u doorgaans
uw kapitaal wenst te behouden,
kunt u zich logischerwijze
niet blootstellen aan grote
kapitaalrisico’s.

7. Met welk rendement bent u tevreden? Weet wel dat het risico toeneemt, naarmate
u een hoger rendement nastreeft.
A Ik wens een gemiddeld rendement van 4%. Ik aanvaard dat de waarde van mijn portefeuille op jaarbasis met ongeveer 6% kan dalen.
B Ik wens een gemiddeld rendement van 6%. Ik aanvaard dat de waarde van mijn portefeuille op jaarbasis met ongeveer 9% kan dalen.
C Ik wens een gemiddeld rendement van 8%. Ik aanvaard dat de waarde van mijn portefeuille op jaarbasis met ongeveer 12% kan dalen.
D Ik wens een gemiddeld rendement van minstens 10%. Ik aanvaard dat de waarde van
mijn portefeuille op jaarbasis met ongeveer 15% kan dalen.
8. Hoe zou u reageren, indien de waarde van uw portefeuille met meer dan 6% / 9% /
12% / 15% zou dalen (afhankelijk van het antwoord gegeven op vraag 7)?
A Ik slaap hier niet van. Ik verkoop mijn risicovolle beleggingen onmiddellijk en kies
voortaan voor veiliger beleggingsvormen (bijvoorbeeld obligaties in euro).
B Ik verkoop mijn risicovolle beleggingen niet onmiddellijk. Ik blijf de evolutie van
kortbij volgen. Mocht de toestand verder verslechteren, dan kan ik nog altijd ingrijpen.
C Ik houd mijn risicovolle beleggingen in portefeuille in de hoop dat ik mijn verliezen
op termijn kan goedmaken.
D Een daling van de waarde van mijn beleggingen zie ik als een mooie opportuniteit. Ik
maak van de gelegenheid gebruik om bij te kopen.

Opmerking
“Uw portefeuille” heeft betrekking
op de beleggingsportefeuille
waarvoor u het beleggersprofiel
bepaalt (zie bladzijde 3).
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Vragenlijst

(3 delen)

Deel 3

Uw kennis en ervaring als belegger
9. Welke van de volgende beleggingen kent u? In welke van deze beleggingen hebt
u al belegd? En hoe vaak belegt u zoal?

(1) "Kennen" betekent dat u een
goed idee hebt van de kenmerken, de risico's en het verwachte
rendement van de beleggingen
die in deze categorie thuishoren.

Kruis de beleggingscategorieën
aan die u ként (1)

Kruis aan in welke
beleggingen u in
de voorbije 5 jaar
minstens twee keer
hebt belegd

Obligaties (eurobonds, Staatsbons,
kasbons…)
Beleggingsfondsen zonder
kapitaalbescherming (aandelenfondsen, obligatiefondsen,
strategiefondsen …)
Beleggingsfondsen met kapitaalbescherming (fixfondsen) of gestructureerde obligaties (structured notes)

Opdat u uw kennis over deze
productcategorieën zou kunnen
inschatten, stelt BNP Paribas
Fortis voor elke productcategorie een beschrijvende fiche ter
beschikking. U kunt deze fiches
verkrijgen in elk kantoor of u kunt
ze bekijken op PC banking.

Beleggingsverzekeringen
(Tak 21: Verzekeringsbon, Free Invest
Plan… en Tak 23: Easy Fund PLan,
Smart Invest Bon...)
Aandelen
Grondstoffen of edelmetalen (goud…)
Opties, warrants, futures of andere
complexe beleggingsproducten

10. Op welke manier informeert u zich over de financieel-economische wereld?
A Dit interesseert me niet of nauwelijks. Ik ga zelf niet op zoek naar informatie.
B Ik lees regelmatig de financiële bladzijden in mijn krant.
C Ik volg de financiële pers. Daarnaast ga ik op zoek naar bijkomende informatie op het
internet of woon ik geregeld informatieavonden over "beleggen" bij.
D Ik volg de financiële markten beroepshalve. Ik werk bijvoorbeeld voor een financiële
instelling, een beursvennootschap of de financiële afdeling van een bedrijf.
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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.)
Kantoren

Bel ons op tel. 02 433 41 34

Surf naar www.bnpparibasfortis.be
(alle dagen, 24 u. op 24)

Internet

Surf mobiel naar m.bnpparibasfortis.be
(alle dagen, 24 u. op 24)

GSM

BNP Paribas Fortis NV is ingeschreven en handelt als verzekeringsagent onder het FSMA-nr. 25.879 A voor AG Insurance nv.
BNP Paribas Fortis biedt de verzekeringsproducten van AG Insurance aan.
BNP Paribas Fortis NV
Warandeberg 3
1000 Brussel
RPR Brussel
BTW BE 0403.199.702
FSMA-nr. 25.879 A

AG Insurance nv
E. Jacqmainlaan 53
1000 Brussel
RPR Brussel
BTW BE 0404.494.849
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