BOOST Invest

Breng variatie in uw beleggingen
met een dynamische en flexibele
formule

Breng variatie in uw beleggingen
met een dynamische formule
Zoekt u een alternatief voor uw klassieke spaarproducten ?
Dan hebben wij voor u de oplossing :
BOOST Invest, een formule waarmee u belegt
in 4 fondsen naar keuze. Daarmee profiteert u van de
voordelen van een flexibele en dynamische belegging.
Kies dus voor BOOST Invest en ga voor dynamiek én
diversificatie !

IJZERSTERKE TROEVEN
1

U kiest uit 4 beleggingsfondsen

2

U kiest de beleggingsstrategie die het best bij u past

3

U stort op uw eigen ritme

4

Uw geld blijft altijd beschikbaar

5

U betaalt geen beurstaksen en geen roerende voorheffing (enkel de
wettelijke taks van 2% wordt ingehouden bij iedere storting)

Geïnteresseerd in BOOST Invest
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Meer weten ?
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• Surf naar www.ethias.be
baar in onze
infofiche van ieder fonds, beschik
• Lees aandachtig de financiële
kantoren of op www.ethias.be

Kiest u voor
BOOST Invest van Ethias ?

Dit zijn uw voordelen

U kiest voor een beleggingsverzekering
van tak 23

U kunt vrij de begunstigde(n) kiezen
in geval van overlijden

U kiest zelf in welk(e) fonds(en) we
uw stortingen beleggen :
- Dolce : fonds dat 100 % in obligaties
belegt
- Mundo : ethisch fonds van aandelen en
obligaties
- Europ : fonds van Europese aandelen
- World : fonds van wereldwijde aandelen

U hebt vooruitzicht op een hoger
rendement op (middel)lange termijn

U kunt meerdere keren per jaar
gratis overstappen van het ene
naar het andere fonds

U past uw beleggingsstrategie aan de
omstandigheden aan

Er is geen minimumbedrag vereist :
u stort zoveel u wilt, wannneer u wilt

U belegt op uw eigen ritme

U betaalt noch beurstaksen, noch roerende
voorheffing (enkel de wettelijke taks van 2%
wordt ingehouden op elke storting)

BOOST Invest is een voordelige formule

U kan op ieder moment uw belegging
geheel of gedeeltelijk afkopen

Uw geld blijft altijd beschikbaar

Elk kwartaal ontvangt u een
gedetailleerd overzicht van uw belegging.
Bovendien kunt u op elk moment uw
contract raadplegen op My Ethias, uw
persoonlijke zone op www.ethias.be

Volledig transparant : u weet steeds
hoe het staat met uw belegging

Om meer te weten over de karakteristieken van
BOOST Invest, raadpleeg de financiële infofiche
van ieder fonds, beschikbaar in onze kantoren en
op www.ethias.be

Risico van de belegging
Als een product van Tak 23 biedt BOOST Invest geen kapitaals- of rendementsgarantie.
De waarde van de belegging hangt enkel af van de prestatie van het (de) beleggingsfonds(en)
dat (die) eraan verbonden is (zijn), zonder enig hefboomeffect. De risico’s verbonden
aan deze belegging zijn, afhankelijk van het (de) gekozen fonds(en): de marktrisico’s
(intrestvoet, wisselkoers, aandelenkoers, …), het kredietrisico (kredietkwaliteit van de
emittent, …), het liquiditeitsrisico, het tegenpartijrisico (insolvabiliteit van een financiële
tegenpartij), risico van derivaten (grote volatiliteit ten opzichte van onderliggende
activa), risico van groeilanden (politieke, sociale instabiliteit, …), de risico’s verbonden
aan het economische en politieke klimaat, risico’s eigen aan de onderneming (impact
van de prestatie van de onderneming en belangrijke externe gebeurtenissen) en de
operationele risico’s. Raadpleeg de financiële infofiche van ieder fonds voor meer
informatie hierover. Het risico wordt dus volledig gedragen door de verzekeringsnemer.
Fonds Dolce: risicoklasse 3, Fondsen Mundo, World en Europ: risicoklasse 5.

Wettelijke bepalingen
Ethias nv, toegelaten onder het nr. 196, rue des Croisiers 24 in 4000 Luik, is een in België
erkende verzekeringsmaatschappij onderworpen aan het Belgische recht.
RPR Luik BTW BE 0404.484.654

IBAN: BE72 0910 0078 4416

BIC: GKCCBEBB.

Iedere beslissing tot intekening op BOOST Invest, verzekeringscontract van tak 23
onderworpen aan Belgisch recht, moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van
de informatiefiche, de algemene voorwaarden en het beheersreglement van de fondsen.
Deze documenten zijn ook kosteloos verkrijgbaar in onze kantoren.
Met eventuele klachten kan u terecht bij Ethias, dienst 2000, Prins-Bisschopssingel 73
te 3500 Hasselt - Fax 011 85 61 10, klachtenbeheer@ethias.be. Als die procedure geen
oplossing brengt, kan u de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as)
contacteren op volgend adres: de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, fax 02 547 59 75.
Publicitair document. Vormt geen contractuele verbintenis.

Kostenstructuur
EENMALIGE KOSTEN

COMMENTAAR

Instapkosten

1%

Uitstapkosten

1,5%

Kosten bij de overdracht
van fondsen (in voorkomend
geval)

Geen

In de loop van de
eerste 3 jaar

Jaarlijks aangerekende kosten op het bedrag op de rekening
Totale recurrente kosten,
inclusief de kosten van het
intern beleggingsfonds DOLCE

0,0015 % per
kalenderdag, zijnde
0,548 %/jaar

Totale recurrente kosten,
inclusief de kosten van de
interne beleggingsfondsen
MUNDO, EUROP en WORLD

0,003 % per
kalenderdag, zijnde
1,095 %/jaar

Kom langs in een gespecialiseerd kantoor van Ethias om:
✔ gepersonaliseerd advies te ontvangen over BOOST Invest
in functie van uw beleggingsprofiel;
✔ in te tekenen op BOOST Invest.
Antwerpen

Generaal Lemanstraat 27

2000

ANTWERPEN

Brugge

Rijselstraat 2 A 2

8000

BRUGGE

Brussel

Kleerkopersstraat 18 / 20

1000

BRUSSEL

Gent

Franklin Rooseveltlaan 351

9000

GENT

Hasselt

Prins-Bisschopssingel 73

3500

HASSELT

Leuven

Diestsevest 29

3000

LEUVEN

www.ethias.be/antwerpen
www.ethias.be/brugge
www.ethias.be/bru
www.ethias.be/gent
www.ethias.be/hasselt
www.ethias.be/leuven

Wilt u soepel en dynamisch beleggen ?
Kies dan voor BOOST Invest.

	u op zoek bent naar een belegging op middellange of
lange termijn
	u dynamischer wilt beleggen door te diversifiëren
u wil uw eigen beleggingsstrategie kiezen
	u zelf wilt beleggen op uw eigen ritme

Vraag meer informatie
in uw
Ethias-kantoor*

telefonisch op
011 28 26 40
Van maandag tot vrijdag van 8 tot 20
uur en zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur

* Zie lijst van de gespecialiseerde kantoren in deze brochure

op
www.ethias.be

2472-581 09/17 V.U. : Vincent Pécasse, Prins-Bisschopssingel 73, B-3500 Hasselt.

De perfecte formule als :

