
Persoonlijk advies,  
in uw kantoor én online

Onze beleggingsaanpak



Wij gaan  
100% voor  

95%  
tevreden  
klanten.

“Handig dat ik overal, waar ik ook ben – in 

mijn bankkantoor of thuis – op persoonlijk 

beleggingsadvies van mijn bank kan rekenen. 

Gewoon wanneer het mij past.” 



Ontbreekt het u alsmaar meer aan tijd? Schuift u al eens een beleggingsafspraak voor u 
uit door een propvolle agenda? Dan kan advies wanneer en hoe het ú past een oplossing 
bieden – soms van uw financieel adviseur in uw kantoor, soms online ’s avonds laat. Of op 
zondagvoormiddag, als u het beleggingsgesprek met uw financieel adviseur voorbereidt. 

U bent in elk geval niet alleen. Steeds meer klanten willen hulp op het moment dat het hen 
past, ook op beleggingsvlak. Belfius spitste zijn beleggingsaanpak hier dan ook op toe. 

Kantooradvies en online advies gaan hand in hand, ze werden op elkaar afgestemd. Welke 
weg u ook kiest, het gegeven advies zal bij u passen. Online en kantoor vullen elkaar aan. 
Zo kan u het gesprek met uw financieel adviseur perfect thuis al even voorbereiden via  
de Belfius-apps of Belfius Direct Net. Of het advies dat u in kantoor krijgt, na overleg met 
uw partner, online onderschrijven. 

Kortom: we bieden u advies op een gamma met zorg uitgekozen financiële producten via 
de weg van uw voorkeur op dat specifieke moment. Daarbij houden we altijd rekening  
met uw specifieke situatie en uw wensen, én kan u ook online uitleg vragen. Tegelijkertijd 
blijft persoonlijk contact via uw financieel adviseur in kantoor centraal staan. Hij blijft van 
cruciaal belang, want hij kent als geen ander uw situatie, eventuele gevoelig heden, specifieke 
familiale behoeften…

PERSOONLIJK BELEGGINGSADVIES: 
HOE, WAAR EN WANNEER U MAAR WIL

In kantoor met de hulp van  
uw financieel adviseur of online.

De aanpak blijft dezelfde.

U kiest!
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EEN VOORBEELD
Veertigers An en Bart bouwden een roerend vermogen op van  
100.000 euro. Bij gebrek aan tijd om te beleggen houden ze meer 
dan de helft aan op een spaarrekening. Een te groot bedrag eigenlijk. 
Bovendien brengt het al een hele tijd weinig of niets op. Ze willen 
dan ook graag een deel verder beleggen zonder hun persoonlijke 
situatie uit het oog te verliezen. Zo komen de hogere studies van hun 
3 kinderen stilaan in zicht en willen ze hen een zorgeloze studenten-
tijd bieden. 

Zorgeloos is ook wat ze verwachten van hun pensioen, maar de nieuws-
berichten laten anders vermoeden. Nog een reden om nu al een deel 
van hun geld hiervoor aan de kant te houden, besluiten An en Bart. 

OBLIGATIES: 
25.000 EURO

SPAARREKENING: 
75.000 EURO 

100.000 euro
Portefeuille 

An & Bart
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Maar hoe pakken ze dit nu best aan? 
Of ze nu kiezen voor een gesprek in hun kantoor of online ad-
vies willen vragen, al dan niet ter voorbereiding van dit gesprek, 
bij Belfius blijft de aanpak dezelfde.  

We kijken eerst naar hun persoonlijke situatie en financiële 
mogelijkheden, en bepalen samen hun strategie (waarvoor 
wordt belegd?). Daarna peilen we naar hun kennis en ervaring 
met beleggingen. 

Om hen het juiste advies te kunnen geven, moeten ze eerst 
eenmalig een aantal vragen beantwoorden – online of met 
de hulp van hun financieel adviseur.

Eens deze stappen doorlopen, kunnen ze waar, wanneer en 
hoe ze maar willen verder beleggingsadvies vragen. Online 
of in hun kantoor bij hun financieel adviseur, ze kunnen op 
dezelfde advies aanpak rekenen.
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BELEGGINGSADVIES OP MAAT
Voor welke portefeuille wil u advies?
Om u het juiste advies te kunnen geven, moet u eenmalig een aantal stappen doorlopen.

STAP Wat is uw (financiële) situatie (= uw beleggersprofiel)? 
Aan de hand van een aantal vragen bepalen we welk bedrag u best opzij  
houdt en welke productcategorieën (comfort, balanced of dynamic)  
geschikt zijn voor uw plannen.

STAP Wat is uw portefeuillestrategie?
Wat wil u binnen een bepaalde termijn met uw beleggingen bereiken  
(doel en horizon van uw belegging) tegen welk risico?

STAP Wat is uw kennis van en ervaring met beleggen?
Het is belangrijk dat u goed begrijpt waarin u belegt. Daarom peilen we  
ook naar uw kennis en ervaring. 

 Beleggingsadvies
We stellen u producten voor die bij u passen, op basis van  
uw profiel en strategie, en leggen ook uit waarom.

1

2

3
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Comfort, balanced of dynamic? 
Al onze beleggingsproducten horen thuis in 1 van de 3 product-
categorieën, volgens hun risico en hun potentieel rendement. Zo 
ziet u in een oogopslag of een bepaald product bij u past of niet. 

COMFORT - beleggingen waarbij u zeker bent dat u 
uw geïnvesteerd kapitaal op de vervaldag* terugkrijgt. 

BALANCED - beleggingen met een mogelijk hoger 
rendement dan Comfort, waarbij u niet zeker bent dat u 
uw geïnvesteerd kapitaal op de vervaldag* terugkrijgt. 

DYNAMIC - beleggingen met een mogelijk nog hoger 
rendement dan Balanced, maar ook risicovoller.

 Meer uitleg vindt u op p. 26.
* indien van toepassing

Leuk om te weten
Uw financiële situatie bepaalt uw beleggersprofiel en de productcategorieën die  
voor u geschikt zijn. Uw beleggingsdoelstellingen (doel, horizon en risicobereidheid) 
daarentegen bepalen uw strategie en worden gelinkt aan uw beleggings portefeuille.

Zo kan u per doel een beleggingsportefeuille opstarten en heeft elke portefeuille  
een eigen strategie, iets wat vroeger niet kon. Veel logischer, want in het geval van  
An en Bart bv. ligt hun pensioendatum een pak verder weg dan de studies van  
hun kinderen en vraagt dat dan ook een andere aanpak.  

Uw financieel adviseur staat voor u klaar!
Online kan u waar en wanneer u wil aan de slag. Om uw profiel te bepalen, verschillende 
strategieën op te stellen of advies te vragen over welke producten bij u passen. Een soort 
aanvulling op onze dienstverlening als het ware. 

Uw financieel adviseur blijft een sleutelrol spelen. Soms is een grondigere analyse nodig of wil 
u gewoon bijkomende informatie. Wil u bv. graag hulp bij het bepalen van uw beleggersprofiel 
en portefeuillestrategie, of heel specifiek beleggingsadvies? Of hebt u graag een woordje uitleg 
bij het advies dat u online kreeg? Aarzel dan niet om hem te contacteren voor een afspraak. 
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“De nieuwe beleggingsaanpak past helemaal bij mij! 

Vooral omdat ik kan beleggen voor verschillende  

doelen – telkens in een apart potje, waarvoor ik mijn 

strategie kan aanpassen. Dat daarnaast ook mijn  

financiële reserve, de beschermingsgraad van mijn 

voorkeur en de periode waarover ik wil beleggen,  

wordt meegenomen in het advies, maakt het af!”
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Beleggingsadvies  
op maat

Transparant

 Alleen beleggingsvoorstellen die  
100% passen bij uw profiel en strategie 

 Een duidelijke uitleg waarom dit zo is

 Overzichtelijk kostenoverzicht

 Duidelijk overzicht van de risico’s 

 Actieve opvolging op elk moment mogelijk 

Flexibel
 Profiel- en strategiebepaling  
kan zowel in kantoor als online

 Soms in kantoor, soms online:  
u kiest zelf hoe u advies wil  
en/of wil aankopen

 Hetzelfde beleggingsadvies,  
ongeacht via welke weg u het  
vraagt. Zo kan u wat u online  
opstart, na advies van uw financieel 
adviseur, in kantoor afronden

 Uw individuele situatie staat centraal

 1 uniek beleggersprofiel per klantenrelatie

 Meerdere portefeuilles mogelijk met elk 
een eigen strategie 

 Advies ook op basis van interesses en  
aankopen uit het verleden

 Uw financieel adviseur blijft ter beschikking 
voor persoonlijk advies

Persoonlijk

 Gebruiksvriendelijke schermen voor  
profiel- en strategiebepaling, en  
voor advies, zowel online als in kantoor 

 3 overzichtelijke productcategorieën die  
het risico weergeven

 Bij online problemen is er Belfius Connect,  
via telefoon, chat of videochat

Eenvoudig

Beleggingsadvies bij Belfius beantwoordt 
aan een aantal specifieke klantenwensen.
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Ingezoomd
Benieuwd hoe u en uw geld beter kunnen worden van onze beleggingsaanpak op maat? 
Op de volgende pagina’s verduidelijken we hoe we te werk gaan, of u nu zelf online advies 
vraagt of u zich laat bijstaan door uw financieel adviseur. 
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Persoonlijk

Elke klant is uniek 
Elke klant, ook u, heeft een eigen uniek beleggersprofiel. Bovendien is uw portefeuille-
strategie niet langer een keuze uit vooraf gedefinieerde standaardstrategieën, maar 
specifiek geënt op het doel van de portefeuille.

Zie pagina 12

Flexibel

Hetzelfde beleggingsadvies, ongeacht via welke weg u het vraagt
Beleggingsadvies vraagt u op de manier die ú het beste past, in kantoor of online, via 
de Belfius-apps of Belfius Direct Net. Beide manieren vullen elkaar perfect aan. 

Zie pagina 20

Transparant

Uitleg, kostenoverzicht en online opvolging
Elk beleggingsadvies past bij uw profiel en gekozen strategie. We lichten altijd toe waarom 
dit zo is. Trimestrieel ontvangt u een overzicht van de evolutie van uw beleggingen en 
jaarlijks een duidelijk overzicht van hun kosten. Via het online beleggingsoverzicht kan u 
de verdeling van uw portefeuille op elk moment opvolgen.

Zie pagina 22

Eenvoudig

Gebruiksvriendelijk, begeleid zoals u het wil
U kan uw profiel en strategie op een heel gebruiksvriendelijke manier bepalen. Online 
vraagt én krijgt u beleggingsadvies in heel overzichtelijke schermen. Ook de producten 
worden overzichtelijk in 3 categorieën ondergebracht, volgens hun risico. En dit alles 
begeleid door uw financieel adviseur of Belfius Connect.

Zie pagina 24
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STAP   1 Wat is uw (financiële) situatie?
Uw beleggersprofiel (per relatie) 
Om te kunnen beleggen, moet u altijd eerst uw profiel als belegger bepalen. Enkel zo kunnen we 
nagaan of een belegging bij u past, en dit ongeacht of u online of via uw kantoor belegt.

Uw beleggersprofiel is persoonlijk en dus uniek. Niet alleen voor elke klant anders, maar ook voor 
elke relatie. Zo kan u individueel een ander profiel hebben dan wanneer u samen met uw partner 
wil beleggen en dus samen een beleggersprofiel moet bepalen. 

PERSOONLIJK
Elke klant is uniek 
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Hoe dit beleggersprofiel bepalen?
Dat kan op eigen houtje online op het moment dat het u past, of samen met uw financieel adviseur 
in kantoor als u graag wat meer uitleg krijgt. Uiteraard is zowel het proces als het eindresultaat, 
uw profiel, hetzelfde ongeacht de gekozen weg.

Uw beleggersprofiel wordt bepaald op basis van uw financiële situatie en vooral door ‘uw  
vermogen om plotse onkosten of eventuele verliezen op te vangen’. Uw solvabiliteit met andere 
woorden, bepaald door uw inkomsten en uw uitgaven. Het verschil tussen beide is uw mogelijk 
spaar- en beleggingsbedrag. Om te bekijken in welke productcategorieën u best belegt, houden 
we rekening met:

 uw financiële reserve: hoeveel geld moet onmiddellijk beschikbaar zijn én 
blijven op uw spaarrekening om onvoorziene kosten te kunnen opvangen?

 uw plannen op korte termijn: welk deel van het kapitaal dat u wil beleggen, 
blijft best beschermd, zodat u plannen op korte termijn kan realiseren?

=
Uw persoonlijke situatie

+ 

Uw financiële mogelijkheden

Hoeveel houdt u  
best opzij en  

welke product- 
categorieën  
passen bij u?

Uw beleggersprofiel

Beleggersprofiel?
Uw beleggersprofiel is heel persoonlijk en voor iedereen anders. 
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Het bepalen van uw beleggersprofiel is de 1e zeer belangrijke stap in het  
beleggingsproces en absoluut noodzakelijk om advies te kunnen krijgen. 
Hebt u geen beleggersprofiel, dan kunnen we u geen beleggings advies geven. 
Maak er dus werk van als u uw spaargeld wil laten renderen. 

Uw financieel adviseur staat altijd klaar om u te begeleiden. Maak gewoon 
een afspraak of probeer het eerst even zelf online.

VOORBEELD: TERUG NAAR AN & BART
Het voorbeeld van An & Bart kan heel wat verduidelijken. 

Ze willen beleggen voor verschillende doelen en hun geld niet enkel parkeren op een spaarrekening. 
Sommige doelen willen ze samen aanpakken, andere daarentegen elk voor zich.

Doelen

Gezamenlijk doel = gezamenlijk 
beleggers profiel, m.a.w. een profiel 

dat geldt voor An & Bart in hun 
relatie als partners.

1. Hun vermogen laten groeien.

2. Een mooi bedrag opzij zetten voor wanneer 
Lien (en daarna hun 2 andere kinderen) op kot 
gaat om verder te studeren.

3. Aan pensioenopbouw doen om hun  
huidige levensstandaard ook later te  
kunnen aanhouden.

Individueel doel, want Bart is minder 
risico avers dan An en zij speelt liever 
op zeker = individueel beleggers- 
profiel dat kan afwijken van hun 
gezamenlijk profiel als partners. 

Logisch, want kennis en ervaring 
verschilt van persoon tot persoon. En 
ook de financiële reserve die ze wil-
len aanhouden, kan anders zijn voor 
hen apart dan voor hen als partners.

Samen of elk voor zich
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Belfius Connect
Hebt u een vraag, dan helpen we u ook graag 
verder vanop afstand, in realtime.  
Ook op adviesvlak. Klik gewoon online op

U kan ons bellen of even met ons chatten op 
bankwerkdagen tot 22 uur en op zaterdagen  
tot 17 uur. Even niemand beschikbaar? Dan  
kan u ook altijd een bericht sturen. 

Samen of elk voor zich

“Bij beleggen is mijn grootste vrees dat ik beleggingen 

krijg voorgesteld die niet bij mij passen. Maar dit is zo 

transparant dat die vrees totaal onterecht is. Omdat 

ik duidelijk uitgelegd krijg waarom de beleggingen bij 

me passen, voel ik me zekerder. Dat noem ik ‘beleggen 

met een gerust gemoed’.”
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1STAP

STAP   2

“Uw risico bepalen = 2 fundamentele vragen  
voor uzelf beantwoorden

Wat is uw portefeuillestrategie?
Een strategie per doel 
Zoals het voorbeeld van An & Bart duidelijk aantoont, kan u beleggen voor meerdere doelen, met 
elk een eigen horizon en een eigen risico. Op die manier creëert u meerdere portefeuilles. Per 
portefeuille kan u een strategie bepalen, op maat van het doel, uw risicobereidheid en de horizon. 

Hoe uw portefeuillestrategie bepalen?
Bepaalde u uw beleggersprofiel aan de hand van uw financiële situatie, dan is de volgende stap 
het bepalen van uw portefeuillestrategie. Ook dit kan zowel online op eigen houtje als samen 
met uw financieel adviseur. Uw strategie zal uiteraard dezelfde zijn, hoe u ze ook bepaalt. 
Maar waar u vroeger koos uit enkele gestandaardiseerde en vooraf gedefinieerde strategieën, 
bepaalt u nu een eigen persoonlijke portefeuillestrategie die enkel bij die portefeuille past. 
Gewoon door te bepalen waar uw grenzen liggen.

Portefeuillestrategie?
Per portefeuille bepalen uw doel, uw horizon en uw risicobereidheid mee uw strategie. 
Of anders gezegd: wat wil u binnen welke termijn met deze belegging bereiken?  
En hoeveel risico wil u daarbij lopen?

= UW PORTEFEUILLESTRATEGIE

1. Uw doelstelling? 

2. Binnen welke termijn?  
 (horizon)

3. Met hoeveel risico?

Wat is uw (financiële) situatie?
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Met hoeveel risico?
Waarom u een portefeuille opbouwt (doel) en binnen welke termijn u dat doel wil bereiken 
(horizon), zijn vrij eenvoudig te bepalen. Iets moeilijker is het bepalen van hoeveel risico u 
wil of kan lopen. 

Vraag 1. Welk bedrag wil (of mag) u zeker niet kwijtraken? 
Dit is het bedrag waarvoor u in uw portefeuille geen risico wil lopen en dat u minstens in pro-
ducten met kapitaalbescherming of op een spaarrekening aanhoudt (comfort-producten). 
Dit bedrag wordt bepaald als we uw financiële situatie overlopen en op basis hiervan uw 
financiële reserve en het bedrag voor uw plannen op korte termijn vastleggen.

Vraag 2. Wil u het aandeel van de meer risicovolle producten (dynamic) 
beperken en zo ja, in welke mate?
Hoe meer rendement u nastreeft, hoe groter de kans op (mogelijk) verlies. U kan dan ook 
heel eenvoudig aanduiden hoe belangrijk zekerheid voor u is. Let wel, hoe meer u op zeker 
speelt, hoe kleiner uw kans op een potentieel hoger rendement. Ook dit wordt meteen voor 
u gevisualiseerd. Binnen uw strategie wordt duidelijk weergegeven welk percentage van 
het resterende bedrag in de productcategorie dynamic mag geïnvesteerd worden. 
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Beleggingshorizon? 
Uw beleggingshorizon is de periode waarin u 
het geld dat u belegt, niet nodig hebt. De duur 
van die periode bepaalt mee de beleggingsvorm 
die u kiest. Hebt u een lange horizon, dan kunnen 
aandelen of fondsen bv. geschikt zijn voor u.  
Hebt u uw geld zeker binnen de 2 jaar nodig, dan 
is beleggen in aandelen, fondsen of obligaties 
veel minder geschikt.

 

Binnen onze beleggingsaanpak kan u kiezen  
tussen de volgende maximale horizonnen. 

3 jaar

5 jaar

7 jaar

10 jaar

Meer dan 10 jaar
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VOORBEELD: TERUG NAAR AN & BART
3 verschillende portefeuilles naargelang hun beleggingsdoel

Doelen
 = LANGE HORIZON

  = KORTERE HORIZON

 =  LANGSTE HORIZON

Elke portefeuille heeft niet alleen een ander doel, maar ook een andere horizon. Het is dan  
ook logisch dat ze elk een andere strategie hebben. Zo kan het aandeel van meer risicovolle  
producten binnen de portefeuille bestemd voor pensioenopbouw groter zijn dan binnen de 
portefeuille bestemd voor de studies, afhankelijk van hun persoonlijke risicobereidheid. Want 
de termijn waarvoor men belegt, is veel langer.  

1. Hun vermogen laten groeien

2. De studies van hun kinderen

3. Hun pensioenopbouw

Het bepalen van uw portefeuillestrategie is de 2e zeer belang rijke stap in het beleggings-
proces en absoluut noodzakelijk om advies en proactieve beleggings voorstellen te  
kunnen krijgen. Hebt u geen beleggingsstrategie, dan kunnen we u geen correct 
beleggings advies geven dat rekening houdt met uw financiële situatie en uw plannen. 

Praat er dus zeker over met uw financieel adviseur als u niet goed weet hoe u best te 
werk gaat voor uw eigen situatie.

Om u bovendien correct te kunnen adviseren, is het heel belangrijk dat u ons elke 
wijziging van uw situatie of behoeften laat weten of het online aanpast. Want ze kan 
uw financiële situatie veranderen en de mate waarin u risico wil lopen of uw horizon 
beïnvloeden. Veranderingen die een weerslag hebben op uw portefeuillestrategie.
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We willen u uiteraard enkel beleggingen voorstellen die u kent en waarvan we 
zeker zijn dat u de eventuele risico’s ervan begrijpt. Daarom peilen we ook al-
tijd naar uw kennis en ervaring via een vragenlijst die u moet beantwoorden 
vooraleer we u advies geven. 

3 Wat is uw kennis van en ervaring  
met beleggen?

Beleggingsadvies

1STAP Wat is uw (financiële) situatie?

2 Wat is uw portefeuillestrategie?STAP

STAP

Nadien adviseren we u enkel de beleggingen waar u voldoende vanaf weet om de 
eventuele risico’s te kunnen inschatten.
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Vraagt u online beleggingsadvies of in uw kantoor, u kan erop 
vertrouwen dat het advies bij uw profiel en strategie past. 

Het ‘proces’ blijft ook hetzelfde. Bovendien houdt uw financieel 
adviseur rekening met de voorstellen die u online uitvoerde, en 
omgekeerd. Ze vullen elkaar perfect aan, waarbij uw financieel advi-
seur u uiteraard nog persoonlijker kan begeleiden. De keuze is aan u.

En wat helemaal handig is: wat u online opstartte, kan u in kantoor  
afronden en omgekeerd. U kan dus perfect met een beleggings-
voorstel dat u online kreeg, naar uw kantoor stappen om het verder 
te bespreken.

Of omgekeerd: uw financieel adviseur advies vragen over een be-
paalde belegging, dit thuis bespreken en er online op intekenen.

FLEXIBEL
Hetzelfde beleggingsadvies, 
ongeacht via welke weg  
u het vraagt
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VOORBEELD:  
TERUG NAAR AN & BART
Tijdens een 1e afspraak in kantoor beslissen An & Bart hun gezamenlijk 
beleggersprofiel ter plekke te bepalen. Samen met hun financieel adviseur 
leggen ze de strategie en portefeuille voor de studies van hun kinderen 
vast. Gezien de korte termijn nemen ze hierbij niet zoveel risico.

Als ze nadien overgaan naar de 2 andere doelen, wordt al snel duidelijk dat 
ze een verschillende kijk hebben op het risico dat ze willen nemen voor  
de aangroei van hun gezamenlijk vermogen. Een discussie die ze liever 
niet op kantoor voeren. Ze beslissen het geheel thuis nog eens grondig 
te bespreken: welk deel van hun spaargeld willen ze hiervoor gebruiken, 
wat is een realistisch streefkapitaal en een realistische streefdatum? En 
misschien wel het belangrijkste: hoeveel risico willen ze lopen met welk 
deel van hun te beleggen bedrag?

Tijdens een 2e gesprek helpt hun financieel adviseur hen – volledig 
conform hun gezamenlijke profiel – een portefeuillestrategie op langere 
termijn te bepalen. Gelijktijdig geeft hij hen een 1e beleggingsadvies 
voor deze portefeuille. Zijn troef? Hij kent An & Bart persoonlijk en voelt 
de verschillen tussen hen perfect aan. Zo kan hij nog meer rekening 
houden met eventuele gevoelig heden en daarop inspelen met bepaalde 
voor stellen, bv. om een gedeelte duurzaam te beleggen.

Omdat hun zin voor risico toch wat verschilt, beslissen ze thuis – naast 
hun gezamenlijke porte feuille – ook elk een eigen ‘pensioensopbouw’- 
portefeuille aan te maken. Zo kunnen ze dit deel naar hun eigen risico-
smaak opbouwen. Omdat ze het proces al wat kennen, maken ze hun 
indivi dueel beleggersprofiel en strategie aan via de Belfius Mobile app. 
Het online advies blijkt overeen te stemmen met de aanzet die hun 
financieel adviseur deed. Ze tekenen dan ook meteen online in.
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U bent zeker dat het advies geschikt is voor u
Na elk beleggingsadvies lichten we toe wat we adviseren en bevestigen we dat het advies bij 
u past. Tegelijkertijd verantwoorden we waarom het geschikt is voor u, rekening houdend met 
uw profiel en uw portefeuillestrategie. En dit ongeacht of u het via uw kantoor of online kreeg. 
Uiteraard beslist u zelf of u dit advies effectief opvolgt.  

Bij het geven van advies bekijken we ook de spreiding van het geheel van uw beleggingen.  
Zo voorkomt u dat uw portefeuille oververtegenwoordigd is in bepaalde sectoren, regio’s…, 
maar zorgt u ervoor dat hij in totaliteit degelijk gespreid blijft.

TRANSPARANT
Uitleg, kostenoverzicht en online opvolging

“Als het over mijn bankzaken gaat, hecht ik veel 

belang aan transparantie. Zeker bij beleggingen.  

Ik wil de voor- en de nadelen kennen, de eventuele  

risico’s klaar en duidelijk begrijpen, maar ook  

weten wat het mij kost. Dat ik dat alles van  

nabij kan opvolgen via de Belfius Mobile app,  

waar ik ook ben en wanneer ik maar wil... is top!”
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Actieve opvolging mogelijk
Dankzij het uitgebreide beleggingsoverzicht in Belfius Mobile en Belfius Direct Net kan u uw 
portefeuille actief opvolgen via uw smartphone of pc, waar en wanneer u maar wil. En dit 
ongeacht hoe de portefeuille tot stand kwam: door individuele online aankopen, of na advies in 
kantoor of online.

Via de app en Belfius Direct Net kan u: 
 een profiel aanmaken
 een portefeuille openen/kiezen en er een strategie aan koppelen
 de evolutie van uw beleggingen opvolgen en advies vragen
 uw orderboekje makkelijk raadplegen
 fondsen en obligaties aan- en verkopen  
 switchen tussen fondsen
 een automatisch beleggingsplan openen om maandelijks te beleggen

Daarbovenop ontvangt u trimestrieel een duidelijk en overzichtelijk portefeuillerapport.

Transparant kostenoverzicht
Het jaarlijks kostenoverzicht geeft u alle details van de u aangerekende kosten. 
U ziet met andere woorden duidelijk hoeveel u betaalt en waarvoor precies. 

Download de Belfius Mobile app 
Hebt u het gebruiksgemak van Belfius Mobile nog niet ontdekt, wacht er 
dan niet langer mee en doe uw bankzaken voortaan waar en wanneer u 
maar wil, met uw smartphone. Ook uw beleggingen beheren kan gewoon 
vanuit uw luie zetel. Ga dus snel naar de App Store of Google Play en 
download de app die u het leven makkelijker maakt.  
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In 7 schermen naar advies
Eens uw beleggersprofiel en portefeuillestrategie bepaald, kan u naast advies in kantoor ook 
online advies vragen. En dit in amper 7 schermen. Heel eenvoudig en snel!

EENVOUDIG
Gebruiksvriendelijk, begeleid zoals u het wil
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Eenvoudige profielen en strategieën
Dankzij de doorgedreven personalisatie van onze beleggingsaanpak 
is uw beleggersprofiel eenvoudig en makkelijk te begrijpen en 
aan te passen, want u kan altijd zien waarop het gebaseerd was. 
Uw financiële reserve en situatie worden duidelijk weergegeven, 
samen met uw kennis van en ervaring met bepaalde producten. En 
dit alles zowel online als in kantoor. Overzichtelijk en eenvoudig!

Ook wat de verschillende strategieën betreft, is eenvoud het 
sleutelwoord. Aan de hand van enkele fundamentele vragen krijgt 
u een heel persoonlijke strategie die enkel op u van toepassing is 
en niet op een ‘groep van personen’, waarbij u ook hier heel over-
zichtelijk ziet welke keuzes u maakte.
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* indien van toepassing

Dit zijn financiële producten met een mogelijk 
nog hoger rendement dan Balanced. U bent niet 
zeker dat u uw geïnvesteerd kapitaal op de ver-
valdag* terugkrijgt. Het risico op verlies van uw 
kapitaal kan groot zijn. Het gaat om financiële 
producten in euro of in andere munten.

Voorbeelden:
(Lock-)fondsen met een risico-indicator groter 
dan 4, obligaties met een kredietwaardigheid 
lager dan BBB, obligaties zonder vervaldag…

Kenmerken:
- producten met minder dan 80% kapitaal-

bescherming 
- kan ook in een andere munt dan de euro

COMFORT beleggingen met kapitaal  bescherming op vervaldag
Dit zijn financiële producten waarbij u zeker bent 
dat u uw geïnvesteerd kapitaal (vóór kosten 
en taksen) op de vervaldag* terugkrijgt (behalve 
in geval van of bij risico op faillissement van 
de emittent of de garant). Voor bepaalde pro-
ducten is het rendement vooraf gekend, voor 
andere niet. Het gaat altijd om financiële pro-
ducten in euro.

Voorbeelden:
spaarrekening, termijnrekening, kasbon,  
gestruc tureerde note met kapitaalbescherming, 
tak 21- beleggingsverzekering…

Kenmerken:
- 100% terugbetaling van uw kapitaal  

op vervaldag
- uitgegeven door Belfius of een krediet-

waardige derde 
- in euro

Dit zijn financiële beleggingsproducten met een 
mogelijk hoger rendement dan Comfort. U bent 
niet zeker dat u uw geïnvesteerd kapitaal op 
de vervaldag* terugkrijgt. Er is dus een risico 
op verlies van uw kapitaal. Het gaat altijd om 
financiële producten in euro.

Voorbeelden:
alle (Lock-)fondsen met een risico-indicator 
gelijk aan of kleiner dan 4…

Kenmerken:
- producten met minimum 80% kapitaal-

bescherming
- in euro

BALANCED minder risicovolle beleggingen

DYNAMIC meer risicovolle beleggingen

Overzichtelijke productcategorieën
Ten slotte brachten we al onze producten onder in 3 productcategorieën, volgens hun risico en 
potentieel rendement. Zo ziet u in een oogopslag of een bepaald product bij u past of niet.

26



HULP NODIG?
Bij vragen staat uw financieel adviseur voor u klaar. Of kan u onmiddellijk terecht bij 
Belfius Connect, telefonisch, via (video)chat of mail. Ondervindt u bv. een probleem als u 
online uw profiel of strategie probeert te bepalen, of als u advies vraagt, dan kan u terecht 
bij Belfius Connect door op het icoontje te klikken dat u hierboven ziet. En dit op bank-
werkdagen van 8 tot 22 uur en op zaterdagen van 9 tot 17 uur. Even niemand beschikbaar? 
Dan kan u ook altijd een bericht sturen en neemt men zelf terug contact met u op.

Uiteraard staat ook uw financieel adviseur nog altijd voor u klaar. Om uw vragen te beant-
woorden, u extra uitleg te geven, u te begeleiden bij het bepalen van uw beleggersprofiel 
en portefeuille strategie. Of gewoon om u advies te geven.

  Meer info over onze beleggingsaanpak vindt u ook op belfius.be/beleggen.
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