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Wat is een
beleggingsplan?
Je kunt in één keer een groot bedrag beleggen. Of je kunt beleggen met
een beleggingsplan. Je belegt dan automatisch een vast bedrag op vaste
momenten. Zo spreid je je belegging in de tijd, bouw je systematisch aan
een kapitaal en vermijd je het risico op een slechte beurstiming.
Er wordt weleens beweerd dat beleggen ingewikkeld is. Dat je alleen kunt
beleggen als je bereid bent om een groot risico te nemen. En dat je rijk
moet zijn om te beleggen. Niets is minder waar.
Met een beleggingsplan is je beleggingspad netjes uitgestippeld. Op basis
van jouw persoonlijke situatie. Met een beleggingsplan hoef je je geen
zorgen te maken.

Beleggingsplan
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Flexibel
Je kiest zelf wanneer en hoe
vaak je belegt: maandelijks,
trimestrieel, semestrieel of
jaarlijks.
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Je kunt je beleggingsplan
altijd laten aanpassen in je
Argenta-kantoor.

Comfortabel
Je belegt volgens jouw
voorkeur, jouw rendementsverwachting en het risico
dat jij wilt en kunt nemen.
Je kunt al beleggen
vanaf 25 euro per maand.
En het bedrag dat je wilt
beleggen gaat automatisch
van je rekening. Zo hoef je
er zelf niet aan te denken.

Je kunt verschillende
soorten beleggingsplannen
combineren: beleggingsverzekeringen, fondsen1
en fiscaal voordelige
beleggingen.

Je kunt je geld voor jou laten werken door op lange termijn
periodiek automatisch een vast bedrag te beleggen. Het potentiële
rendement van je beleggingsplan kan dan op zijn beurt ook
renderen.
Kies je voor een spaarverzekering? Dan heb je een gewaarborgd
rendement, kapitaalsgarantie en een niet-gegarandeerde winstdeling. Kies je voor planmatig beleggen in fondsen? Dan kun je een
hoger rendement nastreven.

Met ‘fonds’ bedoelen we een gemeenschappelijk beleggingsfonds, ook wel een instelling voor collectieve belegging
(ICB) genoemd. Een ICB is een instelling die geld van meerdere beleggers investeert en dit kapitaal collectief belegt
in een geheel van gediversifieerde financiële instrumenten volgens het principe van risicospreiding. ICB’s zijn dus
een vorm van collectief portefeuillebeheer.
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Voorbeeld Stan & Mieke
Mieke spaart vanaf haar 35ste gedurende 30 jaar 100 euro per maand in een
gemengd fonds, met een evenwichtige verdeling tussen aandelen en
obligaties.
Stan spaart vanaf zijn 50ste gedurende 15 jaar 200 euro per maand in datzelfde fonds.
Als we uitgaan van een jaarlijks rendement van 5 %*, is het eindkapitaal van
Mieke 81.870 euro en dat van Stan 52.138 euro. Het eindkapitaal van Mieke
ligt dus 29.732 euro hoger dankzij haar aanpak op lange termijn en het effect
van rente op rente.
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Inleg Mieke: leeftijd 35 jaar
Inleg Stan: leeftijd 50 jaar

Eindkapitaal Stan op 65 jaar

Inleg Stan: leeftijd 50 jaar

Vroeg beginnen loont: eindkapitaal op 65 jaar
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Vanaf 35 jaar 100 euro per maand
Vanaf 50 jaar 200 euro per maand

*Opgelet
Een beleggingsplan in fondsen biedt geen kapitaalgarantie. Het
geschatte rendement van 5 % is niet gegarandeerd en alleen gebaseerd
op een positieve markt. Dit voorbeeld is louter illustratief en is geen
betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. In het voorbeeld
wordt geen rekening gehouden met kosten en lasten of taksen.
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Gespreid
Met een beleggingsplan beleg je planmatig en dus gespreid in de tijd.

Beleg je met een variabel rendement?
Dan beleg je aan een gemiddelde koers door te spreiden in de tijd. De ene
keer koop je wat duurder aan, de andere keer wat goedkoper. Je vermijdt ook
het risico van een slechte beurstiming en kuddegedrag of beleggen vanuit
emotie. Veel beleggers voelen de drang om te kopen wanneer de markten al
fel gestegen zijn en panikeren wanneer het wat minder gaat. Door planmatig
te beleggen, hoef je geen rekening te houden met de marktevolutie.

Beleggen vanuit emotie
Ik koop.
Kleine terugval.
Snel bijkopen.

Koers

Ik koop een laatste
keer bij.

Het blijft
stijgen.

Ik koop.

Ik verkoop.
Pfff, rommel!
Eerste herstel
verkoop ik.

Wow, wat is er
gaande?

Net op tijd
verkocht.

Tijd
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Beleg je met een vast rendement?
Dan krijg je per storting een rente die gedurende een bepaalde periode van
toepassing is.

Weet jij wat ‘rendement’ precies is?
Ga naar www.argenta.be/beleggen en ontdek wat we bedoelen met
rendement en andere beleggingstermen.
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Beleggen met of zonder
belastingvoordeel
Planmatig beleggen is flexibel beleggen. Zo kun je beleggen met of
zonder belastingvoordeel.

Planmatig beleggen met belastingvoordeel
Wil je planmatig beleggen met belastingvoordeel? Dan kun je voor een
pensioenspaarfonds of pensioenspaarverzekering kiezen. In beide gevallen
geniet je mogelijk een fiscaal voordeel.

Pensioenspaarfonds
Je kiest voor een defensief of
een dynamisch fonds.
Het rendement is variabel.
Het hangt af van de prestaties
van het onderliggende fonds.
Je krijgt mogelijk een hoger
rendement dan met een
pensioenspaarverzekering.

Pensioenspaarverzekering
Je kiest voor pensioensparen,
langetermijnsparen of een
combinatie van beide.
Het rendement is vast. Je kiest
voor zekerheid.
Je geniet mogelijk een
winstdeelname.

Heb je al een pensioenspaarfonds bij een andere bank?
Je kunt je belegde bedrag kosteloos meenemen naar Argenta. Als je bank
uitstapkosten aanrekent, betalen wij ze terug. Vraag naar de voorwaarden bij
je kantoorhouder. Als je het volledige bedrag overdraagt, heeft dat geen fiscale
gevolgen voor jou.
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Planmatig beleggen zonder belastingvoordeel
Je kunt ook planmatig beleggen zonder belastingvoordeel. Met een fonds
of beleggingsverzekering.

Beleggingsfonds
Je kiest uit verschillende
kernfondsen, afgestemd op
jouw voorkeur. Zo bepaal je
zelf hoeveel risico je neemt
en welk rendement je
nastreeft.
De kernfondsen worden
actief beheerd door de
experten van Argenta Asset
Management. Je hoeft je
dus geen zorgen te maken,
want ze worden dagelijks
opgevolgd en bijgestuurd.

Beleggingsverzekering
Je kiest voor een vast
rendement, een variabel
rendement, of een combinatie
van beide.
Vast rendement:
* Per storting krijg je een rente
die 8 jaar van toepassing is.
Variabel rendement:
* Je hebt geen kapitaalsgarantie,
maar je kunt wel een hoger
rendement nastreven.
* Je kiest uit alle verzekeringsfondsen die Argenta aanbiedt.

Je kunt maandelijks,
trimestrieel, semestrieel of
jaarlijks storten.

10

Meer weten over beleggen met een
beleggingsplan?
Maak een afspraak in je Argenta-kantoor. We geven je graag advies,
stellen je de beleggingsproducten voor die bij jou passen en leggen
elk product in detail uit.

V.u: Argenta Spaarbank nv, kredietinstelling naar Belgisch recht,
Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen, Tel.: 03 285 51 11, E-mail: info@argenta.be,
Website: argenta.be, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, ON 0404.453.574
Argenta Assuranties nv, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, met
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