
1   [EMTN: XS1910197174, Series 165]. U vindt meer informatie over EMTN in de Finals Terms die gratis beschikbaar zijn bij uw tussenpersoon. Een Euro Medium Term Note (EMTN) 
is niet toegankelijk voor particuliere beleggers. Het is een gestructureerde obligatie-uitgifte op middellange termijn, in dit geval uitgedrukt in USD. De activa van de nettopremies 
worden integraal geïnvesteerd in een EMTN uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding (LU). Alle betalingen en verplichtingen gerelateerd aan EMTN worden volledig en 
onvoorwaardelijk gewaarborgd door BNP Paribas Fortis nv. De verzekeringsonderneming is niet verantwoordelijk voor het eventueel falen van de uitgever van de EMTN waarbij zij de 
nettopremies heeft geplaatst. De eventuele gevolgen zijn ten laste van de verzekeringnemer van de AG Target+ USD die met dit fonds is verbonden.

2   De emittent is BNP Paribas Fortis Funding (BP2F), een Luxemburgs filiaal van BNP Paribas Fortis nv.
³  De garant is BNP Paribas Fortis nv. De waarborg is enkel van toepassing bij het eventueel in gebreke blijven van de emittent. Rating van BNP Paribas Fortis nv: A2 (stable outlook) bij 

Moody’s, A (positieve 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 effecten. Een rating kan door het ratingagentschap op elk moment worden geschorst, gewijzigd of opgeheven.

AG Target+ USD
Best Performance 2027
Blootstelling van de nettopremie via een EMTN1 bij BNP Paribas Fortis 
Funding (LU)2 en gewaarborgd door BNP Paribas Fortis nv3

Onderschrijvingsperiode: 
van 17 december 2018 tot en met 31 januari 2019

AG Target+ USD
Uitzicht op een mogelijk 
interessant rendement!

Recht op terugbetaling op einddatum, na 8 
jaar en 1 maand, van minstens 100 % van 
uw nettobelegging in Amerikaanse dollar 
(USD), behalve bij faillissement of risico op 
faillissement van BNP Paribas 
Fortis Funding (LU)² en/of 
BNP Paribas Fortis nv³



AG Target+ USD
Best Performance 2027 

Beperkte onderschrijvingsperiode van 17 december 2018 tot en met 31 januari 2019.

Blootstelling van de nettopremie via een EMTN1 bij BNP Paribas Fortis
Funding (LU)2 en gewaarborgd door BNP Paribas Fortis nv3

Combineer een potentieel hoog rendement met 100 % 
kapitaalbescherming in USD!

US dollar: een alternatief

Het verschil tussen de rentevoeten in de Verenigde Staten (USD) en die in België (EUR) is vandaag historisch 
hoog. Die gunstigere tarieven op de Amerikaanse markt creëren, voor eenzelfde onderliggende index, dan 
ook betere productvoorwaarden in USD dan in EUR. Zo wordt het mogelijk om een bescherming van 100 % 
van het kapitaal in USD te waarborgen, behalve bij faillissement of risico op faillissement van BNP Paribas 
Fortis Funding (LU) en BNP Paribas Fortis nv, en daarbovenop een hoger rendementspotentieel in het 
vooruitzicht te stellen.

Wat met het wisselkoersrisico?

Belegt u in een fonds in USD, dan loopt u wel – naast de gewone beleggingsrisico’s – een wisselkoersrisico, 
als u beslist om uw kapitaal in Amerikaanse dollars om te zetten naar euro. Stijgt de euro ten opzichte van 
de USD op de eindvervaldag, dan zal het eindrendement in euro afnemen. Een waardedaling van de euro 
ten opzichte van de USD heeft dan weer het tegenovergestelde effect.

Wat is de beste beleggingsstrategie? Voorzichtig zijn en opteren voor obligaties? 
Of kiezen voor meer risicovolle activa met een potentieel hoger rendement zoals 
aandelen? In Europa blijven of toch buitenlandse markten verkennen zoals de 
Verenigde Staten of Japan?

Met AG Target+ USD Best Performance 2027 hoeft u niet te kiezen. De individuele 
levensverzekering van het type tak 23-belegging van AG Insurance volgt de evolutie 
van de 3 verschillende beleggingsprofielen (defensief, neutraal en dynamisch). 

Op einddatum ontvangt u, bovenop uw netto geïnvesteerde premie, 120 % 
van de eventuele meerwaarde van het best presterende profiel!
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Op 9 november 2018 was 1 euro 1,13 USD waard

Om een premie van 2500 USD te verkrijgen tegen die 
wisselkoers, zou u 2212,39 euro moeten betalen (exclusief 
kosten en taksen). Door de 100 % kapitaalgarantie in USD 
krijgt u op de eindvervaldag minimaal 100 % van uw initiële 
inleg terug. In dit voorbeeld krijgt u dus 2500 USD terug 
op de eindvervaldag. Het moment van conversie kunt u 
vervolgens vrij kiezen. Als u dat bedrag op de vervaldatum 
zou omzetten naar euro, dan kunnen deze scenario’s zich 
voordoen:

∫ Als de euro op de eindvervaldag 15 % in waarde stijgt 
ten opzichte van de dollar, dan krijgt u 1923,82 EUR. 
De waarde van uw kapitaal in euro bijgevolg gedaald 
met 13,04 %.

∫ Als de euro op de eindvervaldag 15 % in waarde daalt 
tegenover de dollar, dan krijgt u 2602,81 euro. De waarde 
van uw kapitaal in euro stijgt dus met 17,65 %.

Er kan geen enkele garantie worden gegeven over de 
toekomstige evolutie van de Amerikaanse dollar.

Bron : Bloomberg (gegevens tot en met 16 november 2018)

Positieve tekenen uit de Verenigde Staten, volgens onze experts

De Amerikaanse dollar (USD) had het in 2017 moeilijk tegenover de euro en verloor relatief sterk in waarde. De USD heeft 
zich echter herpakt vanaf april 2018, onder meer door het politieke klimaat dat de euro sporadisch onder druk zet, door de 
statistieken die de sterke Amerikaanse economie bevestigen en de aanhoudende stijgende tendens van haar basisrente. 
Een trend die de Federal Reserve (FED) trouwens bevestigt. Ze zou het hardere monetaire beleid dan ook moeten 
aanhouden, en wel op een snellere manier dan de Europese Centrale Bank.
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AG Target+ USD Best Performance 2027: 
een belegging op uw maat?

U wil:

 ∫ Minstens 2500 USD investeren (exclusief taks en instapkosten)?
 ∫ Een beleggingshorizon van 8 jaar en 1 maand?
 ∫ Een belegging waarvan het rendement onzeker is, maar waarbij uw nettopremie 100 % beschermd is op 

einddatum (gestorte premie exclusief taksen en instapkosten) in USD, behalve bij faillissement of risico op 
faillissement van BNP Paribas Fortis?

 ∫ Een strategie volgen waarbij de resultaten afhangen van meerdere activa zoals Europese obligaties, 
Europese en wereldwijde aandelen? 

Als dat is wat u zoekt, kan AG Target+ USD Best Performance 2027 een goede oplossing voor u zijn.

1 Lees de rubriek ‘Wat zijn de risico’s van deze beleggingsverzekering?’..

* Als uw tussenpersoon u in het kader van zijn 
beleggingsadvies een product aanraadt, moet hij 
nagaan of dat product geschikt is op grond van 
uw kennis van en ervaring met dit product, uw 
beleggings-doelstellingen en financiële situatie.

Surf mee op de evolutie van de befaamde indexen van 
internationale aandelen en obligaties

AG Target+ USD Best Performance 2027 mikt op een hoger rendement door drie beleggingsprofielen te volgen (defensief, 
neutraal en dynamisch). Elk profiel wordt gewogen in een korf van 4 onderliggende waarden die blootgesteld zijn aan de 
volgende activaklassen: Europese obligaties, Europese aandelen, Amerikaanse aandelen en Japanse aandelen.
Op einddatum ontvangt u 120 % van de eventuele meerwaarde van het meest performante profiel. Uw geïnvesteerde 
nettopremie geniet dus het potentieel van risicovolle activa zoals Japanse aandelen, terwijl uw netto- 
inleg in USD 100 % beschermd is, behalve bij faillissement of risico op faillissement van BNP Paribas Fortis  
Funding (LU) en BNP Paribas Fortis nv..

∫ Belegging op 8 jaar en 1 maand

∫ Minimale terugbetaling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie in USD

∫ Geen roerende voorheffing, onder voorbehoud van latere wijzigingen

∫ Premietaks: 2 %

∫ Onderschrijvingsperiode: van 17/12/2018 tot en met 31/01/2019 inbegrepen.

∫ Uw tussenpersoon moet nagaan of dit product voor u geschikt is*.

Beleggingsverzekering (tak 23) van AG Insurance
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Ruime diversificatie van de onderliggende activa

Een goede diversificatie van uw portefeuille draagt bij tot een potentieel hoger rendement en vermindert de 
risicoblootstelling. De samenstelling van dergelijke portefeuilles vraagt doorgaans een groot vermogen en een goede kennis 
van de financiële markten.

Met AG Target+ USD Best Performance 2027 profiteert u van de prestaties van de indexen van wereldwijde en Europese obligaties 
en aandelen, vanaf 2500 USD (exclusief taks en instapkosten).

Activaklassen Activa Onderliggende waarden

Europese 
obligaties

Staatsobligaties uit de 
eurozone

iBoxx Euro Sovereigns Eurozone Index (QW1A)
De evolutie van deze index is gratis beschikbaar bij 
uw makelaar of in het maandelijks rapport van het fonds 
gepubliceerd op www.aginsurance.be .

Europese 
aandelen

50 voornaamste ‘blue chips’ 
(grote beurskapitalisaties) 
van de eurozone

EURO STOXX 50 Price Index (SX5E) 
U kunt de evolutie van deze index volgen op: 
https://www.stoxx.com/index-details?symbol=SX5E&stoxxindex=
sx5e&searchTerm=Blue+Chip of in het maandelijks rapport van het 
fonds gepubliceerd op www.aginsurance.be .

Amerikaanse 
aandelen

500 grote bedrijven genoteerd 
op de Amerikaanse beurzen

S&P 500 Price Index (SPX) 
U kunt de evolutie van deze index volgen op: 
https://www.bloomberg.com/quote/SPX:IND of in het maandelijks 
rapport van het fonds gepubliceerd op www.aginsurance.be .

Japanse
aandelen

225 grote bedrijven genoteerd 
op de Japanse beurzen

Nikkei 225 Price index (NKY)
U kunt de evolutie van deze index volgen op: 
https://www.bloomberg.com/quote/SPX:IND of in het maandelijks 
rapport van het fonds gepubliceerd op www.aginsurance.be .

De indexen EURO STOXX 50 Price index, S&P 500 Price Index en Nikkei 225 Price Index zijn prijsindexen. Dit houdt in dat 
de dividenden, verdeeld door ondernemingen die de index samenstellen, niet herbelegd worden in de index. Ze hebben dus 
geen rechtstreekse invloed op de waarde van de index.
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U geniet automatisch het meest performante profiel

Met AG Target+ USD Best Performance 2027 weet u nu al dat u op de einddatum het meeste performante profiel van de 3 
(defensief, neutraal of dynamisch) zal gevolgd hebben. Op einddatum ontvangt u 120 % van de prestatie van het meest 
performante profiel.
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Evolutie van de onderliggende waarden in de voorbije 8 jaar:

Deze brutorendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomstige prestaties van de index.
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Hoe wordt het rendement bepaald?

Op de einddatum van het contract wordt de eventuele meerwaarde in drie stappen bepaald:

1. Beginwaarde van elk profiel

Op 12/02/2019 wordt het niveau van de vier onderliggende waarden bepaald. Het verschil ten opzichte van deze waarde bepaalt 
de meerwaarde op einddatum. Voor elk profiel wordt de beginwaarde bepaald op 100.

2. Eindwaarde van elk profiel

De eindwaarde wordt bepaald op basis van de evolutie van elk profiel tussen de begin- en eindwaarde, waarbij:
∫ Beginwaarde = slotkoers op 12/02/2019
∫ Eindwaarde = gemiddelde van de slotkoersen op 25 vooraf bepaalde data, 
 maandelijks gespreid tussen 28/02/2025 en 26/02/2027
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Minimum 100 % 
van de netto geïnvesteerde premie in USD

(exclusief taks en instapkosten)

100 % 
van de netto geïnvesteerde premie in USD

(exclusief taks en instapkosten)

+

120 % 
van de positieve evolutie van 

het beste profiel

  Bij een positieve evolutie tussen 
begin- en eindwaarde van het beste 

profiel, ontvangt u:

  Bij een negatieve evolutie tussen 
begin- en eindwaarde van het beste 

profiel, ontvangt u:

3. Definitie van meerwaarde

Berekening van de meerwaarde: voorbeelden

Deze fictieve voorbeelden gelden louter als illustratie van het berekeningsmechanisme van de eventuele meerwaarde. Ze 
bieden geen enkele garantie of indicatie voor de toekomstige prestaties van AG Target+ USD Best Performance 2027.

Beginwaarde van 
het profiel = 100

Negatief voorbeeld Neutraal voorbeeld Positief voorbeeld

Defensief Neutraal Dynamisch Defensief Neutraal Dynamisch Defensief Neutraal Dynamisch

Eindwaarde1 98,82 95,10 89,56 110,09 114,26 120 120,18 128,52 140

Rendement op 
einddatum

-1,18 % -4,90 % -10,44 % 10,09 % 14,26 % 20,00 % 20,18 % 28,52 % 40,00 %

Toegekende 
meerwaarde = 120 % 
van de beste prestatie

Geen enkel profiel registreert een 
positieve evolutie. Er wordt geen 
enkele meerwaarde toegekend.

120 % x 20,00 % = 24,00 % 120 % x 40,00 % = 48,00 %

De begunstigde krijgt 
op de einddatum

100 % van zijn netto geïnvesteerde 
premie2 in USD, maar geen 
meerwaarde. Dit stemt overeen 
met een actuarieel rendement in 
USD van -0,42 %3

100 % van zijn netto geïnvesteerde 
premie2 in USD + een meerwaarde 
van 24,00 %. Dit stemt overeen met 
een actuarieel rendement in USD 
van 2,26 %3

100 % van zijn netto geïnvesteerde 
premie2 in USD + een meerwaarde 
van 48,00 %. Dit stemt overeen met 
een actuarieel rendement in USD 
van 4,52 %3

1 De eindwaarde van elk profiel wordt berekend op basis van de prestatie van elk onderliggend actief, die zelf gelijk is aan het gemiddelde van 

de 25 maandelijkse observaties op vooraf bepaalde data, tussen 28/02/2025 en 26/02/2027.

2 Exclusief taks en instapkosten.

3 Exclusief taks, inclusief instapkosten.

Andere scenario’s staan beschreven in het essentiële informatiedocument over dit fonds dat beschikbaar is op de site 
https://www.aginsurance.be/Retail/fr/epargne-et-placements/placements/Pages/ag-target-usd.aspx (klik op ‘Algemene 
voorwaarden en wettelijke info’). Deze scenario’s, uitgewerkt door AG Insurance, worden berekend volgens een methode 
opgelegd door de nieuwe PRIIPS-regelgeving (EU-reglement nr. 1286/2014).



8

Fiscaliteit

Alle taksen binnen het contract AG Target+ USD Best Performance 2027 worden berekend en uitgedrukt in USD.
 ∫ De verzekeraar houdt geen roerende voorheffing in.
 ∫ In geval van overlijden van de verzekerde is het uitgekeerde kapitaal aan de begunstigde van het contract in principe 

onderworpen aan successierechten.
 ∫ De fiscale behandeling is afhankelijk van uw individuele omstandigheden en is onder voorbehoud van wijzigingen 

in de toekomst.
 ∫ Er is een belasting van 2 % verschuldigd op de verzekeringsverrichtingen, berekend op de premie inclusief 

instapkosten (verzekeringsnemer = natuurlijke persoon met vaste verblijfplaats in België).
 ∫ Er is geen fiscaal voordeel op de gestorte premies.

* De eindwaarde is gelijk aan het gemiddelde van de 25 laatste maandelijkse observaties van de onderliggende indexen.

Wat met het wisselkoersrisico?

Het rendement in euro kan onderhevig zijn aan wisselkoersschommelingen. In de onderstaande tabel koppelen we elk 
van de bovenstaande drie scenario’s op hun beurt aan een negatief, neutraal en positief wisselkoersscenario op einddatum 
van het contract – als u uw tegoeden in USD onmiddellijk omzet naar euro. U bent vrij om zelf het moment te kiezen voor 
die transactie.

Let op : om de dynamiek te illustreren gebruiken we fictieve voorbeelden – ze bieden geen enkele garantie of indicatie van 
de betaling op einddatum, of van toekomstige prestaties.

Actuarieel rendement in EUR op 12/03/2027 

Gebaseerd op de bovenstaande voorbeelden

Eindwaarde* AG Target+ USD Best Performance 2027 op einddatum

Negatief voorbeeld Neutraal voorbeeld Positief voorbeeld

0,00 % +24,00 % +48,00 %

Waardestijging van +15 % van EUR t.o.v. USD op 
eindvervaldag

-2,13 % 0,51 % 2,73 %

Geen waardedaling of waardestijging van EUR 
t.o.v. USD op eindvervaldag

-0,42 % 2,26 % 4,52 %

Waardedaling van -15 % van EUR t.o.v. USD op 
eindvervaldag

1,60 % 4,34 % 6,65 %
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Wat zijn de risico’s van deze beleggingsverzekering (tak 23)?

∫ Wisselkoersrisico: deze individuele levensverzekering (tak 23) is uitgegeven in Amerikaanse dollar. Dat betekent dat u op 
de eindvervaldag een bedrag in USD kunt ontvangen dat – omgezet naar EUR – lager kan uitvallen dan het oorspronkelijk 
belegde bedrag in EUR. Dat risico is zelfs groter voor beleggers zonder rekening uitgedrukt in USD. Bij hen worden de 
uitbetaling van het kapitaal en de potentiële meerwaarde mogelijks automatisch omgezet naar EUR.

∫ Kredietrisico: de terugbetaling van minimaal 100 % van de geïnvesteerde nettopremie in USD op de einddatum wordt 
geregeld via een EMTN van de nettopremies bij BNP Paribas Fortis Funding (LU) en gewaarborgd door BNP Paribas Fortis 
nv. AG Insurance nv staat niet in voor het eventueel in gebreke blijven van de emittent en/of de garant. Bij een faillissement 
of risico op faillissement van de emittent en/of de garant van de EMTN loopt u als belegger dus het risico uw kapitaal 
op de einddatum niet volledig terug te krijgen. Als de afwikkelingsautoriteit, op basis van de wetgeving inzake herstel of 
afwikkeling van kredietinstellingen, tot de vaststelling komt dat de emittent en/of de garant in gebreke blijft of dit nakend 
is, dan kan die maatregelen van interne versterking (‘bail-in’) treffen die een impact hebben op de EMTN. Bijgevolg loopt de 
belegger het risico om zijn kapitaal, volledig of gedeeltelijk, niet terug te krijgen op de eindvervaldag.

∫ Liquiditeitsrisico: in uitzonderlijke omstandigheden (zoals beschreven in het beheerreglement), zou de vereffening van de 
eenheden van het fonds kunnen worden vertraagd of opgeschort.

∫ Risico op schommeling van de waarde tijdens de looptijd van het contract: de eenheidswaarde is nooit gewaarborgd. Ze 
hangt af van de evolutie van de waarde van het onderliggende actief, de rentetarieven en de volatiliteit. U draagt dus op 
elk moment het volledige financiële risico. De eenheidswaarde kan zowel hoger als lager zijn dan de beginwaarde, vóór de 
einddatum. U moet er zich dus van bewust zijn dat u bij een eventuele afkoop vóór de einddatum mogelijk niet uw volledige 
geïnvesteerde nettopremie in USD terugkrijgt.

∫ Faillissement van de verzekeraar: de activa van het fonds verbonden aan de levensverzekering, onderschreven door de 
verzekeringsnemer, maken deel uit van een afgescheiden beheer van het bijzonder vermogen, afzonderlijk beheerd binnen 
de activa van de verzekeraar. In geval van faillissement van de verzekeraar is dat vermogen prioritair voorbehouden om te 
voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of de begunstigden.

Technische kenmerken

Omschrijving AG Target+ USD Best Performance 2027 is een individuele levensverzekering (tak 23) van AG Insurance, 
gekoppeld aan een beleggingsfonds.

Betrokken partijen:
 ∫ Verzekerde = de verzekeringsnemer
 ∫ Verzekeraar = AG Insurance nv
 ∫ Begunstigde bij leven van de verzekerde = naar keuze
 ∫ Begunstigde bij overlijden van de verzekerde = naar keuze
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Onderschrijving Onderschrijvingsperiode: van 17 december 2018 tot en met 31 januari 2019 (behalve bij vervroegde 
afsluiting). Bijkomende stortingen zijn niet mogelijk.

Uiterste betaaldatum: 04 februari 2019

Nettobelegging: minimaal 2500 USD (exclusief taks en instapkosten)

Eenheidswaarde: 100 USD, bij de oprichting van het fonds op 12/02/2019. De eenheidswaarde wordt 
maandelijks, telkens op de eerst bankwerkdag, berekend. U kunt de eenheidswaarde altijd opvragen bij 
uw tussenpersoon. Ze wordt ook gepubliceerd op www.aginsurance.be .

Kosten en taksen  Alle kosten worden berekend en uitgedrukt in USD 

Alle kosten verbonden aan het contract AG Target+ USD Best Performance 2027 moeten worden 
afgehandeld in USD.

Kosten inbegrepen in de uitgifteprijs, gelinkt aan de structurering en het beheer van het fonds:

Eenmalige structureringskosten: 2,28 % van het onderschreven nominale bedrag

Beheerkosten: maximaal 1,60 % van de nominale waarde van het fonds, op jaarbasis, met een 
vergoeding voor de verzekeraar. Als er afkopen van eenheden plaatsvinden tijdens de looptijd van het 
fonds, dan vermindert die nominale waarde proportioneel. Deze kosten worden automatisch verrekend 
in de eenheidswaarde van het fonds. In het essentiële informatiedocument vindt u een voorbeeld van de 
impact van de instapkosten, beheerkosten en andere recurrente kosten op het rendement.

Kosten niet inbegrepen in de uitgifteprijs:

Instapkosten: maximaal 3,50 %, aangerekend bovenop de nettopremie.

Uitstapkosten: 

• Geen uitstapkosten op de einddatum of in geval van overlijden.

• De afkoopvergoeding bedraagt 1 % van de theoretische afkoopwaarde van het contract. Er is geen 
afkoopvergoeding verschuldigd wanneer de afkoop plaatsvindt tijdens het laatste jaar voor het einde 
van het contract. Er is ook geen vergoeding verschuldigd bij een opzegging binnen de  30 dagen 
volgend op de inwerkingtreding van het contract. Een gedeeltelijke afkoop is niet mogelijk.

Kosten bij de premiestorting: 
de betaling van de premie moet gebeuren in USD, via een internationale betaling of overschrijving. Dat 
kunt u meestal doen vanaf een zichtrekening in EUR, of vanaf een zichtrekening uitgedrukt in USD. 
Gelieve daarvoor, indien nodig, contact op te nemen met uw bankinstelling.

Die operatie kan, afhankelijk van uw bank, gepaard gaan met bijkomende transactiekosten. AG Insurance 
zal de eventuele bijkomende transactiekosten op zich nemen. Daarvoor moet u de optie ‘Kosten ten 
laste van de begunstigde’ aanduiden op uw internationale betalingsformulier.

Alle premies worden gestort op het rekeningnummer BE70 0017 8273 6425, met als vermelding het 
aansluitingsnummer van het contract in de gestructureerde mededeling. Een periodieke premie is niet 
mogelijk.

Kosten bij uitbetaling (bij afkoop of op vervaldag): 
Er zijn geen kosten verbonden aan de ontvangst van de tegoeden.

Let wel: u moet beschikken over een zichtrekening uitgedrukt in USD, voordat de terugbetaling effectief 
gebeurt. Als dat niet het geval is, dan is het mogelijk dat uw bank de tegoeden automatisch doorstort in 
EUR – inclusief wisselkoerskosten. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw bankkantoor.
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Fiscaliteit De fiscale aspecten van deze belegging vindt u terug in deze brochure, onder de rubriek ‘Fiscaliteit’.

Waarborgen Waarborgen bij leven: een kapitaal in USD, gelijk aan het totale aantal aangehouden eenheden van het 
fonds, vermenigvuldigd met de waarde van de eenheid in USD op de einddatum.

Waarborgen bij overlijden: geïnvesteerde nettopremie in USD tot de datum van oprichting van het fonds, 
vervolgens, het totale aantal aangehouden eenheden van het fonds, vermenigvuldigd met de waarde van 
de eenheid in USD.

Rendement Er is geen gewaarborgd eindrendement. Het eindrendement is afhankelijk van de gerealiseerde 
meerwaarde van het fonds AG Target+ USD Best Performance 2027. Tussentijds kan de waarde van het 
fonds schommelen, afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten.

Er wordt geen winstdeling toegekend. De waarde van een eenheid hangt af van de waarde van de 
onderliggende activa en is nooit gewaarborgd. Het financiële risico wordt volledig en op elk moment 
gedragen door de verzekeringsnemer.

Fonds AG Target+ USD Best Performance 2027 :

 ∫ Oprichtingsdatum van het fonds: 12/02/2019

 ∫ Einddatum van het fonds: 12/03/2027

 ∫ Doel van het fonds: op einddatum minimaal 100 % van de geïnvesteerde nettopremie terugbetalen 
(excl. taks en instapkosten) en een mogelijke meerwaarde realiseren die gelijk is aan 120 % van de 
beste positieve evolutie uit de evoluties van de 3 afzonderlijke beleggersprofielen.

 ∫ De minimale uitbetaling op einddatum is gewaarborgd via een belegging in een EMTN met onder 
andere afgeleide producten als onderliggende activa. Een EMTN is een obligatie-uitgifte op 
middellange termijn, in dit geval uitgedrukt in USD. De activa van de nettopremies worden integraal 
geïnvesteerd in de EMTN uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding (LU). Alle betalingen en 
verplichtingen gerelateerd aan de EMTN worden volledig en onvoorwaardelijk gewaarborgd door BNP 
Paribas Fortis nv. AG Insurance nv is niet verantwoordelijk voor het eventuele falen van de uitgever en/
of de garant van de EMTN waarbij het de nettopremies heeft geplaatst. De mogelijke gevolgen zijn 
volledig ten laste van de verzekeringsnemer van de AG Target+ USD die met dit fonds is verbonden.

 ∫ Beginwaarde van de index: slotkoers op 12 februari 2019.

 ∫ Eindwaarde van de index: rekenkundig gemiddelde van 25 prestaties van de index op 25 maandelijkse 
observatiedata tussen 28/02/2025 en 26/02/2027.

 ∫ Risico-indicator: de synthetische risico-indicator biedt de mogelijkheid om het risiconiveau van dit 
product in te schatten ten opzichte van andere. Deze indicator geeft de kans weer dat dit product 
verlies laat optekenen bij bewegingen op de markten of dat AG Insurance u niet kan betalen. We 
hebben dit product geklasseerd in de risicoklasse 2 tot 7 (wat een lage risicoklasse is). Anders 
gezegd, de potentiële verliezen verbonden aan de toekomstige resultaten van het product zijn laag. 
En als de situatie op de markten zou verslechteren, is het weinig waarschijnlijk dat AG Insurance u niet 
zou kunnen betalen.

AG Insurance behoudt zich in uitzonderlijke omstandigheden het recht voor om het fonds AG Target+ USD Best Performance 
2027 vóór de voorziene einddatum te vereffenen, alsook om het beheerreglement volledig of gedeeltelijk te wijzigen. In het 
beheerreglement vindt u meer informatie over die mogelijkheid en over de mogelijke gevolgen voor de verzekeringsnemer.

Onderschrijving Onderschrijvingsperiode: van 17 december 2018 tot en met 31 januari 2019 (behalve bij vervroegde 
afsluiting). Bijkomende stortingen zijn niet mogelijk.

Uiterste betaaldatum: 04 februari 2019

Nettobelegging: minimaal 2500 USD (exclusief taks en instapkosten)

Eenheidswaarde: 100 USD, bij de oprichting van het fonds op 12/02/2019. De eenheidswaarde wordt 
maandelijks, telkens op de eerst bankwerkdag, berekend. U kunt de eenheidswaarde altijd opvragen bij 
uw tussenpersoon. Ze wordt ook gepubliceerd op www.aginsurance.be .

Kosten en taksen  Alle kosten worden berekend en uitgedrukt in USD 

Alle kosten verbonden aan het contract AG Target+ USD Best Performance 2027 moeten worden 
afgehandeld in USD.

Kosten inbegrepen in de uitgifteprijs, gelinkt aan de structurering en het beheer van het fonds:

Eenmalige structureringskosten: 2,28 % van het onderschreven nominale bedrag

Beheerkosten: maximaal 1,60 % van de nominale waarde van het fonds, op jaarbasis, met een 
vergoeding voor de verzekeraar. Als er afkopen van eenheden plaatsvinden tijdens de looptijd van het 
fonds, dan vermindert die nominale waarde proportioneel. Deze kosten worden automatisch verrekend 
in de eenheidswaarde van het fonds. In het essentiële informatiedocument vindt u een voorbeeld van de 
impact van de instapkosten, beheerkosten en andere recurrente kosten op het rendement.

Kosten niet inbegrepen in de uitgifteprijs:

Instapkosten: maximaal 3,50 %, aangerekend bovenop de nettopremie.

Uitstapkosten: 

• Geen uitstapkosten op de einddatum of in geval van overlijden.

• De afkoopvergoeding bedraagt 1 % van de theoretische afkoopwaarde van het contract. Er is geen 
afkoopvergoeding verschuldigd wanneer de afkoop plaatsvindt tijdens het laatste jaar voor het einde 
van het contract. Er is ook geen vergoeding verschuldigd bij een opzegging binnen de  30 dagen 
volgend op de inwerkingtreding van het contract. Een gedeeltelijke afkoop is niet mogelijk.

Kosten bij de premiestorting: 
de betaling van de premie moet gebeuren in USD, via een internationale betaling of overschrijving. Dat 
kunt u meestal doen vanaf een zichtrekening in EUR, of vanaf een zichtrekening uitgedrukt in USD. 
Gelieve daarvoor, indien nodig, contact op te nemen met uw bankinstelling.

Die operatie kan, afhankelijk van uw bank, gepaard gaan met bijkomende transactiekosten. AG Insurance 
zal de eventuele bijkomende transactiekosten op zich nemen. Daarvoor moet u de optie ‘Kosten ten 
laste van de begunstigde’ aanduiden op uw internationale betalingsformulier.

Alle premies worden gestort op het rekeningnummer BE70 0017 8273 6425, met als vermelding het 
aansluitingsnummer van het contract in de gestructureerde mededeling. Een periodieke premie is niet 
mogelijk.

Kosten bij uitbetaling (bij afkoop of op vervaldag): 
Er zijn geen kosten verbonden aan de ontvangst van de tegoeden.

Let wel: u moet beschikken over een zichtrekening uitgedrukt in USD, voordat de terugbetaling effectief 
gebeurt. Als dat niet het geval is, dan is het mogelijk dat uw bank de tegoeden automatisch doorstort in 
EUR – inclusief wisselkoerskosten. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw bankkantoor.



Hebt u interesse in AG Target+?
Neem contact op met uw makelaar en ga samen na of AG Target+ USD Best Performance 2027 
een beleggingsverzekering is die geschikt is voor uw profiel. Zo maakt u de beste keuze!
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AG Target+ USD is een individuele levensverzekering (tak 23) van AG Insurance, Belgische verzekeringsonderneming onderworpen aan het 
Belgische recht en gekoppeld aan een beleggingsfonds.

Dit document bevat algemene informatie. Een meer gedetailleerde beschrijving van de kenmerken en kosten van dit product vindt u in de 
algemene voorwaarden van AG Target+ USD, het essentiële informatiedocument en het beheerreglement van het fonds AG Target+ USD 
Best Performance 2027. Deze documenten, waarvan de belegger kennis moet nemen vóór het onderschrijven van het contract, zijn gratis 
beschikbaar bij uw makelaar en op www.aginsurance.be .

We raden potentiële beleggers ook aan om de basisprospectus van 05-06-2018 en de aanvullingen van 09-08-2018, 25-09-2018 
en 22-11-2018 te bekijken, evenals de Final Terms van de onderliggende EMTN (gratis beschikbaar bij uw makelaar of op 
https://rates- globalmarkets.bnpparibas.com/gm/public/LegalDocs.aspx).

Met al uw vragen en problemen kunt u in de eerste plaats terecht bij uw verzekeringstussenpersoon. Alle klachten m.b.t. dit product 
kunt u overmaken aan AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer (customercomplaints@aginsurance.be of tel. +32 (0)2 664 02 00), 
E. Jacqmainlaan 53 te B-1000 Brussel. Indien de oplossing die AG Insurance voorstelt, geen voldoening schenkt, kunt u het geschil 
voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen (info@ombudsman.as), de Meeussquare 35 te B-1000 Brussel, www.ombudsman.as . 

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
Belgische Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel   
Verantwoordelijke uitgever: Pieter Van Schuylenbergh


