Het ZoMakkelijkKan
BeleggenZijn-plan

Start nu op eigen tempo op
ing.be/beleggen
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ING Focus Plan1
Met deze flexibele en moeiteloze formule brengt uw kapitaal potentieel rendement op en profiteert u van de
ontwikkelingen op de financiële markten.

Sparen is goed. Uitzicht hebben op meer rendement
is nog beter!
Een appeltje voor de dorst, de uitvoering van een
project, bouwen aan uw toekomst, kunnen genieten
van uw pensioen … Iedereen heeft zo zijn eigen
redenen om te sparen.
Regelmatig wat geld opzijzetten op een
spaarrekening is een goede gewoonte, maar
tegenwoordig volstaat dat niet meer. De huidige
situatie van lage rente heeft immers ook invloed op
het rendement van uw spaarboekje. Een deel van uw
spaargeld beleggen kan op lange termijn dan ook
een slimmere keuze blijken.

De Belg en zijn spaargeld:
31 % weet niet wat zijn spaargeld opbrengt.

.
. 76 % is niet tevreden over het bedrag dat hij

Hoe gaat u te werk?
U hebt de keuze tussen twee
mogelijkheden:

• Een afspraak maken in een kantoor. Om u een
geschikt beleggingsplan voor te stellen, bekijken we
samen uw financiële situatie en uw behoeften op
basis van uw houding tegenover risico, uw kennis
en ervaring op het gebied van financiële producten
en uw beleggingshorizon. We bepalen met andere
woorden uw beleggingsprofiel.
• Rechtstreeks online intekenen. U maakt zelf een
keuze uit 11 beschikbare beleggingsfondsen.
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Pluspunt: u neemt niet het risico
om alles in één keer en/of op een
verkeerd moment te beleggen.
Maar ... er wordt geen enkele
garantie gegeven dat u uw
oorspronkelijke belegging
terugkrijgt.

Heb ik genoeg spaargeld om
te beleggen?
U kunt beleggen vanaf 25 euro
per storting. Bovendien neemt
u zelf de beslissingen en stopt u
wanneer u wilt, zonder kosten.
Tip: wij raden aan om voor
onverwachte uitgaven een
reserve van drie maanden loon
op te bouwen als u huurder
bent en zes maanden loon als u
eigenaar bent.

Ik ken er niets van, is het niet te
ingewikkeld?
U profiteert van een selectie van
de beste beschikbare fondsen
en van onze kennis van de
financiële markten. U hoeft
er dus niet al uw tijd aan te
besteden.
Pluspunt: door de diversifiëring
die het fonds biedt zet u niet
alles op één kaart.

spaart.

. 70 % spaart zonder precieze reden.
Meer dan een op drie spaarders is ook belegger
geworden ... Waarom u ook niet?
Bron: ING International Survey 2016

Maak geleidelijk de overstap van sparen naar beleggen
Een van de alternatieven om anders te gaan sparen is
een periodiek beleggingsplan1. Roept die naam vragen
op? U neemt dan een zeker risico, maar met deze
oplossing kunt u geleidelijk beleggen in uw eigen tempo
en profiteert u mogelijk van een hoger rendement.

Welk mogelijk rendement en
welke risico’s?
Met een potentieel hoger
rendement dan het klassieke
sparen, kan het geleidelijk
opgebouwde kapitaal u positief
verrassen. En dat zelfs met een
klein bedrag.

Hoe werkt het?

• Een adviseur helpt u bij het bepalen van uw
beleggingsprofiel en opent vervolgens uw
beleggingsplan. U kiest de periodiciteit van
de stortingen (maandelijks, driemaandelijks,
halfjaarlijks of jaarlijks) in fondsen*. Of u opent zelf
rechtstreeks uw beleggingsplan online. In dat geval
is de periodiciteit maandelijks.
• Zodra het plan is geopend, wordt het geld telkens
automatisch overgeschreven.
• De beschikbare beleggingsfondsen worden
zorgvuldig geselecteerd door ING België en beheerd
door experts.
• Proficiat! U bent belegger, in alle eenvoud.
• U kunt uw plan makkelijk en kosteloos stopzetten
of aanpassen.

Praktische vragen
• Waar kan ik zien hoe mijn ING Focus Plan het doet?
Als u wilt, kunt u de evolutie van uw beleggingen dagelijks opvolgen
via Home’Bank of via onze mobiele apps voor tablet en smartphone
(ING Smart Banking).
• Waarom heb ik een effectenrekening nodig?
U hebt een effectenrekening nodig om uw beleggingen te beheren. Het
is geen echte bankrekening, maar een online dossier. Als u een ING Focus
Plan aanvraagt, koppelen we automatisch een effectenrekening aan uw
ING-zichtrekening. Die rekeningen hebben hetzelfde nummer. Hebt u al
een effectenrekening? Dan voegen we uw nieuwe beleggingen daar aan
toe.
• Kan ik mijn ING Focus Plan voor de vervaldatum stopzetten?
Ja, wanneer u maar wilt. Maak daarvoor een afspraak in uw ING-kantoor.
Uw adviseur Beleggingen stopt de doorlopende opdracht van uw ING
Focus Plan meteen. De beleggingen die u tot die datum hebt gedaan,
blijven in uw bezit.
• Hoe zet ik mijn beleggingsplan stop?
Vraag aan uw adviseur om uw beleggingsplan stop te zetten. Hij zal de
stortingen meteen stopzetten.
• Hoe kan ik de waarde van mijn beleggingen innen?
U kunt op ieder moment de aandelen verkopen die u via uw
beleggingsplan hebt gekocht. Maak daarvoor een afspraak in uw kantoor.
De opbrengst van de verkoop zal worden gecrediteerd op de rekening
van uw keuze.

Beleg met ING.
Wij zijn er om u
te helpen en onze
deskundigen reiken
u doeltreffende
oplossingen aan
die beantwoorden
aan uw profiel.
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Wilt u proberen om uw kapitaal moeiteloos te laten
groeien met de hulp van onze adviseurs?
Maak nu een afspraak in uw ING-kantoor met een van onze adviseurs, telefonisch of via ing.be/afspraak. Of open
uw ING Focus Plan rechtstreeks online via ing.be/focusplan
Te onthouden:
• openen via internet of in het kantoor
• vanaf 25 euro per maand
• oplossing op maat, volgens het risico
dat u wilt nemen
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• automatische stortingen volgens de
periodiciteit van uw keuze
• raadpleging van uw beleggingen op computer,
tablet of smartphone
• expertise en beleggingsstrategie van ING

ING Focus Plan is een (niet-fiscaal) periodiek beleggingsplan dat wordt aangeboden (onder voorbehoud van aanvaarding door ING België nv en
wederzijds akkoord) door: ING België nv – Bank. Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, 1000 Brussel – RPR Brussel – Btw: BE 0403.200.393 – BIC: BBRUBEBB –
IBAN: BE45 3109 1560 2789.
In dit plan worden de stortingen belegd in deelbewijzen van kapitalisatiefondsen (bevekcompartimenten) naar Belgisch of Luxemburgs recht (met een
onbepaalde looptijd). De bevekcompartimenten die in het kader van dit plan worden voorgesteld, zijn nauwkeurig geselecteerd door onze deskundigen.
Het gamma kan op ieder ogenblik worden gewijzigd (na voorafgaand bericht voor of na intekening).

* Met fonds bedoelen we ‘instelling voor collectieve belegging’ (= ICB). ICB is een algemene benaming voor instellingen die financiële middelen ophalen
bij het publiek en die een portefeuille financiële instrumenten beheren. De term ‘fonds’ verwijst dus zowel naar beleggingsvennootschappen (beveks of
bevaks) als naar gemeenschappelijke beleggingsfondsen, en hun compartimenten.
Doel: elk onderliggend bevekcompartiment heeft zijn eigen beleggingsdoel**.
Risico’s: aan elk onderliggend bevekcompartiment zijn specifieke risico’s verbonden waarmee rekening moet worden gehouden**. De realisatie van een
van die risico’s kan een negatieve impact hebben op de liquidatiewaarde van uw portefeuille. Het rendement en/of de recuperatie van het beginkapitaal
zijn niet gegarandeerd.
Looptijd en bedrag: de minimumlooptijd van het ING Focus Plan is 1 jaar. U kunt het plan wel op ieder ogenblik en kosteloos opzeggen. Het minimale
beleggingsbedrag is 25 euro per storting.
Kosten: uitgifteprovisie: 3%. Courante kosten (inclusief jaarlijkse beheersprovisie): het jaarlijkse percentage hangt af van het (de) gekozen
compartiment(en)**. Bewaringskosten (bewaarvergoeding): 0% per jaar.
Belastingstelsel (volgens de toepasselijke wetgeving): fiscaliteit: afhankelijk van het (de) gekozen bevekcompartiment(en)**. Algemene regel voor
bevekcompartimenten: beurstaks bij afkoop (kapitalisatieaandelen): 1,32% (met een max. van 4.000 euro). Huidig tarief, wijzigbaar voor en na intekening
na voorafgaand bericht.
Dit belastingstelsel is van toepassing op natuurlijke personen die in België wonen. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke
klant en kan later worden gewijzigd.
Netto-inventariswaarde: De netto-inventariswaarde van de bevekcompartimenten in het Focus Plan wordt op iedere openbare bankwerkdag in de
Belgische financiële pers gepubliceerd, evenals op de website van BeAMA (http://www.beama.be/niw). Deze is ook verkrijgbaar op de maatschappelijke
zetel van de beheervennootschap en op kantoren met financiële dienstverlening.
Identiteit van de financieel agent: elk bevekcompartiment dat wordt aangeboden in het kader van het ING Focus Plan, heeft een eigen financieel agent**.
** Meer informatie hierover vindt u in de betreffende rubriek in de essentiële beleggersinformatie over het (de) gekozen bevekcompartiment(en).
Klachtenbehandeling : bij klachten kunt u zich wenden tot ING – Complaint Management, Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel. Raakt het geschil niet
opgelost, neem dan contact op met de Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).
BELANGRIJK
Voordat u intekent, raden wij u aan om voor het (de) gekozen bevekcompartiment(en) de volgende documenten door te nemen:
- het prospectus
- het document met essentiële beleggersinformatie
- het laatste periodieke verslag
Deze documenten zijn opgesteld in het Nederlands, Frans, Engels en Duits en zijn gratis beschikbaar in uw ING-kantoor, telefonisch op het nummer
02 464 60 01 en op www.ing.be > Beleggen > Fondsen.
Belangrijke informatie: deze reclamemededeling is een openbaar aanbod en houdt geen beleggingsadvies in overeenkomstig artikel 46, 9 en
10° van de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen en houdt geen advies in over spaar- en
beleggingsverzekeringen overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van artikelen 27 tot 28bis van
de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector. De klant dient deze
informatie zelf te beoordelen in het licht van zijn persoonlijke situatie, rekening houdend met zijn eigen financiële situatie en zijn beleggingsdoelstellingen.
De klant blijft als enige volledig verantwoordelijk voor het vrije gebruik van deze informatie en voor de gevolgen van zijn beslissingen.
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