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BNP Paribas Fortis NV is de financiële instelling waar het geheel van de geïnvesteerde nettopremies wordt geplaatst. Bij faling of
wanbetaling van de depothouder riskeert de belegger zijn kapitaal niet terug te krijgen op de vervaldag.
Rating van BNP Paribas Fortis NV: A2 (negative outlook) bij Moody’s, A+ (negative outlook) bij Standard & Poor’s en A+ (stable
outlook) bij Fitch. Een rating wordt louter indicatief toegekend en vormt geen aanbeveling tot kopen, verkopen of bewaren van de
effecten van de emittent. Een rating kan door het ratingagentschap op elk moment worden geschorst, gewijzigd of opgeheven.
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Beperkte onderschrijving van 15 september tot en met 24 oktober 2014

Combineer een hoog rendementspotentieel
met bescherming!
Met AG Protect+ European Sectors beoogt u een hoog potentieel rendement dat is
gelinkt aan de resultaten van Europese ondernemingen, geselecteerd op basis van hun
prestaties. Dit doet u zonder rechtstreeks in deze ondernemingen te beleggen.
Deze individuele levensverzekering gekoppeld aan een beleggingsfonds (tak 23) van AG
Insurance volgt de evolutie van een korf die in gelijke mate verdeeld is over 4 indexen.
Op de einddatum krijgt u bovenop uw geïnvesteerde nettopremie een meerwaarde die
gelijk is aan het gemiddelde van de beste prestaties van deze indexen die om de 2,5 jaar
worden weerhouden.

Waarom Europese aandelen?
Na een periode van recessie sluit Europa weer aan met een beperkte maar waarschijnlijk
duurzame positieve economische groei.
∫ Zowel bij particulieren als bij professionelen groeit het vertrouwen, wat de consumptie en
investeringen stimuleert.
∫ De Europese Centrale Bank heeft recent drastische maatregelen getroffen om de inflatie
in Europa op te krikken en op die manier de economische groei te stimuleren. Hierdoor
zijn banken voortaan ook meer bereid om kredieten toe te kennen aan ondernemingen en
particulieren.
∫ De indicatoren bevestigen een economisch herstel op korte en middellange termijn. De
groei van het BBP, dat in 2014 in de Europese Unie 1,6 % bedroeg en in de eurozone 1,2 %,
zou in 2015 stijgen tot respectievelijk 2 % en 1,7 %.
∫ Volgens het Federaal Planbureau zouden de ondernemingsinvesteringen in 2014 moeten
toenemen met 2,6 %, en in 2015 met 3,4 %.
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Dankzij deze groei zijn de Europese aandelen in de huidige macro-economische context goed gepositioneerd om voor een
aantrekkelijk toekomstig potentieel te zorgen. Bovendien zijn de Europese aandelen momenteel nog ondergewaardeerd: zij staan
laag genoteerd ten opzichte van hun langetermijngemiddelde. Bij de voorspelde heropleving van de bedrijfswinsten in 2014 zal de
inhaalbeweging van de aandelenkoersen in principe nog vergroten.
Bronnen:
∫ http://ec.europa.eu/news/economy/140505_nl.htm
∫ http://www.myflow.fr/gestion-collective/les-actions-europeennes-inspirent-confiance-aux-investisseurs/3965
∫ http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20140124trib000811682/pourquoi-les-actions-europeennes-sont-les-plus-interessantes.html
∫ http://www.morningstar.fr/fr/news/122811/les-actions-europennes-ont-toujours-un-potentiel-dapprciation-sg.aspx
∫ http://www.lemoniteur.be/actualites/les-investissements-des-entreprises-devraient-augmenter-de-34-en-2015-2.html

Waarom de sectoriële indexen van de STOXX Europe 600?
Deze indexen bieden u het hoge rendementspotentieel van Europese aandelen, evenals de zekerheid dat u deelneemt in de evolutie
van een gediversifieerde beleggingsportefeuille. Bovendien zorgen de financiële criteria voor een verdere verhoging van het potentieel
rendement en beperken zij het risico.

De troeven van AG Protect+ European Sectors
1. Deelname in de potentiële koersstijging van aandelen van
Europese ondernemingen die werden geselecteerd op basis
van hun marktkapitalisatie en hun sector, zonder rechtstreeks in deze aandelen te beleggen.

Beleggingsverzekering (tak 23) van 			
AG Insurance
∫ Belegging op 10 jaar

2. Geografische en sectoriële diversificatie van de portefeuille.
3. U geniet 100 % bescherming van de nettopremie, behalve
bij faling of wanbetaling van BNP Paribas Fortis NV, de financiële instelling waar het geheel van de geïnvesteerde nettopremies wordt geplaatst. Bij faillissement of wanbetaling van
BNP Paribas Fortis NV riskeert u uw kapitaal op de vervaldag
niet terug te krijgen.

∫ 100 % bescherming van de nettopremie op de
einddatum
∫ Beleggersprofiel: defensief tot dynamisch2
∫ Geen roerende voorheffing (onder voorbehoud
van latere wijzigingen), premietaks 2 %
∫ Onderschrijvingsperiode: van 15 september tot
en met 24 oktober 2014

4. Bij een positief resultaat ontvangt u bovenop uw nettopremie een meerwaarde gelijk aan het gemiddelde van de
beste prestatie van 4 indexen, die om de 2,5 jaar worden
weerhouden1.

Raadpleeg de financiële infofiche Levensverzekering en het beheersreglement voor alle kenmerken en kosten van AG Protect+
European Sectors. Deze documenten zijn gratis te verkrijgen bij uw makelaar of op www.aginsurance.be.
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Raadpleeg de rubriek “Wat zijn de risico’s van deze belegging?” om het hieraan verbonden beleggingsrisico te kennen.
Dit product is bestemd voor deze beleggingsprofielen, voor zover het beantwoordt aan hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie en ervaring en kennis van de financiële
markten.

Vier veelbelovende sectoriële indexen
Het eindresultaat van AG Protect+ European Sectors wordt bepaald door een korf die in gelijke mate verdeeld is over 4 sectoriële
indexen:
∫ STOXX Europe 600 Health Care: deze index bestaat uit aandelen van Europese ondernemingen uit de sector Gezondheidszorg.
Deze sector vertegenwoordigt 10 % van het BBP van de Europese Unie en stelt 10 % van de arbeidskrachten te werk. Het gebruik
van farmaceutische producten en spitstechnologie gaat hand in hand met innovatie. De octrooien van de ondernemingen in deze
sector leiden tot een grotere winstmarge. Bovendien blijft de vraag naar producten en diensten uit deze sector groot, ongeacht
de conjunctuur of de financiële situatie van de gezinnen. Tot slot werkt ook de hogere levensverwachting in het voordeel van deze
markt.
∫ STOXX Europe 600 Telecommunication: deze index is samengesteld uit aandelen van Europese ondernemingen die goed gepositioneerd zijn om te profiteren van de groei binnen de telecommunicatiesector. De diensten en voorzieningen die de digitale
overdracht van gegevens mogelijk maken, spelen een beslissende rol in de maatschappij en nog meer in de economie. Europese
ondernemingen die actief zijn in de ontwikkeling, het onderhoud en het beheer van telecomsystemen, vertegenwoordigen een
derde van de wereldmarkt en presteren goed dankzij de erg grote vraag.
∫ STOXX Europe 600 Utilities: deze index omvat aandelen van ondernemingen uit de publieke sector (zoals de water-, gas- en elektriciteitssector). Deze komen niet alleen uit de eurozone, maar ook uit Zwitserland, Noorwegen, Denemarken en Groot-Brittannië.
Ongeveer 50 % van deze index wordt vertegenwoordigd door de vijf belangrijkste bedrijven: National Grid PLC, GDF Suez, E.On SE,
Iberdrola SA en Enel SpA.
∫ STOXX Europe 600 Oil & Gas: deze index is samengesteld uit Europese aandelen uit de energiesector. Volgens de vooruitzichten
van het International Energy Agency zal de gasconsumptie met ongeveer 2,3 % per jaar toenemen. Aardolie is de belangrijkste
energiebron en zal dat ook de komende jaren blijven. Fossiele brandstoffen vormen dan weer de belangrijkste pijler van de wereldeconomie. Ze worden gebruikt voor het opwekken van warmte en elektriciteit, en dienen als grondstof in de chemische industrie.
Deze indexen zijn van het type ‘Price EUR’. Dit betekent dat de dividenden die worden uitgekeerd door de ondernemingen
die deel uitmaken van de index, niet opnieuw worden geïnvesteerd in deze index. Zij hebben dus geen directe invloed op de
prestatie van de index.
Bronnen:
∫ http://ec.europa.eu/health/programme/docs/prop_prog2014_fr.pdf
∫ http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/05/28/l-europe-decroche-dans-les-telecommunications_3419548_3234.html
∫ http://www.letemps.ch/Page/Uuid/095bbba0-f550-11e3-becf-b7f9645726d2/Un_nouveau_plein_d%C3%A9nergie
∫ http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/ETP_2014_ES_French.pdf
∫ http://www.lemonde.fr/economie/article/2005/06/23/gaz-de-france-compte-sur-la-bourse-pour-affronter-la-concurrence_665389_3234.html

Wilt u meer weten over deze index en de aandelen? Raadpleeg dan volgende webpagina’s:
∫
∫
∫
∫

STOXX Europe 600 Health Care: http://www.stoxx.com/indices/index_information.html?symbol=SXDP
STOXX Europe 600 Telecommunication: http://www.stoxx.com/indices/index_information.html?symbol=SXKP
STOXX Europe 600 Utilities: http://www.stoxx.com/indices/index_information.html?symbol=SX6P
STOXX Europe 600 Oil & Gas: http://www.stoxx.com/indices/index_information.html?symbol=SXEP

Hoe worden deze indexen geselecteerd?
AG Protect+ European Sectors maakt het mogelijk om periodiek de beste prestaties te weerhouden van de 4 onderliggende Europese
indexen. Om de 2,5 jaar wordt de beste van de 4 prestaties weerhouden voor de berekening van het eindresultaat op de vervaldatum.
1. Bij de lancering van het fonds op 14/11/2014 wordt de waarde van de 4 onderliggende indexen vastgesteld.
2. Na 2,5 jaar worden de prestaties van deze 4 indexen ten opzichte van hun respectieve beginwaarde, onderling met elkaar verge-

leken. De beste van deze 4 prestaties, positief of negatief, wordt weerhouden en de index die deze prestatie heeft geleverd wordt
uit de korf gehaald.
Dit proces wordt om de 2,5 jaar herhaald:
∫ 1ste observatie: vrijdag 28/04/2017;
∫ 2de observatie: donderdag 31/10/2019;
∫ 3de observatie: vrijdag 29/04/2022;
∫ 4de observatie: donderdag 31/10/2024.
3. Op de einddatum zal er dus nog 1 index overblijven. De prestatie van deze index, positief of negatief, zal eveneens worden weerhouden. Het rendement van de belegging is gelijk aan het gemiddelde van deze 4 weerhouden prestaties.

Schema
STOXX® Europe
Weerhouden
600
prestatie
Na 2,5 jaar
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Health Care

Oil & Gas

Telecommunications

Utilities

-10,00 %

-15,00 %

-32,00 %

-12,00 %

Na 5 jaar

-

45,00 %

-5,00 %

30,00 %

Na 7,5 jaar

-

-

41,00 %

80,00 %

Na 10 jaar

-

-

60,00 %

-

Meerwaarde op de einddatum

(-10 % + 45 % + 80 % + 60 %) / 4 = 43,75 %

De begunstigde ontvangt op de
einddatum

100 % van de netto geïnvesteerde premie1 EN een meerwaarde van 43,75 %2.
Dit betekent een geannualiseerd rendement van 3,34 %2

2

Exclusief taks en instapkosten
Exclusief taks, maar instapkosten inbegrepen.

Hoe wordt het rendement berekend?
Het rendement van de belegging wordt bepaald op basis van de evolutie van de index tussen de begin- en eindwaarde, waarbij:
1. Beginwaarde = slotkoers van de index op 14/11/2014.
2. Eindwaarde = gemiddelde van de slotkoersen op 4 vooraf bepaalde observatiedata:
∫ 1ste observatie: vrijdag 28/04/2017;
∫ 2de observatie: donderdag 31/10/2019;
∫ 3de observatie: vrijdag 29/04/2022;
∫ 4de observatie: donderdag 31/10/2024.

Als deze evolutie tussen begin- en eindwaarde positief is,
ontvangt u op de einddatum:

100 %

van de geïnvesteerde nettopremie
(exclusief taks en instapkosten)

+

Als de evolutie tussen begin- en eindwaarde
op de einddatum negatief of nihil is, wordt
er uiteraard geen meerwaarde uitgekeerd.
Wel krijgt u 100 % van uw geïnvesteerde
nettopremie terug (exclusief taks en
instapkosten)1.

een meerwaarde gelijk aan het gemiddelde
van de 4 weerhouden prestaties

1

Raadpleeg de rubriek “Wat zijn de risico’s van deze belegging?” om het hieraan verbonden kredietrisico te kennen.

Berekeningsvoorbeelden
Deze fictieve voorbeelden zijn enkel een illustratie van het berekeningsmechanisme van de eventuele meerwaarde. Ze bieden geen
enkele garantie of indicatie voor de reële prestaties van AG Protect+ European Sectors.

Negatief scenario

Neutraal scenario

Positief scenario

Weerhouden prestatie op 1ste
observatiedatum

Index Utilities : -10 %

Index Health Care : -10 %

Index Telecommunications : 79 %

Weerhouden prestatie op 2de
observatiedatum

Index Telecommunications : -10 %

Index Oil & Gas : 45 %

Index Health Care : 66 %

Weerhouden prestatie op 3de
observatiedatum

Index Oil & Gas : 60 %

Index Utilities : 80 %

Index Utilities : 98 %

Weerhouden prestatie op 4de
observatiedatum

Indice Health Care : -65 %

Index Telecommunications : 60 %

Index Oil & Gas : 90 %

-25 %

175 %

333 %

-6,25 %

43,75 %

83,25 %

100 % van zijn geïnvesteerde
nettopremie1, maar geen
meerwaarde. Dit betekent een
actuarieel rendement van -0,34 %2.

100 % van zijn geïnvesteerde
nettopremie1 + een meerwaarde
van 43,75 %. Dit betekent een
actuarieel rendement van 3,34 %2.

100 % van zijn geïnvesteerde
nettopremie1 + een meerwaarde
van 83,25 %. Dit betekent een
actuarieel rendement van 5,88 %2.

Som van de 4 weerhouden
prestaties op de einddatum
Meerwaarde op de einddatum
= gemiddelde van de 4
weerhouden prestaties
Begunstigde krijgt op de
einddatum

1
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Exclusief taks en instapkosten
Exclusief taks, maar instapkosten inbegrepen.

Gratis uitgebreide overlijdensdekking
Door een contract AG Protect+ European Sectors te onderschrijven, geniet u gratis een uitgebreide overlijdensdekking. Dat maakt
van deze belegging een geschikt instrument voor successieplanning.
Bij overlijden van de verzekerde voor de einddatum van het contract wordt de geïnvesteerde nettopremie volledig betaald aan de
begunstigden, als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
∫ bij de onderschrijving was de verzekerde minder dan 68 jaar,
∫ de verzekerde was nog geen 70 jaar op het moment van overlijden,
∫ het totaal van de gestorte nettopremies in de contracten AG Protect+ afgesloten op het hoofd van dezelfde verzekerde bedraagt
niet meer dan 375 000 euro.
Stel dat door een tegenvallende prestatie van het onderliggende, de waarde van het contract op het moment van overlijden van de
verzekerde kleiner zou zijn dan de geïnvesteerde nettopremie. Dan wordt deze nettopremie toch uitbetaald aan de begunstigden,
dankzij de uitgebreide overlijdensdekking!

Fiscaliteit
∫ U betaalt geen roerende voorheffing bij afkoop, op de eventuele meerwaarde die u ontvangt op einddatum, op de eventuele
meerwaarde bij volledige afkoop voor de einddatum of op de eventuele uitbetaling van een overlijdenskapitaal. Deze informatie is
gebaseerd op het Belgisch fiscaal regime dat momenteel van toepassing is, en onder voorbehoud van wijziging in de toekomst.
∫ Er is een premietaks van 2 %.
∫ Deze beleggingsverzekering komt niet in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid of belastingvermindering.

Wat zijn de risico’s van deze belegging?
∫ Kredietrisico: de bescherming van de nettopremie op de einddatum wordt geregeld via een depot van de nettopremies bij BNP
Paribas Fortis NV. AG Insurance staat niet in voor een eventueel in gebreke blijven van die onderneming. Bij een faling of wanbetaling
van deze financiële instelling loopt u dus het risico uw kapitaal op de einddatum niet volledig terug te krijgen.
Rating van BNP Paribas Fortis NV: A2 (negative outlook) bij Moody’s, A+ (negative outlook) bij Standard & Poor’s en A+ (stable
outlook) bij Fitch. Een rating wordt louter indicatief toegekend en vormt geen aanbeveling tot kopen, verkopen of bewaren van de
effecten van de emittent. Een rating kan door het ratingagentschap op elk moment worden geschorst, gewijzigd of opgeheven.
∫ Beleggingsrisico: er wordt ook belegd in afgeleide producten. Die afgeleide producten bestaan uit de omwisseling van het
grootste deel van het rendement van het depot bij BNP Paribas Fortis NV, via swapcontracten met gespecialiseerde financiële
partners. AG Insurance nv staat niet in voor een eventueel in gebreke blijven van welke tegenpartij dan ook die gehouden is tot een
betalingsverplichting in het voordeel van het fonds. De eventuele gevolgen zijn ten laste van de verzekeringnemer. De tegenpartijen
die gehouden zijn tot een betalingsplicht ten gunste van het fonds, beschikken op het ogenblik van het aangaan van de contracten
minimaal over een rating ’Investment Grade’ (minimaal Baa3 bij Moody’s, BBB bij Standard & Poor’s en BBB bij Fitch).
∫ Liquiditeitsrisico: uitzonderlijk zou de vereffening van de eenheden van het fonds vertraagd of opgeschort kunnen worden.
∫ Risico op schommeling van de waarde tijdens de looptijd van het contract: de eenheidswaarde is nooit gegarandeerd. Ze hangt af
van de evolutie van de waarde van het onderliggende actief, de rentetarieven en de volatiliteit. U draagt op elk moment het volledige
financiële risico. De eenheidswaarde kan zowel hoger als lager zijn dan de beginwaarde vooraleer de einddatum bereikt is. Daaruit
volgt dat u zich ervan bewust moet zijn dat u bij een eventuele afkoop vóór de einddatum mogelijk niet uw volledige geïnvesteerde
nettopremie terugkrijgt. De kapitaalsbescherming wordt immers op eindvervaldag geboden.

Technische kenmerken van AG Protect+ European Sectors
Beschrijving

AG Protect+ European Sectors is een individuele levensverzekering gekoppeld aan een beleggingsfonds (tak
23) van AG Insurance.
Betrokken partijen:
∫∫
∫∫
∫∫
∫∫

Verzekerde = de verzekeringnemer
Verzekeraar = AG Insurance nv
Begunstigde bij leven van de verzekerde = naar keuze
Begunstigde bij overlijden van de verzekerde = naar keuze

Onderschrijving ∫∫ Onderschrijvingsperiode: van 15 september tot en met 24 oktober 2014 (uitgezonderd vervroegde
afsluiting). Een bijkomende storting in AG Protect+ European Sectors is enkel mogelijk door
onderschrijving van een nieuw contract AG Protect+ tijdens de onderschrijvingsperiode.

∫∫ Uiterste betaaldatum: 7 november 2014.
∫∫ Nettobelegging: minimaal 2500 EUR (exclusief taks en instapkosten).
∫∫ Eenheidswaarde: 100 EUR.

Kosten en
taksen

∫∫ Instapkosten: maximaal 3,5 %.
∫∫ Beheerskosten: maximaal 1,40 % op jaarbasis (begrepen in de eenheidswaarde).
∫∫ Uitstapkosten: geen uitstapkosten op de einddatum of in geval van overlijden.
Een gedeeltelijke afkoop is niet mogelijk. De afkoopvergoeding bedraagt 1 %, behalve wanneer de
afkoop plaatsvindt tijdens het laatste jaar voor het einde van het contract. In dat geval is er geen
afkoopvergoeding verschuldigd.

Fiscaliteit

De fiscale aspecten van deze belegging vindt u eerder terug in deze brochure, onder de rubriek “Fiscaliteit”.

Waarborgen

∫∫ Waarborgen bij leven: aantal aangehouden eenheden van het fonds, vermenigvuldigd met de waarde van
de eenheid op de einddatum.
∫∫ Waarborgen bij overlijden: de geïnvesteerde nettopremie tot de datum van oprichting van het fonds,
vervolgens het aantal aangehouden eenheden van het fonds, vermenigvuldigd met de waarde van de
eenheid met, onder bepaalde voorwaarden (zie “Gratis uitgebreide overlijdensdekking”), een minimale
waarde van 100 EUR per eenheid.

Rendement

Er is geen gewaarborgd eindrendement. Het eindrendement is afhankelijk van de gerealiseerde meerwaarde
van het fonds AG Protect+ European Sectors.
Fonds AG Protect+ European Sectors:
- Aanvangsdatum van het fonds: 14 november 2014.
- Einddatum van het fonds: 14 november 2024.
- Doel van het fonds: de geïnvesteerde nettopremie (exclusief taks en instapkosten) op de einddatum
voor 100 % beschermen en een mogelijke meerwaarde realiseren die gelijk is aan het gemiddelde van de
beste prestaties van 4 indexen, die om de 2,5 jaar werden weerhouden.
- Beginwaarde van de index: slotkoers op 14 november 2014.
- Eindwaarde van de index: slotkoers op de observatiedatum waarop de index uit de korf werd gehaald:
∫ 1ste observatie: vrijdag 28/04/2017;
∫ 2de observatie: donderdag 31/10/2019;
∫ 3de observatie: vrijdag 29/04/2022;
∫ 4de observatie: donderdag 31/10/2024.
- De risicoklasse van het fonds AG Protect+ European Sectors op 15 september 2014 wordt geschat op
III, op een schaal van 0 tot VI (waarbij VI staat voor het hoogste risico). De risicoklasse wordt ieder jaar
herbekeken en kan dus evolueren in de tijd.

AG Insurance behoudt zich in bepaalde omstandigheden het recht voor om het fonds AG Protect+ European Sectors voor de
voorziene einddatum te vereffenen, alsook om het beheersreglement volledig of gedeeltelijk te wijzigen. In het beheersreglement
vindt u meer informatie over deze mogelijkheid en wat ze inhoudt voor de verzekeringnemer.
Op www.aginsurance.be verzekert AG Insurance een maandelijkse opvolging van de evolutie van het fonds AG Protect+ European
Sectors. Als er in de toekomst belangrijke wijzigingen zouden zijn van het risicoprofiel of de waarde van AG Protect+ European
Sectors, dan vindt u die daar ook terug.

Bent u geïnteresseerd in AG Protect+ European Sectors?
Neem contact op met uw makelaar. Samen gaan jullie na of deze belegging geschikt is
voor uw profiel en maken jullie de beste keuze!
Uw makelaar

AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be
Tel. +32(0)2 664 81 11 – Fax +32(0)2 664 81 50
Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel
Verantwoordelijke Uitgever: Johan Adriaen

0079-24534 30N-01092014

Dit document bevat algemene informatie. De juiste omvang van de waarborgen vindt u in de Algemene Voorwaarden bij uw makelaar te
raadplegen of op www.aginsurance.be.

