Beleggen

De buurtzame bank.

Starten met
beleggen.

Wilt u uw vermogen laten groeien?
Als de spaarrente laag is, kan beleggen een
interessant alternatief zijn om uw vermogen
te laten groeien. Bij RegioBank kunt u zelf
eenvoudig beheerd beleggen met
Doelbeleggen.
U bepaalt zelf hoeveel u belegt, welk risico
u loopt en welk deel u spaart of belegt.
Kies uit een van de vijf duurzame mixfondsen
met elk hun eigen risicoprofiel. Maar voordat
u uw eerste geld inlegt, is het belangrijk
om goed te weten wat beleggen eigenlijk
inhoudt. Lees meer over beleggen en
bepaal zo zelf of beleggen iets voor u is.
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Waarom beginnen met beleggen?
Als de spaarrente laag is, kan beleggen een interessant alternatief
zijn om uw vermogen te laten groeien. Door te beleggen kunt u
uw vermogen harder laten groeien dan met sparen. Hierbij is het
verstandig om het te zien als lange termijn investering:
bijvoorbeeld tien of twintig jaar.
Wilt u weten wat beleggen u kan opleveren?
Op regiobank.nl/beleggen vindt u hiervoor een handige tool.
Bij RegioBank kunt u zelf eenvoudig beheerd beleggen met
Doelbeleggen. Zeker op de langere termijn. U heeft hierop echter
geen garantie. Want aan beleggen zitten ook risico's. Zorg dus
dat u hiervan goed op de hoogte bent, voor u start. Er kunnen
verschillende redenen zijn waarom u beleggen overweegt: als
aanvulling op uw pensioen. Als startkapitaal voor uw kind. Of als
u simpelweg meer vermogen wilt, natuurlijk.

Welke risico's horen bij beleggen?
Goed om te weten: beleggen zonder risico kan niet. Het is dus
verstandig dat u goed weet wat u doet voordat u begint. U loopt
altijd risico dat uw beleggingen minder waard worden. Uw geld
kan ook méér waard worden. Juist door die onzekerheid is de
beloning goed, als het goed gaat met uw beleggingen. Maar u
loopt dus ook het risico dat u uw geld (voor een deel) kwijtraakt.

Het risico van beleggen in het kort

Beleggingen koopt u tegen een bepaalde koers: de koers van
het moment dat u instapt. Het geld krijgt u pas als u verkoopt.
De waarde van uw beleggingen kan op het moment dat u
verkoopt lager of hoger zijn dan toen u instapte. Met andere
woorden: u kunt geld verliezen. Of uw geld wordt meer waard.
Belegt u in een beleggingsfonds? Dan kunt u het risico meer
spreiden. Beleggingsfondsen investeren namelijk geld van een
groep beleggers in veel bedrijven, die vaak in verschillende delen
van de wereld zijn gevestigd. Een beleggingsfonds met
aandelen van meer dan 100 bedrijven is heel normaal.
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Beleggen bij RegioBank
Bij RegioBank kunt u Doelbeleggen. Hierbij belegt u in de
verschillende ASN Duurzame Mixfondsen. U kiest het gewenste
risiconiveau en bepaalt hoeveel u wilt beleggen. Dit kunnen grote of
kleine bedragen zijn. Afhankelijk van uw keuze, wordt uw geld voor
u belegd in een of meer mixfondsen. Het is niet nodig om veel
kennis te hebben van beleggen.

Risico en rendement
De mixfondsen lopen uiteen van zeer defensief naar zeer offensief.
Hoe offensiever het fonds is, hoe hoger het gemiddelde verwachte
rendement. Maar ook: meer risico en hoe groter de verschillen
tussen slechte en goede jaren zijn. Als u belegt over een langere
periode, heeft u langer de kans om de effecten van een slecht jaar
te compenseren. Zo komt u dichter bij het gemiddelde rendement
per jaar uit.
U bepaalt hoeveel risico u wilt nemen om kans te maken op een
hoger rendement. Op basis daarvan kiest u het fonds dat daarbij
past. Op regiobank.nl/beleggen leest u meer over de risico’s en
rendementen. Ook vindt u een tool waarmee u uw mogelijke
rendement of doelbedrag kunt berekenen.

Doelbeleggen in het kort

• U belegt zelfstandig en kunt al starten vanaf € 20.
• U bepaalt zelf het beleggingsrisico: keuze uit vijf duurzame
mixfondsen. Experts houden het fonds voor u in de gaten.
• Uw geld is altijd vrij opneembaar.
• Sparen en beleggen op 1 rekening: u ontvangt een variabele
rente* over het bedrag dat u niet belegt.
* Variabele rente op jaarbasis. Rentewijzigingen voorbehouden.
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Zo werkt Doelbeleggen
Stap 1

U opent bij een adviseur een Doelbeleggen rekening.

Stap 2

U kiest uit een van de vijf duurzame mixfondsen.

Stap 3 	U legt het bedrag in het mixfonds van keuze. De
fondsbeheerder regelt de beleggingen binnen het
mixfonds. U hoeft zelf niets te doen.
Inleggen en opnemen
Inleggen kan altijd vanaf € 20 per keer. Bijvoorbeeld maandelijks
of alleen op het moment dat het u uitkomt. Als u het geld
onverwacht toch nodig heeft, kunt u het opnemen door (een deel)
van uw beleggingen te verkopen.
Handige Doelplanner
De Doelplanner is een rekenhulp in Mijn RegioBank waarmee u
altijd online inzicht heeft in de waarde van uw beleggingen.
In de Doelplanner kunt u onder andere:
• Zien hoeveel u moet inleggen om uw doel te kunnen behalen.
• Berekenen welk bedrag u kunt realiseren met uw inleg.
• Het fonds waarin u belegt vergelijken met andere fondsen.
• Eenvoudig uw doelbedrag, maandbedrag of fonds aanpassen.
Kosten van Doelbeleggen
Voor Doelbeleggen betaalt u servicekosten aan ons en fondskosten
aan de fondsbeheerder. De servicekosten zijn 0,3% per jaar. De
fondskosten zijn verwerkt in de koers van het fonds.
Voor wie is Doelbeleggen?
Voor Doelbeleggen hoeft u niet veel verstand te hebben van beleggen.
Maar het is wel belangrijk dat u genoeg weet over de risico’s.

•
•
•
•

Doelbeleggen is geschikt als u
Zelfstandig wilt beleggen in beleggingsfondsen.
Bereid bent om beleggingsrisico te lopen.
Genoeg weet over de risico’s van beleggen.
Minimaal drie jaar uw geld wilt beleggen.

•
•
•
•

Doelbeleggen is niet geschikt voor u als u
Geen beleggingsrisico wilt lopen.
Geen gebruik maakt van internet.
Belegt met geld dat u nu of later echt niet kunt missen.
Met fiscaal voordeel wilt beleggen.
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Meer weten over buurtzaam beleggen?
Kijk op regiobank.nl. Of ga naar uw Zelfstandig Adviseur van
RegioBank. U bent van harte welkom.

RegioBank, de buurtzame bank
Goed contact met de buren, een bakker om de hoek, de sportvereniging op fietsafstand. Het zorgt er allemaal voor dat u prettig
kunt wonen, werken en leven. Wat ons betreft hoort er nog iets
thuis in dat rijtje: een bank die klaarstaat voor u én uw buurt. Zodat
die blijft groeien en bloeien. Dat is RegioBank, de buurtzame bank.
RegioBank onderscheidt zich van de andere banken door de bankproducten - betalen, sparen en hypotheken - te combineren met
de persoonlijke dienstverlening van een Zelfstandig Adviseur in de
buurt. Er is altijd wel een adviseur bij ú in de buurt: iemand die uw
regio goed kent en een sterke binding heeft met de omgeving.
RegioBank werkt samen met Zelfstandig Adviseurs. Deze
adviseurs hebben een eigen onderneming, veelal een assurantiekantoor. De Zelfstandig Adviseurs staan ingeschreven in het
Handelsregister en hebben een AFM-vergunning als bemiddelaar
en adviseur in financiële producten en verzekeringen. Naast
RegioBank adviseren en bemiddelen de Zelfstandig Adviseurs
ook in producten van andere aanbieders. Dit geldt overigens niet
voor spaar- en betaalproducten, hierin bemiddelen de Zelfstandig
Adviseurs exclusief voor RegioBank.
RegioBank is een Nederlandse bank, zonder buitenlandse
belangen. RegioBank is gevestigd in Utrecht en heeft geen eigen
kantoren. RegioBank is een handelsnaam van de Volksbank N.V..
Meer informatie vindt u op regiobank.nl en in de Dienstenwijzer.
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