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Allianz Fit for Growth (Classificatie 
artikel 6 SFDR*) is een tak 23-fonds dat 
Allianz aanbiedt voor klanten met een 
evenwichtig profiel.

Dit fonds wil inspelen op de kansen 
die voortvloeien uit de sterke groei 
van de technologiesector, de 
behoeften aan gezondheidszorg als 
gevolg van de vergrijzing van de 
bevolking en de bezorgdheid over het 
klimaat en een blootstelling geven 
aan inflatie. 

Deze verdeling is bedoeld om de 
volatiliteit in een middenzone te 
houden die overeenstemt met het 
evenwichtige profiel, terwijl het fonds 
toch aantrekkelijk blijft op 
middellange/lange termijn. 

* Classificatie artikel 6 SFDR: het product promoot de ecologische 
en/of sociale kenmerken niet en streeft geen enkele duurzame 
beleggingsdoelstelling na.
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 Het concept  
van Allianz Fit for  
      Growth

Doel en samenstelling van het fonds

Het doel van dit fonds is tweeledig:
• voor de eerste helft belegd in 

 aandelen: profiteren van zowel de 
groei die voortvloeit uit technologie- 
waarden (sterke groei) als de 
 vergrijzing via de gezondheidssector  
(stabiele groei). 

• voor de tweede helft belegd in  
obligaties: bijdragen aan de bescher-
ming van het klimaat en een blootstel-
ling aan inflatie om ons in te dekken 
tegen verhoogde marktvolatiliteit.

Spreiding over beheerders

De erkende competenties van de 
beheerders van de Allianz Group, 
Allianz Global Investors en PIMCO, 
worden gecombineerd met die van 
externe beheerders die geselecteerd 
werden om de strategie van het 
Investment Team van Allianz Benelux 
in België toe te passen.

De beoogde verdeling van de 
verschillende beheersvormen die 
aan deze strategie beantwoorden, 
wordt geherbalanceerd in geval 
van aanzienlijke marktbewegingen. 
(zie systeem van herbalancering 
hieronder).
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 Het concept  
van Allianz Fit for  
      Growth

Een evenwichtig fonds 
dat de activaklassen en 
beleggingsstrategieën spreidt

Spreiding over activaklassen 

Hieronder vindt u de beoogde verdeling 
van de geselecteerde activaklassen.

Deze spreiding is bedoeld om de be- 
wegingen van het fonds te stabiliseren 
dankzij de geringe correlatie tussen de 
verschillende componenten. De perfor-
mance van Allianz Fit for Growth zal 
voornamelijk worden gegenereerd  
door de verwachte sterke groei van de 
technologiesector. 

Een systeem van herbalancering

Marktbewegingen (aandelen, obliga-
ties,…) kunnen zorgen voor een 
verschuiving in het gewicht van de on-
derdelen van het fonds tegenover de 
beoogde weging en voor een andere 
performance dan vooropgesteld.

Een maandelijkse en tussentijdse 
analyse van alle significante marktbe-
wegingen kunnen leiden tot een 
herbalancering van de respectieve we-
gingen van de verschillende om een 
ontsporing te vermijden en om ze 
opnieuw in overeenstemming te 
brengen met hun beoogde weging.

50% A ANDELEN 50% OBLIGATIES

25%
gezondheids- 

sector

25%
technologie- 

sector

25%
inflatie

25%
thema klimaat- 

verandering
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Uw makelaar zal samen met u de analyse doen van:
• uw kennis en ervaring met financiële producten
• uw financiële situatie
• uw spaar- en beleggingsdoelstellingen
• uw risicogevoeligheid
• uw verlangens en behoeften
• uw gevoeligheid voor duurzame ontwikkeling.

Op basis van deze analyse en in het kader van de  
onderschrijving van een beleggingsverzekering kan  
uw makelaar u vertellen of dit fonds overeenstemt  
met uw persoonlijke situatie.

 Overtuigd  
van Allianz  
 Fit for Growth?

Deze brochure over het Allianz Fit for Growth-fonds  
moet uw makelaar u overhandigen samen met de 
productbrochure waarin dit fonds u zal worden 
geadviseerd. Ook het specifieke informatiedocument  
over dit fonds moet eraan worden toegevoegd.
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Opportuniteiten 

• Blootstelling aan sterk groeiende aandelen 
(technologie) en stabieler groeiende aandelen 
(gezondheid).

• Diversificatie en combinatie van: 
 – interne (Group) en externe fondsbeheerders
 – actief en passief beheer
 – activaklassen.

• Opvolging en indien nodig herbalancering van de 
spreiding zodat ze in lijn blijft met de basis-
samenstelling.

• Regelmatige analyse van de verschillende 
beheersvormen en hun performance is een 
onderdeel van het beheer van het fonds.  
Als dit de performance van het fonds verbetert, 
kan een beheerder worden vervangen.

Risico's

• Geen kapitaalgarantie.
• Verandering van beheerder of beleggingsstrategie.
• Verandering van fonds door verminderde toegan-

kelijkheid of ontoegankelijkheid van een fonds.
• Stijgende rentevoeten.
• Terugval van de beurzen.
• Kredietrisico van Allianz Benelux.



 
Verzekeringsonderneming toegelaten door de NBB (Nationale Bank van België) en geïdentificeerd onder nummer 0403.258.197 
om alle takken "Leven" en "niet-Leven" te beoefenen, NBB: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be 
Verantwoordelijke uitgever: Paul Möller, Koning Albert II-laan 32, 1000 Brussel, tel.: +32 2 214.61.11 - 23FEB028

Allianz is een wereldleider in verzekeringen en financiële dienstverlening, met 126 
miljoen klanten in meer dan 70 landen en meer dan 155.000 medewerkers. Allianz is 
het nummer  1-verzekeringsmerk in de Interbrand Global Brand Rankings 2021 en 
de meest duurzame verzekeraar in de Dow Jones Sustainability Index 2021. In de 
Benelux biedt Allianz, via vakkundige verzekeringsmakelaars, een brede waaier aan 
verzekeringsproducten en -diensten voor particulieren, zelfstandigen, KMO’s en grote 
ondernemingen. Van beleggen tot sparen voor je pensioen, van autoverzekering 
tot brandverzekering en van cyberverzekering tot groepsverzekering. In België en 
Luxemburg heeft Allianz meer dan 900.000 klanten, ruim 900 medewerkers en een 
omzet van meer dan 1,9 miljard euro. In Nederland bedient Allianz meer dan 1,3 
miljoen klanten met behulp van distributiepartners en de direct writer Allianz Direct. 
Allianz heeft in Nederland circa 1.050 medewerkers en een omzet van 1,9 miljard euro. 
Wil je graag meer informatie? Bekijk dan www.allianz.be.

De verzekeringnemer draagt het volledige financiële risico. 
Deze brochure werd gemaakt op 31 januari 2023.

De informatie over duurzaamheid die in dit document over het product is opgenomen, 
werd naar best vermogen opgesteld door Allianz Benelux NV. Hiervoor is Allianz 
Benelux NV echter afhankelijk van de informatie over de verschillende 
duurzaamheidsaspecten die door de vermogensbeheerders beschikbaar wordt gesteld. 
Evenwel, de wetgeving die verplicht om deze informatie ter beschikking te stellen, is pas 
op 1 januari 2023 in werking getreden. De informatie in dit document is bijgevolg 
opgesteld op basis van de tot op heden beschikbare informatie en kan verder worden 
gewijzigd en/of aangevuld volgens de informatie die de vermogensbeheerders de 
komende jaren zullen verstrekken.

U kan elke klacht over de uitvoering van het contract richten aan de dienst 
Klachtenbeheer van Allianz Benelux: Koning Albert II-laan 32, 1000 Brussel, 
tel. 02/214.77.36, fax 02/214.61.71, klachten@allianz.be, www.allianz.be. 
Indien u niet tevreden bent na het antwoord van onze dienst Klachtenbeheer, kan u 
contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen: de Meeûssquare 35,  
1000 Brussel, tel. 02/547.58.71, fax 02/547.59.75, info@ombudsman-insurance.be,  
www.ombudsman-insurance.be.

Allianz Benelux NV
Koning Albert II-laan 32 – 1000 Brussel  
Tel.: +32 2 214.61.11
www.allianz.be

BE 0403.258.197 – RPR Brussel
IBAN: BE74 3100 1407 6507 – BIC: BBRUBEBB


