Doordacht beleggen
begint bij Belfius Bank
Ontdek onze beleggingsaanpak

Onze beleggingsaanpak:
op maat én persoonlijk

Ontdek het verschil.
Beleg bij Belfius Bank.

Om u op een gepaste manier te kunnen adviseren, is het belangrijk dat we u
goed leren kennen en dat we weten welke beleggingen het best bij u zouden
passen. Daarom helpen we u eerst en vooral uw beleggingsstrategie te
bepalen. Die weerspiegelt uw risico-rendementsvoorkeur voor het geheel
van uw portefeuille en vormt de leidraad voor alle toekomstige beleggingen
die we u al dan niet zullen adviseren. En uiteraard gaan we regelmatig na of
uw beleggingsstrategie u nog altijd past.

Beleggen is complex. Er bestaan immers heel veel formules, elk met hun
specifieke kenmerken en eventuele risico’s. Voor beleggers is het dan ook
niet vanzelfsprekend om door de bomen het bos te zien en nadien nog
duidelijk te weten wat ze in portefeuille hebben.

Onze beleggingsaanpak
heeft 3 grote voordelen

Belfius wil elke belegger nauwgezet begeleiden in zijn keuzes en tegelijk beter
wapenen tegen de impact van onverwachte evoluties op de financiële markten
en de eventuele gevolgen daarvan op zijn of haar beleggingsportefeuille.
Daarom ontwikkelden we een specifieke beleggingsaanpak.

1

We zorgen ervoor dat u belegt volgens uw behoeften

Bij elke belegging gaan we stap voor stap – via enkele vragen en check-ups – na wat uw
doel is en hoelang u de som kunt missen. Vervolgens selecteren we de beleggingen die
beantwoorden aan de behoeften die u op dat moment hebt.

2

We garanderen u een bewuste keuze

We toetsen elke geschikte belegging aan uw persoonlijke beleggingsstrategie. Een
beleggingsstrategie is samengesteld uit verschillende delen met elk een variabele
risico-rendementsverhouding. Telkens u een som belegt, adviseren we u een belegging die niet alleen past bij uw behoefte van dat moment maar ook bij uw beleggingsstrategie, en die dus het evenwicht van uw portefeuille niet in gevaar brengt.

Uw beleggingsstrategie geeft
de verhouding tussen risico
en rendement weer waarbij u
zich comfortabel voelt.

We gaan bij elke belegging ook na wat uw kennis erover is en we zorgen ervoor dat
u volledig geïnformeerd bent over de kenmerken van de belegging in kwestie.

3

We bieden u de nodige duidelijkheid

Op de informatiefiche van elk beleggingsproduct vermelden we duidelijk bij welk deel
van de portefeuille deze belegging hoort. Zo kunt u snel nagaan of die belegging in uw
beleggingsstrategie past.

5 beleggingsstrategieën,
de basis van onze aanpak
Welke beleggingsstrategie past bij u?

Elke belegger is uniek. De ene is bereid om voor een groot deel van zijn portefeuille risico’s te nemen met het oog op een hoger potentieel rendement. De
andere wil dit deel liever beperken en verkiest om het grootste deel van zijn
portefeuille veilig te beleggen, tegen een vooraf bekend rendement. Daarom
ontwikkelde Belfius Bank verschillende beleggingsstrategieën.

U hebt de keuze uit
5 beleggingsstrategieën

Bij Belfius kiest u een beleggingsstrategie die bij u past, met een risicorendementsverhouding waarbij u zich comfortabel voelt. Uw financieel
adviseur zal u hierbij adviseren en begeleiden.

Conservatief
Kiest u voor de Conservatieve Strategie, dan belegt u altijd met volledige bescherming
van uw kapitaal, tegen een rendement dat al dan niet op voorhand bekend is. U verkiest
veiligheid boven rendement.

Defensief
Met onze Defensieve Strategie neemt u af en toe een risico met het oog op een potentieel hoger rendement: voor een beperkt deel van uw portefeuille geniet u gedeeltelijke
tot geen kapitaalbescherming.

Verandert uw voorkeur of uw persoonlijke
situatie? Dat kunt u op elk moment uw
beleggingsstrategie opnieuw laten bepalen.

Gematigd
De Gematigde Strategie gaat iets verder dan de Defensieve Strategie: u bent bereid
om voor een groter deel van uw portefeuille een gedeeltelijk of volledig risico te nemen
op uw kapitaal. Dit alles met het oog op een hoger potentieel rendement.

Ambitieus
Hecht u voornamelijk belang aan een hoger rendement en bent u bereid om hiervoor
een hoger risico op kapitaalverlies te lopen voor een groot deel van uw beleggingsportefeuille? Kies dan voor de Ambitieuze Strategie.

Offensief
De Offensieve Strategie is de meest risicovolle. U hebt zelf alle touwtjes in handen
en bepaalt dus zelf welk deel van uw portefeuille u investeert in veilige beleggingen
en hoeveel in risicobeleggingen. Beleggingen waarbij u geen enkele garantie hebt,
schrikken u niet af.

Samenstelling van
uw beleggingsportefeuille
Hebt u samen met uw financieel adviseur uw beleggingsstrategie gekozen?
Dan neemt hij erna, samen met u, uw huidige beleggingsportefeuille onder
de loep. Opdat uw portefeuille op een transparante en evenwichtige wijze
tegemoet zou komen aan de door u gekozen strategie, wordt hij onderverdeeld in vier portefeuilledelen.
Vast

Vast

Tactisch

Dit is het vaste deel van
uw
beleggingsportefeuille
Beschermd

Hiertoe behoren beleggingen waarvan u het rendement op voorhand
kent; u laat in dit deel de kans op
Dynamisch
hogere
rendementen liggen. Op de
vervaldag krijgt u uw kapitaal terug,
samen met de opbrengst.

Beschermd

Dit is het tactische deel van uw beleggingsportefeuille

Voorbeelden
→ Staatsbon
→ Spaarrekening
→ Termijnrekening
→ Kasbon
→ Vastrentende obligatie in euro
“investment grade”

Tactisch

Hiertoe behoren beleggingen waarvan u het rendement niet op voorDynamisch
hand
kent. Ze laten u meegenieten van de evolutie van de markten. U
neemt het risico op een gedeeltelijk kapitaalverlies erbij met het oog
op een hoger rendement.
Voorbeelden
→ Een obligatie die een deelname in de potentiële stijging van
de beurs combineert met de terugbetaling van een bepaald
minimumpercentage van het kapitaal op de eindvervaldag
→ Beleggingsfondsen met een Lock-mechanisme

Dit is het beschermde deel van uw beleggingsportefeuille
Vast

Beschermd

Tactisch

Dynamisch

Hierin zitten beleggingen waarvan u het rendement niet op voorhand kent. Ze laten u
meegenieten van de evolutie van de markten, waardoor u kans maakt op een hogere opbrengst. Op de vervaldag krijgt u uw kapitaal terug, samen met de eventuele opbrengst.

Voorbeelden
→ Een obligatie die een deelname in de potentiële stijging van
de beurs combineert met de terugbetaling van het volledige
kapitaal op de eindvervaldag
→ Tak 21 met recht op terugbetaling kapitaal
→ Pensioensparen via Tak 21 met recht op terugbetaling kapitaal

Vast

Tactisch

Beschermd

Dynamisch

Dit is het dynamische deel
van uw beleggingsportefeuille

Hierin zitten louter beleggingen waarmee
u mikt op een hoog rendement. U hebt
echter geen enkele garantie op het vlak
van rendement; dit hangt volledig af van
de marktevolutie. Daarnaast laat u zich
niet afschrikken door het risico op volledig
kapitaalverlies.

Voorbeelden
→ Bepaalde beleggingsfondsen
→ Pensioenspaarfondsen
→ Beleggingen in vreemde valuta
→ Beleggingsverzekeringen zonder kapitaalbescherming van het type Tak 23
→ Aandelen

Uw strategie bepaalt de verhouding
tussen deze portefeuilledelen
Eenmaal u samen met uw financieel adviseur uw beleggingsstrategie gekozen
hebt, kunt u zich baseren op onderstaande richtlijnen voor de verhouding
van de verschillende delen binnen uw beleggingsportefeuille.
Al onze beleggingen dragen een icoon om aan te
duiden tot welk portefeuilledeel
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Wij bepalen samen uw beleggingsstrategie. Die analyse gebeurt op individuele basis en is op maat
gesneden, rekening houdend met uw kennis van de financiële markten en uw ervaring terzake.
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Uw financieel adviseur kan u aan de hand van duidelijke voorbeelden en Belfius-referentieportefeuilles toelichten hoe deze verhoudingen van toepassing kunnen zijn voor uw portefeuille.

Hoe werkt onze beleggingsaanpak
in de praktijk?
Belegt u bij Belfius Bank, dan helpen we u eerst en vooral om de juiste beleggingsstrategie te kiezen. Uw beleggingsstrategie bepaalt welke beleggingen
we u proactief zullen voorstellen en is de toetssteen voor elke belegging
waarop u in het kantoor inschrijft. Op die manier willen we ervoor zorgen dat
u bewust stilstaat bij hoever u wenst te gaan.

We bepalen samen uw beleggingsstrategie.
Dit gebeurt persoonlijk én op maat!
We bekijken uw doel en horizon telkens u belegt.
We selecteren aangepaste beleggingen voor u.
U kiest een belegging, al dan niet uit onze selectie.
We toetsen het kapitaal- en rendementsrisico van
uw gewenste belegging aan uw beleggingsstrategie.
Kiest u voor een belegging die het evenwicht binnen uw portefeuille laat afwijken of
waarvan het risico hoger is dan het risico dat u maximaal bereid bent te nemen?
Dan zullen we u daar expliciet op wijzen.

Waar en wanneer kan ik mijn
beleggingsstrategie bepalen?

Uw financieel adviseur zal u graag begeleiden
bij uw keuze. Uiteraard kunt u uw keuze ook
maken via Belfius Direct Net. Uw voorkeur
kan na verloop van tijd veranderen. Daarom
bekijken we op bepaalde tijdstippen, bijvoorbeeld bij belangrijke levensmomenten, of uw
gekozen strategie nog altijd de juiste voor u is.
Zo vermijden we dat u voor verrassingen komt
te staan. Natuurlijk kunt u ook op elk moment
vragen om uw strategie te wijzigen.

We informeren u volledig over de voordelen en risico’s van
de belegging, zodat u die goed begrijpt.
U belegt dus op elk moment bewust!

Meer info?
Neem contact op met uw financieel adviseur voor meer
uitleg en voor advies op maat. Hij zal u graag helpen bij
de keuze van uw persoonlijke beleggingsstrategie.
U vindt ook info op www.belfius.be/beleggingsaanpak of
bel Belfius Contact op 02 222 12 02.
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