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ALLIANZ ACTIVEINVEST

BELEGGEN IN
FONDSEN
Uw persoonlijke
situatie, de mate
waarin u risico
wil lopen en uw
beleggingshorizon
zijn belangrijk bij
de keuze van uw
belegging.
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Om een keuze te kunnen maken
binnen het aanbod Allianz
ActiveInvest vindt u in deze brochure:
- de documenten essentiële
informatie,
- bijkomende precontractuele
informatie.
Samen met het beheersreglement,
de algemene voorwaarden en het
verzekeringsvoorstel geven ze u de
precontractuele informatie.
Uw makelaar kan u een oplossing
voorstellen die overeenstemt met uw
persoonlijke situatie en uw wensen.
Deze oplossingen kunnen bepaalde
risico’s inhouden die u moet kennen
voor u een beslissing neemt.

WAARSCHUWING
Het contract houdt risico’s in:
• volatiliteit: de waarde van bepaalde
posities in de onderliggende fondsen
kan schommelen
• marktrisico: een waarde kan blijvend
worden aangetast door marktinfor
matie of door het gedrag van sommige
marktpartijen
• gedeeltelijke terugbetaling bij
negatieve beursevoluties
• solvabiliteit van Allianz Benelux NV

STERKE PUNTEN
• Transparantie
• Dynamisch beheer
• Reputatie van de
fondsbeheerder
• Voordelige fiscaliteit
• Oplossingen voor
successieplanning
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BELEGGEN
IN ALLE RUST EN EENVOUD
De wereld en de markten zijn voortdurend in beweging. Een
belegging die vandaag verstandig lijkt, kan morgen een zware
vergissing blijken. Conclusie: elke belegging moet zowel op
kennis als op ervaring gebaseerd zijn. Elk van die pijlers
vraagt tijd en inspanning.

Om uw vermogen te
beschermen en te laten
opbrengen, moet u het
beste halen uit de
opportuniteiten die zich
voordoen, maar ook de
risico’s beheren die bij
deze belegging horen.
Dat kunt u dan ook best
overlaten aan een
professional.

EEN SERIEUZE UITDAGING

LAAT SPECIALISTEN VOOR U WERKEN

De extreem lage rentevoeten zijn momenteel
de grootste uitdaging voor beleggers. Zelfs
activa die vroeger als ‘veilig’ werden beschouwd,
kunnen nu na aftrek van de inflatie negatieve
rendementen vertonen. En vaak zijn het andere
activaklassen die uitzicht bieden op een positief
rendement. Een actieve strategie is dan ook
onontbeerlijk om geschikte beleggingen te
vinden.

U kunt alles zelf doen, maar er is niets dat u
daartoe verplicht. U hebt er alle belang bij
het beheer van uw activa over te laten aan
een specialist die thuis is in de markten en in
beleggingen. Kortom, iemand die voor u op
zoek gaat naar de beste oplossingen. Zo hebt
u alle tijd om te genieten van de goede dingen
van het leven terwijl uw geld voor u werkt.
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ALLIANZ ACTIVEINVEST
WIJ ZORGEN VOOR UW
VERMOGEN
Met Allianz ActiveInvest hebt u toegang tot een simpele
oplossing om uw beleggingen heel eenvoudig te organiseren.
Via een fondsenportefeuille belegt u in een brede waaier van
activaklassen.

Binnen dit fondsenportefeuille selecteren
beleggingsspecialisten de fondsen die het best
bij uw profiel passen. Ze laten ze aansluiten bij
uw wensen, houden het rendement van de
fondsen voortdurend in het oog en voeren
indien nodig aanpassingen door.
Het basisbeginsel is eenvoudig: om een hoger
rendement te behalen, moet u bereid zijn een
groter risico op waardeschommelingen te
aanvaarden.

Onze ambitie is het juiste evenwicht te vinden
tussen rentabiliteit en uw risicobereidheid, zodat
u het hoogst mogelijke rendement behaalt.
Hiervoor geven onze beleggingsspecialisten
de voorkeur aan een multiasset-strategie
(een strategie die bestaat uit beleggen in verschillende activaklassen). Voordeel: dankzij een
multiasset-oplossing kunnen ze profiteren van
de opportuniteiten die verschillende activa
klassen bieden en tegelijk het risico spreiden.

De fondsenportefeuilles
van Allianz ActiveInvest
maken een zorgvuldige
selectie van fondsen
die in verschillende
activaklassen beleggen.
Zo kan u genieten van
de opportuniteiten en
tegelijk de risico’s
beperken.
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EEN PERSOONLIJKE
SAMENSTELLING,
UW TOEGANG TOT
TOP-PROFESSIONEEL BEHEER

Uw makelaar zal graag met u de
oplossing bespreken die het best bij
u past.

EEN BELEGGINGSOPLOSSING AFGESTEMD OP UW BEHOEFTEN*
Overzicht van de mogelijkheden binnen de fondsen van Allianz ActiveInvest

Potentieel rendement

Beleggen is erg persoonlijk en
verbonden met uw risicobereidheid
en uw rendementsverwachtingen.
Daarom biedt Allianz ActiveInvest
3 fondsenportefeuilles aan die elk
aan een investeringsprofiel beant
woorden. Ze onderscheiden zich door
hun verschillende verhouding tussen
potentieel aantrekkelijke en stabielere
beleggingen.

+/– 75 %
aandelen

+/– 50 %
aandelen

+/– 25 %
aandelen

Allianz ActiveInvest
Defensive

Allianz ActiveInvest
Balanced

Allianz ActiveInvest
Dynamic

Risico
aandelen
obligaties

Allianz ActiveInvest belegt in een
uitgebreid universum van aandelen,
obligaties en specifieke segmenten.
De toevoeging van specifieke thema’s
zorgt voor een interessante beleggingsoriëntatie, bijvoorbeeld via
converteerbare obligaties en hoog
rentende obligaties, of via specifieke
aandelenstrategieën (dividenden,
artificiële intelligentie enz.).

Naast aandelen- en obligatiefondsen kunnen afhankelijk van de marktomstandigheden ook andere segmenten (zoals multi asset-fondsen) toegevoegd
worden.

VOORBEELD SAMENSTELLING VAN ALLIANZ ACTIVEINVEST DEFENSIVE
Voorbeeld van aandelenfondsen
+/– 25 %
aandelen

• Europese aandelen
• Aziatische aandelen
• Amerikaanse aandelen
• Kleine en middelgrote marktkapitalisaties
• Thema’s (water, artificiële intelligentie, enz.)

Voorbeeld van obligatiefondsen
• Obligaties in euro
• Obligaties in buitenlandse valuta’s
• Bedrijfsobligaties
• Hoogrentende obligaties
• Converteerbare obligaties

*Dit is slechts een schematische weergave (geen verwijzing naar een bestaande strategie of portefeuille of naar feitelijke productcomponenten).
Bron: Allianz Global Investors.
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ACTIEF BEHEER DOOR SPECIALISTEN MET
REGELMATIGE BIJSTURINGEN
De fondsen die in Allianz ActiveInvest worden
voorgesteld, worden beheerd door Allianz
Global Investors. Hun ervaren team van fondsbeheerders kan rekenen op de expertise van
meer dan 700 doorgewinterde beleggings
specialisten en op uiterst gesofisticeerde
systemen. Volgens een beproefde procedure
onderzoeken ze stap voor stap de wereldwijde
beleggingsopportuniteiten, om zo de meest
beloftevolle beleggingen te kunnen selecteren.

U BLIJFT OP DE HOOGTE VAN DE SITUATIE
VAN UW BELEGGINGEN
Het is voor ons erg belangrijk dat u het overzicht
over al uw beleggingen behoudt. We houden u elke
dag op de hoogte van alle bewegingen van de
fondsen via de portaalsite www.myactiveinvest.be.
U kunt dus op elk ogenblik de huidige samenstelling
en de evolutie van uw Allianz ActiveInvest-portefeuille
opvolgen.

De samenstelling van uw Allianz ActiveInvestoplossing wordt regelmatig herzien en indien
nodig aangepast aan de marktomstandigheden.

Eenmaal per jaar krijgt u ook een gedetailleerd
overzicht van uw portefeuille. Zo blijft u altijd op de
hoogte van de toestand van uw beleggingen en
kunt u relaxen terwijl uw geld voor u werkt.

TWIJFELT U WANNEER TE BELEGGEN? DOE HET
DAN STAP VOOR STAP.
Het is moeilijk om te voorspellen hoe de financiële
markten zullen evolueren. Omdat de koersen
schommelen, is het niet eenvoudig om het juiste
moment te vinden om in de markt te stappen.
Het kan een goed idee zijn om uw belegging
stapsgewijs op te bouwen. Om te voorkomen dat
u uitgerekend op een ongunstig moment instapt,
hebben we voor u een flexibele optie ontwikkeld.

FLEXIBEL BELEGGEN IN 3 STAPPEN:

HOE WERKT DE OPTIE “STAPSGEWIJS DYNAMISEREN
VAN UW SPAARTEGOED”
We dragen uw belegging stapsgewijs over van een geldmarktfonds
naar de Allianz ActiveInvest-fondsenportefeuille van uw voorkeur.

Geldmarktfonds
80 %

Aandeel

1. K
 ies samen met uw makelaar het Allianz
ActiveInvest-fonds dat het best bij u past.
2. M
 aak u geen zorgen om de markttiming, kies
enkel de overdrachtperiode en –frequentie
(maandelijks, 3- of 6-maandelijks of jaarlijks).

100 %

3. U kan relaxen terwijl wij uw vermogen
overhevelen op basis van uw keuzes.

Automatische overdrachten,
stap voor stap

60 %

Met de optie “Stapsgewijs dynamiseren van uw
spaartegoed” belegt u uw vermogen niet in één
enkele dag maar spreidt u uw instapmoment over
een langere periode. Eerst belegt u in een geldmarktfonds (AllianzGI ActiveInvest Securicash).
Vervolgens wordt dit bedrag stapsgewijs overgeheveld naar de Allianz ActiveInvest-fondsenportefeuille (Defensive, Balanced or Dynamic) die het
best bij u past. Zo belegt u aan een gemiddelde
koers: bij een lagere koers koopt u meer eenheden,
bij een hogere minder.

40 %

20 %

0%

Uw Allianz ActiveInvestfondsenportefeuille
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Theoretische voorstelling van de optie, niet gebaseerd op gegevens
van een bestaande strategie of bestaand product.
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DE GROEP ALLIANZ
EEN SOLIDE EN BETROUWBARE
PARTNER

> 70
landen

> 92

miljoen
klanten

Top 5

wereldwijde
vermogensbeheerders

EEN SOLIDE PARTNER
Allianz biedt wereldwijd financiële
oplossingen van A tot Z. Sterke
merken voor een uitgebreid dienstengamma: Allianz Worldwide Care,
Allianz Global Assistance, Euler
Hermes, Allianz Global Investors,
PIMCO.

Allianz Benelux
In België is Allianz een
belangrijke speler op de
markt voor schade- en
levensverzekeringen.

RATING STANDARD & POOR’S
AA
Allianz SE
AXA Group

AA–
A+

Basler Versicherung Ltd

A

AG Insurance nv

A–

Ethias nv

BBB+

NN Group nv

BBB
BBB–
2010
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ALLIANZ GLOBAL INVESTORS
EEN BETROUWBARE
ACTIVABEHEERDER

25

localisaties
wereldwijd

> 700

beleggingsspecialisten

> 500

miljard euro activa
onder beheer

HET PERFECTE HUWELIJK TUSSEN ACTIEF BEHEER
EN TRADITIE
Allianz heeft sinds 2007
een AA rating bij
Standard & Poor’s en
een Solvency II ratio van
213% op 30/06/2019.
De sterkte van deze
financiële indicatoren
geeft de zekerheid te
kunnen voldoen aan de
verplichtingen voorzien
in de verzekerings
contracten.

Allianz Global Investors is een activabeheerder
met een lange traditie. Het is een volledige
dochteronderneming van Allianz en houdt
eraan om de waarden van de groep te
respecteren, zoals zorgvuldigheid, ervaring
en de beheersing van de kleinste details. Het
stelt zich niet tevreden met een oppervlakkige
analyse van de markten en de beleggingsopportuniteiten.

Hun specialisten zijn overal ter wereld aanwezig
en vormen hun eigen mening over de belang
rijkste activaklassen en kapitaalmarkten. Hun
beleggingsteam volgt duidelijke regels, die geen
ruimte laten voor financiële fouten. Dit maakt van
hen een bevoorrechte partner van bedrijven,
stichtingen en particulieren.
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WAAROM KIEZEN
VOOR ALLIANZ
ACTIVEINVEST ?
1. HET COMFORT

U neemt één beslissing en kunt
daarna relaxen

2. HET ACTIEVE
BEHEER
Specialisten beheren uw
beleggingen volgens duidelijke
richtlijnen en zorgen voor een
regelmatige opvolging

3. DE TRANSPARANTIE

U behoudt altijd een overzicht
over de samenstelling van uw
beleggingen

ALLIANZ ACTIVEINVEST

OVERTUIGD
VAN ALLIANZ
ACTIVEINVEST ?
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.
Op basis van deze analyse zal uw makelaar u een geschikte
belegging voorstellen die overeenstemt met uw persoonlijke situatie.

De documenten essentiële informatie en
bijkomende precontractuele informatie op
de volgende bladzijden maken integraal
deel uit van deze brochure.
Het specifieke-informatiedocument
voor de toepasselijke fondsen, het
beheersreglement en de algemene
voorwaarden zijn gratis beschikbaar
bij uw makelaar in verzekeringen of op
www.allianz.be> Handige Links > Documenten.
Lees ze aandachtig voor elke inschrijving en ondertekening van een contract.
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Allianz is een wereldleider in verzekeringen en financiële dienstverlening, met een
aanwezigheid in meer dan 70 landen en meer dan 143.000 medewerkers in dienst van
ruim 92 miljoen klanten. In de Benelux biedt Allianz, via verzekeringsmakelaars, een
brede waaier aan verzekeringsproducten en -diensten voor particulieren, zelfstandigen,
KMO’s en grote ondernemingen. Allianz bedient in België en Luxemburg meer dan
900.000 klanten, heeft ruim 950 medewerkers en een omzet van 2,8 miljard euro. Allianz
in Nederland bedient meer dan 1,3 miljoen klanten met behulp van distributiepartners
en de direct writer Allianz Direct. Allianz heeft in Nederland, circa 1.000 medewerkers en
een omzet van 1,3 miljard.
Allianz ActiveInvest is een verzekeringscontract van tak 23 dat Allianz Benelux in België
op de markt brengt. De verzekeringnemer draagt het volledige financiële risico.
• Het Belgisch recht is van toepassing voor dit product.
• De fabrikant is AGI, een vennootschap naar Duits recht.
• De kosten voor rekening van de verzekeringnemer zijn vermeld in het bijkomende
precontractuelle informatiedocument als bijlage van deze brochure.
Deze brochure werd gemaakt op 1 mei 2020.
Onverminderd de mogelijkheid om een rechtsvordering in te stellen, kan u elke klacht
over de uitvoering van het contract richten aan:
• de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel,
tel. : 02/547.58.71, fax: 02/547.59.75, info@ombudsman.as,
• Allianz Benelux NV per mail naar klachten@allianz.be, per telefoon op 02/214.77.36
of met een fax op 02/214.61.71 of met een brief aan Allianz Benelux NV., 10RSGJ,
Koning Albert II-laan 32, 1000 Brussel.

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

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: Hein Sabel – Koning Albert II-laan 32 – 1000 Brussel – Tel.: +32 2 214.61.11 – 20APR095

