Dagelijks
sparen enBankieren
beleggen

Alles weten over Flexinvest
Een goede keuze begint voor BNP Paribas Fortis
bij heldere, duidelijke informatie:
• surf naar www.bnpparibasfortis.be;
• in elk kantoor van BNP Paribas Fortis krijgt u
volledige informatie over de werking en de
voordelen van Flexinvest.
Uw gesprekspartner adviseert over de
beleggingsfondsen die het best passen bij uw
beleggersprofiel en uw doelstellingen. Zo kunt
u met meer kennis van zaken de beste
bestemming voor uw Flexinvest kiezen;
• uw bank binnen handbereik geeft u graag alle
informatie op tel. 02 433 40 31 (van maandag
tot vrijdag tussen 7 en 22 uur en op zaterdag
van 9 tot 17 uur).

Een Flexinvest aanvragen
Om uw Flexinvest aan te vragen:
• maak een afspraak in één van onze kantoren;
• uw bank binnen handbereik: bel het nummer
02 433 40 31 (van maandag tot vrijdag tussen
7 en 22 uur en op zaterdag van 9 tot 17 uur);
• surf naar www.bnpparibasfortis.be.

Advies ?
Informatie ?
Verrichtingen ?
BNP Paribas Fortis
is er voor u.

Uw adviseur in het kantoor
na afspraak
(ma-vrij tot 19 u.; za 9-12 u.)
Uw bank binnen handbereik
02 433 40 31
(ma-vrij 7-22 u.; za 9-17 u.)
Uw bank op het internet
www.bnpparibasfortis.be
alle dagen (24 u. op 24)
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Flexinvest

Beleggen op uw eigen ritme.

Het slimste sparen begint bij een spaarabonnement. Zo spaart u automatisch en zonder
het zelfs te merken. Op net dezelfde manier
start het slimste beleggen met een beleggingsabonnement van Flexinvest.
Flexinvest is het handigste beleggingsplan.
Het combineert immers het gemak van
(automatisch) sparen met alle voordelen van
lonend beleggen in het beleggingsfonds van
uw keuze. Flexinvest is bijgevolg ideaal om op
regelmatige basis kleinere bedragen te
beleggen. En zo te profiteren van een potentieel
hoger rendement.

U stelt uw Flexinvest helemaal zelf samen
Bij de opening van uw Flexinvest, kiest u
helemaal vrij:
• hoe vaak u wenst te storten: maandelijks, om
de twee maanden, trimestrieel, halfjaarlijks
of jaarlijks;
• hoeveel u wenst te storten. Het kan al vanaf
30 EUR per storting, ongeacht de gekozen
periodiciteit;
• het compartiment van het beleggingsfonds
waarin u wilt beleggen.
U mag kiezen uit het volledige gamma
beleggingen dat BNP Paribas Fortis aanbiedt.
De enige uitzondering zijn fixfondsen en
pensioenspaarfondsen. Deze laatste werken
immers met een eigen opbouwplan van
periodieke stortingen.

Hoe werkt Flexinvest?
Het bedrag dat u periodiek wil beleggen gaat
bijvoorbeeld elke maand automatisch af van de
door u opgegeven Zicht- of Spaarrekening. Na
aftrek van de instapkosten van het fonds wordt
uw inspanning omgezet in eenheden van het
fonds. Die worden direct ingelegd op uw
bestaande Effectenrekening. U kunt ook een
nieuwe Effectenrekening openen, speciaal met
het oog op uw Flexinvest. U kunt vrij beschikken
over de eenheden op uw Effectenrekening. U
stuurt uw belegging dus zoals u wilt en wanneer
u wilt.

Een contract, twee contracten, drie…
U kunt ervoor kiezen te beleggen in één fonds of in
verschillende fondsen. In dat laatste geval opent u
gewoon verschillende Flexinvest-contracten.

Een Flexinvest voor uzelf.
Een Junior Flexinvest voor uw kinderen
Uiteraard zult u allereerst een Flexinvest
openen voor uzelf. Maar u kunt een dergelijk
spaarplan in fondsen net zo makkelijk aangaan
voor iemand anders. Zo kan bijvoorbeeld een
grootvader één of meer Junior Flexinvestspaarplannen aangaan ten voordele van zijn
kleinkind(eren)...
Flexinvest kent geen enkele beperking in de tijd.
Het kan net zo kort of lang lopen als u wilt. Zo is
Flexinvest de gedroomde formule om te
beleggen voor doelstellingen die u dierbaar zijn:
een studiefonds voor als de kinderen of de
kleinkinderen hogere studies zullen doen, voor
uzelf een uitstekend inkomen bij pensioen of
gewoon een hoger rendement voor uw geld...
De bijzonder lage instapdrempel van 30 EUR
maakt Flexinvest ideaal voor jonge mensen. Zo
kunnen ook zij, ondanks een vooralsnog

bescheiden budget, genieten van een
automatisch beleggingsplan in fondsen. Bij
de 25ste verjaardag wordt een Flexinvest
Junior automatisch en uiteraard zonder
kosten omgezet naar een Flexinvest.

U mag uw Flexinvest bijsturen op elk
gewenst moment
U mag uw Flexinvest op elk moment en op
álle onderdelen wijzigen: het bedrag van de
storting, de periodiciteit, het fonds/de
fondsen waarin u investeert… Dat mag net
zo vaak als u wilt en… telkens zonder
kosten.
U mag uw Flexinvest ook op elk moment
gewoon stopzetten. Dat kan, zonder
vooropzeg en zonder kosten, in uw kantoor
van BNP Paribas Fortis maar net zo
makkelijk via PC banking.
Belangrijk is ook dat u beschikt over het
belegde kapitaal zoals u wilt en wanneer
u wilt. U kunt het dus geheel of gedeeltelijk
ten gelde maken zonder kosten, met
uitzondering uiteraard van de normale
kosten (beurstaks, roerende voorheffing…)
bij uitstappen.

Flexinvest is een bijzonder handig instrument
binnen Sparen en beleggen op maat. In 5
envoudige stappen realiseert u met Sparen en
beleggen op maat een spaar- en
beleggingsportefeuille die perfect beantwoordt
aan uw behoeften. Die stappen omvatten uw
beleggersprofiel, sparen voor een altijd
beschikbare reserve, maximaal profiteren van
fiscale aftrekposten, doelsparen en vrij
beleggen. Vraag beslist meer informatie over
Sparen en beleggen op maat in een BNP Paribas
Fortis kantoor.

