AG Fund+

De belegging
op uw maat
PROMOTIONEEL DOCUMENT

EEN VOORBEELD
Een concreet voorbeeld, gebaseerd op de reële
prestaties van een van de basisfondsen die u kunt
kiezen in AG Fund+, toont u de troeven van AG Fund+
op het vlak van het beheer van de volatiliteit en het
rendementspotentieel.
Basisfonds: AG Life Equities Euro
Doelfonds: AG Life Bonds Euro
Gekozen niveau voor de Winstbeschermer: 20 %
Gekozen niveau voor de Verliesbeperker: 10 %
Simulatieperiode: 26/04/1999 - 31/12/2015
Herbeleggingsperiode: 6 maanden
Met dynamische aanpassing
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Dit voorbeeld dient enkel om de werking van AG Fund+ te
illustreren. Rendementen uit het verleden zijn geen garantie,
noch een beperking voor de toekomst. Voor de gedetailleerde
beschrijving van de werking van de beschermingsmechanismen:
raadpleeg de Algemene voorwaarden van AG Fund+.

Met AG Fund+ wordt de volatiliteit met de helft
verminderd, terwijl het gemiddeld jaarlijks
rendement duidelijk hoger ligt.
Simulatieperiode : 26/04/1999-31/12/2015
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Meer informatie m.b.t. de AG Life fondsen vindt u terug in de
respectievelijke beheersreglementen op www.aginsurance.be of bij uw
makelaar. Deze eenheidswaarden kunnen geraadpleegd worden op de
website www.aginsurance.be en worden gepubliceerd in de pers.

KIES VOOR
2 BESCHERMINGSMECHANISMEN:

∂ d e Winstbeschermer: zodra een bepaald niveau

wordt bereikt of overschreden, worden uw meerwaarden
automatisch overgedragen naar een defensiever fonds.

∂ d e Verliesbeperker: zodra een bepaald niveau

wordt bereikt of overschreden, wordt uw investering
automatisch overgedragen naar een defensiever fonds.
Kiest u ervoor om dit mechanisme toe te voegen aan
uw AG Fund+, dan kunt u twee bijkomende opties
activeren:
∫ de automatische herbelegging die toelaat om
automatisch en gespreid in de tijd te herbeleggen in
het meer dynamische fonds.
∫ de dynamische aanpassing waarbij het
Verliesbeperkerniveau de positieve evolutie volgt van
het dynamische fonds om zo nog sneller potentiële
verliezen te beperken.

Kenmerken van AG Fund+
 Overzicht van alle kosten en taksen:
∫ Instapkosten: 2,50 %
∫ Kost per beschermingsmechanisme: 0,20 % op jaarbasis

op de reserve van het fonds waarvoor het
beschermingsmechanisme actief is (geen kost tijdens
herbeleggingsperiode)
∫ Kosten bij overdracht tussen de beleggingsfondsen: gratis
∫ Geen kosten voor automatische overdrachten ten gevolge

van de beschermingsmechanismen
∫ Uitstapkosten: eerste 6 jaar 1 %, daarna gratis
∫ Beheerskosten: max. 2 % op jaarbasis, verwerkt in de

eenheidswaarde
∫ Taks op de levensverzekeringen: 2 %

 Looptijd van het product: aangezien dit product
geen einddatum heeft is er geen kapitaalgarantie.
M
 in bedrag bij de intekening: minimaal
2 500 EUR (taks inbegrepen)

Wat is AG Fund+?
AG Fund+ is een individuele levensverzekering van
AG Insurance, gekoppeld aan beleggingsfondsen (tak 23),
waarmee u belegt in zorgvuldig geselecteerde fondsen.
Met de hulp van uw makelaar kiest u de fondsen die het
best bij u passen.
AG Fund+ is geschikt voor beleggers met een conservatief
tot agressief beleggersprofiel.

3 goede redenen

om te beleggen met AG Fund+
ü U profiteert van de potentiële
meerwaarde van de beurzen
ü Uw belegging is beschermd tegen
marktdalingen
ü Uw winsten worden automatisch
beschermd

Welk risico neemt u met AG Fund+?
Het rendement is niet gegarandeerd.
Elk beleggingsfonds heeft een risicoklasse van 1 tot 7
(hoogste risiconiveau), gebaseerd op de volatiliteit* van
de activa die in de fondsen zitten. Omdat het om risico’s
gaat verbonden aan de financiële markten, is het financiële
risico volledig ten laste van de verzekeringnemer.
Andere risicofactoren zijn het beheer van de fondsen,
het risico op faillissement van de verzekeraar en het
liquiditeitsrisico.

* De volatiliteit geeft de mate weer waarin de waarde van een aandeel
of van andere activa schommelt, zowel naar boven als naar beneden.
Hoe extremer de koersbewegingen, hoe hoger de volatiliteit.

Wilt u meer informatie over deze beleggingsverzekering
van AG Insurance? Contacteer ons dan voor een afspraak
en een analyse op maat van uw behoeften!
Uw makelaar

Raadpleeg de Financiële infofiche Levensverzekering, gratis
beschikbaar bij uw makelaar en op www.aginsurance.be,
voor de kenmerken en kosten van AG Fund+.
Hebt u een klacht?

0079-2422237N-11012016

AG Fund+ is onderworpen aan het Belgisch recht. Alle klachten m.b.t. dit product,
kunt u overmaken aan AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer
(customercomplaints@aginsurance.be), E. Jacqmainlaan 53 te B – 1000 Brussel,
of in voorkomend geval aan de Ombudsman van de verzekeringen
(info@ombudsman.as ); Meeûssquare 35 te B – 1000 Brussel, www.ombudsman.be.
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