ETHIAS
Beleggersprofielen voor spaaren beleggingscontracten

>> Conservatief Profiel
• U wilt geen enkel risico nemen. U streeft eerst en vooral naar bescherming van uw kapitaal.
U wilt genieten van een minimum gewaarborgd en op voorhand vastgelegd rendement dat
verhoogd kan worden door een mogelijke aanvullende winstdeelname. U wilt ook dat uw
kapitaal op ieder ogenblik beschikbaar blijft. Uw kapitaal moet uitsluitend in Tak 21 belegd
worden.
• U heeft een beleggingshorizon op lange termijn: minimum 8 jaar voor niet fiscale
contracten, tot uw pensioen voor contracten met een fiscaal voordeel.

>> Defensief Profiel
• U wilt geen enkel risico nemen maar u hoopt op een hoger rendement dat uitsluitend in
de vorm van winstdeelnames zal worden toegekend. U wilt ook dat uw kapitaal op ieder
ogenblik beschikbaar blijft.
Uw kapitaal moet uitsluitend in Tak 21 belegd worden.
• U heeft een beleggingshorizon van minimum 8 jaar.

>> Evenwichtig Profiel
• U wilt een rendement behalen dat hoger ligt dan dit van de beleggingsproducten « zonder
risico », zonder daarom ondoordachte risico’s te nemen. Om dat doel te bereiken, bent u
bereid gedurende een onbepaalde periode een daling in de waarde van uw belegging te
aanvaarden.
U toont een bepaalde interesse in de economische en financiële actualiteit waardoor u kan
reageren bij conjuncturele schommelingen.
U wilt ook dat uw belegging op ieder ogenblik beschikbaar blijft.
• Maximum aanbevolen risicoklasse: 4
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• U heeft een beleggingshorizon op middellange en lange termijn.

>> Dynamisch Profiel
• U richt zich uitsluitend op de prestatie en het rendement van uw belegging. Om dit
ambitieuze doel te bereiken, bent u bereid om gedurende een onbepaalde periode
het risico van de daling in de waarde van uw belegging te aanvaarden.
U volgt van nabij de economische en financiële actualiteit zodat u snel kan reageren bij
conjuncturele schommelingen.
U wilt ook dat uw belegging op ieder ogenblik beschikbaar blijft.
• Maximum aanbevolen risicoklasse: 7
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• U heeft een beleggingshorizon op middellange en lange termijn.
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