Beleggen

Doen wat
bij je past



Beleggen
U bent op zoek naar een hoger rendement
dan op een spaarrekening. Zoals in elke ‘tak
van sport’ heb je ook in de beleggingswereld
amateurs en professionals. Wilt u weinig of
veel risico op uw ingelegde geld nemen?
SNS Regio Bank heeft voor elk type belegger
een goed product. Bent u een beginnende
belegger en wilt u op eenvoudige wijze en
zonder veel risico vermogen opbouwen,
dan adviseren wij u de Beleggingsrekening
of Garantie Beleggen. De Effectenlijn is
daarentegen geknipt als u een gevorderde
belegger bent en zelf beleggingsbeslissingen
wilt nemen.



Garantie Beleggen
Beleggen met een vangnet! Uiteraard wilt
u een hoog rendement op uw spaargeld
behalen tegen een zo klein mogelijk risico.
Met Garantie Beleggen* combineert u de
zekerheid van sparen met de aantrekkelijke
rendementskansen van beleggen.

Zo werkt Garantie Beleggen
§ 
U legt een bedrag in voor een periode

§

§

§

van minimaal 5 jaar tot maximaal
20 jaar.

U geeft aan hoeveel procent van uw inleg
u gegarandeerd na de looptijd terug wilt
krijgen: 80%, 90% of 100%.

Op basis van de door u gewenste garantie wordt
een bedrag op een deposito (= spaarrekening) gestort, dat
gedurende de door u aangegeven periode aangroeit tot de
gegarandeerde eindwaarde.

Het resterende deel van uw inleg (het ‘beleggingsdeel’) wordt
belegd in de door u gekozen beleggingsfondsen. Hiermee
maakt u kans op de aantrekkelijke rendementen van beleggen.

NB: de waarde van het beleggingsdeel is niet vast. Indien u het volledige
bedrag van de inleg spaart, ontvangt u aan het einde van de gekozen
looptijd een hoger bedrag dan het gegarandeerde bedrag.

Rendementskansen Garantie Beleggen
In onderstaande grafiek ziet u hoe Garantie Beleggen werkt bij
een inleg van € 4.000, een periode van 20 jaar en een garantie
van 100%. In dit voorbeeld wordt van de eerste inleg € 1.341
in beleggingsfondsen gestort. De rest stallen wij voor u op
een spaarrekening met een hoge rente. Dit deel groeit aan tot
€ 4.000. Bij een rekenrendement van 8% bedraagt de totale
eindwaarde na 20 jaar maar liefst € 14.804.

*

) Het risico dat u uw inleg niet terugkrijgt zoals opgenomen in de Financiële

Bijsluiter is vrij groot. Dit risico kan hoger of lager worden afhankelijk van
bijvoorbeeld uw beleggingskeuze. Bespreek uw risico met een adviseur.



Rendementskansen Garantie Beleggen
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€  3.317

Bruto inleg
Beleggingsfonds

€  3.264 

€  3.920

€  4.682 

€ 6.683 

Bruto eindwaarde
Beleggingsfonds**

€  4.748

€ 8.378

€ 14.704 

€ 30.838

Totaal verwachte
eindwaarde deposito +
beleggingswaarde

€ 12.748

€ 17.378

€ 24.704 

€ 38.838

4,98%

5,68%

6,21%

7,02%

Totale inleg
Garantiepercentage
Eindwaarde deposito
Rente*

Gemiddeld verwacht
rendement einde
looptijd

) D
 epositorentes per 9 augustus 2006, wijzigingen voorbehouden. Kijk voor de actuele
rentes op snsregiobank.nl. De afgebeelde totale eindwaarden zijn slechts voorbeeld
berekeningen. Op onze website snsregiobank.nl kunt u zelf voorbeeldberekeningen maken
op basis van uw persoonlijke keuzes.
**
)	Het rekenrendement van 8% betreft een prognoserendement op beleggingen in aandelen
en is gebaseerd op historische rendementen gedurende de afgelopen 20 jaar. Het risico
bestaat dat het daadwerkelijke rendement aanmerkelijk lager of aanmerkelijk hoger zal
uitpakken.
*



Deposito en beleggingsfondsen
Met Garantie Beleggen combineren wij op slimme wijze de
kenmerken en voordelen van sparen en beleggen. Het spaar
deposito zorgt voor uw inleggarantie. Het andere deel van uw
inleg wordt belegd in het door u opgegeven beleggingsfonds of
een combinatie van beleggingsfondsen, die uitsluitend beleggen
in aandelen. U kunt kiezen uit de volgende beleggingsfondsen:
§ 
SNS Wereld Aandelenfonds: wereldwijd beleggen.
§ 
SNS Euro Aandelenfonds: beleggen in Europa.
§ 
SNS Nederlands Aandelenfonds: beleggen in Nederland.
§ 
ASN Aandelenfonds: duurzaam beleggen.

Kosten
Alleen de gebruikelijke transactiekosten voor de beleggings
fondsen worden in rekening gebracht:
§ 
Transactiekosten bij de aankoop 0,75%.
§ 
Bij verkoop 0,25% transactiekosten.
§ 
Tussentijds switchen tussen beleggingsfondsen 0,50%
switchkosten.

De voorwaarden
§ 
Looptijden: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 18 of 20 jaar.
§ 
Minimale inleg is € 1.000. Bijstorten op een later tijdstip is niet
§
§

mogelijk.

Tussentijds beëindigen is mogelijk. Lees hiervoor de
voorwaarden.

Overigens is het ook mogelijk het beleggingsdeel na de
looptijd te continueren.

De voordelen van Garantie Beleggen
§ 
Zekerheid van sparen én het mogelijke rendement van

beleggen.
§ 
Rendementskansen zijn onbeperkt, terwijl de inleg is

gegarandeerd (op het einde van de looptijd).
§ 
Garantiekeuze 80%, 90% of 100% van de inleg.
§ 
Keuze uit 4 beleggingsfondsen of een combinatie daarvan.
§ 
Keuze uit maar liefst 10 looptijden (van 5 tot 20 jaar).
§ 
Tussentijds switchen van beleggingsfondsen is mogelijk.



Beleggingsrekening:
eenvoudig en helder
De beste producten zijn eenvoudig van
opzet, zo ook de Beleggingsrekening.
De Beleggingsrekening is de schakel tussen u
en maar liefst tientallen beleggingsfondsen.
Het geld dat u stort op de rekening kunt u
beleggen in deze fondsen, maar u kunt ook
besluiten om een gedeelte daarvan op de
rekening te stallen. Over het geld dat u niet in
de fondsen belegt, ontvangt u rente.

Alle vrijheid!
De Beleggingsrekening biedt veel vrijheid. Op elk gewenst
moment kunt u beschikken over het vermogen dat u opbouwt
in de beleggingsfondsen. U kunt bijvoorbeeld geld opnemen
om periodiek uw inkomen aan te vullen. Ook is het mogelijk om
tussentijds een gedeelte van uw vermogen in de fondsen over te
hevelen naar uw Beleggingsrekening.

Uitstekende beleggingsfondsen
SNS Regio Bank biedt beleggingsfondsen van SNS Bank en
ASN Bank. Allemaal beleggingsfondsen die zich hebben
bewezen als succesvol en betrouwbaar. De fondsen zijn allemaal
genoteerd aan Euronext Amsterdam (behalve het ASN Groen
projectenfonds en het ASN Novib Fonds) en kunnen op een
eenvoudige en voordelige wijze worden gekocht en verkocht.



Tijd is geld



Hoger

Hoger
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Lager

Risico

Verwacht rendement

§

ASN Milieu & Waterfonds
SNS Opkomende Landenfonds
SNS Azië Aandelenfonds
SNS Amerika Aandelenfonds
SNS Nederlands Aandelenfonds
ASN Small & Midcap Fonds
ASN Aandelenfonds
SNS Optimaal Paars
SNS Wereld Aandelenfonds
SNS Duurzaam Aandelenfonds
SNS Euro Aandelenfonds
SNS Hoogdividend Aandelenfonds
SNS Euro Vastgoedfonds
SNS Optimaal Rood
ASN Mixfonds
SNS Euro Mixfonds
SNS Optimaal Oranje
SNS Optimaal Geel
ASN Groenprojectenfonds
ASN Obligatiefonds
SNS Euro Obligatiefonds
ASN Novib Fonds
SNS Euro Liquiditeitenfonds

Lager

Loop geen onnodig risico. Lees de Financiële Bijsluiter. Voor de beleggingsfondsen van
SNS Beleggingsfondsen NV en ASN Beleggingsfondsen NV zijn afzonderlijke Financiële
Bijsluiters opgesteld.

Welke beleggersprofielen worden
onderscheiden?
SNS Regio Bank onderscheidt vijf beleggersprofielen.
Deze worden aangeduid met een omschrijving van het type
belegger en een kleur.

Groen
U bent een spaarder.
U wilt uw geld direct beschikbaar hebben. U speelt op safe en
wilt absoluut geen risico’s lopen met uw geld. Het beleggen
in aandelen of zelfs obligaties is daarom niet geschikt voor u.
U bent tevreden met de spaarrente.

Geel
U bent een defensieve belegger.
U beseft dat beleggen risico’s met zich meebrengt en u bent
bereid met een beperkt deel van uw geld deze risico’s ook
daadwerkelijk op te zoeken. Bij de beleggingen heeft u een
voorkeur voor obligaties, maar u sluit aandelen niet uit. U wilt
een hoger rendement dan de spaarrente maken zonder al te veel
risico te lopen.


Oranje
U bent een neutrale belegger.
U vindt de rente op een spaarrekening te laag. U heeft een
langere beleggingshorizon en min of meer vast omlijnde beleg
gingsdoelen. U heeft waarschijnlijk enige ervaring met beleggen,
volgt periodiek de beursontwikkelingen en ligt niet wakker van
beperkte koersbewegingen. Toch zoekt u een stevige basis in uw
beleggingsportefeuille, waardoor u niet meer dan de helft van uw
beleggingen in aandelen wilt beleggen.

Rood
U bent een offensieve belegger.
U heeft vertrouwen in de lange termijn en heeft vrij vermogen
beschikbaar. U heeft uw geld voor lange tijd niet nodig. U heeft
waarschijnlijk ervaring met beleggen, volgt frequent de beurs
ontwikkelingen en ligt niet wakker van koersschommelingen.
U bent bereid overwegend in aandelen te beleggen.

Paars
U bent een zeer offensieve belegger.
U wilt uw rendement maximaliseren en u bent een actieve
belegger, die de beurskoersen dagelijks volgt. U heeft een lange
beleggingshorizon en accepteert forse tussentijdse waarde
schommelingen. Deze ziet u immers als een kans. U bent continu
op zoek naar beleggingskansen. In principe belegt u binnen uw
beleggingsportefeuille uitsluitend in aandelen.

Kiest u voor risicospreiding of
rendement?
Een belangrijke eigenschap van een beleggingsfonds is dat
uw risico’s gespreid zijn. Er zijn immers meerdere bedrijven
opgenomen in een fonds. Bovendien wordt vaak in verschillende
regio’s en/of sectoren belegd. Toch is van het ene beleggings
fonds iets makkelijker te zeggen in welke richting het zich
zal ontwikkelen dan van het andere beleggingsfonds. In de
praktijk gaat een hoger risico gepaard met een hoger verwacht
rendement. U zult uzelf dus de vraag moeten stellen of u een zo
beperkt mogelijk risico neemt of juist meer risico durft te nemen
ten aanzien van uw bestedingsdoel. In onderstaande grafiek
wordt het karakter van de verschillende beleggingsprofielen
weergegeven. Algemeen geldt dat een langere beleggingshorizon
naar verwachting tot minder risico leidt dan wanneer voor een
kortere beleggingshorizon wordt gekozen.
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Optimaalfondsen
Welk beleggingsprofiel op u van toepassing is; SNS Regio Bank
heeft met de Optimaalfondsen altijd de perfecte oplossing.
Kleur

Oplossing

Profiel

Groen

Spaarrekening

Spaarder

Geel

SNS Optimaal Geel

Defensieve belegger

Oranje

SNS Optimaal Oranje

Neutrale belegger

Rood

SNS Optimaal Rood

Offensieve belegger

Paars

SNS Optimaal Paars

Zeer offensieve belegger

Voordelen van Beleggingsrekening
§ 
Uw geld wordt belegd in solide beursfondsen.
§ 
Uw geld wordt beheerd door professionele

vermogensbeheerders.
§ 
U heeft er zelf geen omkijken naar.
§ 
U doet al mee vanaf € 25.
§ 
U heeft altijd de beschikking over uw opgebouwde vermogen.

Kosten
Alleen de gebruikelijke transactiekosten voor de beleggings
fondsen worden in rekening gebracht.
§ 
Transactiekosten bij de aankoop 0,75%.
§ 
Bij verkoop 0,25% transactiekosten.
§ 
Tussentijds switchen tussen beleggingsfondsen 0,50%
switchkosten.
Spaar Plus
Wilt u sparen en beleggen combineren? Dan hebben we hiervoor een
unieke rekening! Meer informatie over dit product leest u in de brochure
‘Sparen’.

11

Effectenlijn
Eenvoudig en zelfstandig beleggen, waar en
wanneer u maar wilt. Dat is de Effectenlijn.
Met één telefoontje staat u bij de Effectenlijn
via de dealingroom in contact met de
beurs. De Effectenlijn is beschikbaar voor
iedereen die een Effectenrekening heeft.
Dat is een rekening, die uitsluitend bedoeld
is voor de verwerking van uw effecten- en
optietransacties. De Effectenrekening kunt u
gebruiken voor girale beleggingsfondsen én
effectenorders, direct op de beurs. Uiteraard
kunt u altijd geld overboeken naar uw gewone
bank- of girorekening.

Hoe krijgt u verbinding met de
Effectenlijn?
Via een speciaal telefoonnummer kunt u dagelijks tussen 08.00
en 20.00 uur contact opnemen met de financieel specialisten van
de Effectenlijn.

Meest actuele beursnieuws
De specialisten van de Effectenlijn informeren u volledig over de
meest actuele stand van zaken op de beursvloer. Aan de hand
hiervan kunt u een weloverwogen beslissing nemen of u een
transactie wel of niet zult uitvoeren. Verder heeft u dankzij de
Effectenlijn altijd inzicht in de status van uw lopende orders en
de waarde van uw portefeuille.

Geen provisiekosten
De aan- en verkooptarieven via Effectenlijn behoren tot de
laagste in de markt. U betaalt dus geen bewaarloon, coupon
provisie, dividendprovisie, lossingsprovisie, mutatietarief en
transferprovisie. Wij brengen u een vast maandelijks bedrag in
rekening. Dat is wel zo helder. Kijk voor de actuele tarieven op
snsregiobank.nl.
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Voordelen van Effectenrekening
§
§
§

 ereldwijd aan- en verkopen tegen lage tarieven.
W
Een scherp all-in tarief.
Ervaren en deskundige medewerkers.
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Meer informatie
en advies
Loop binnen bij uw intermediair van SNS Regio Bank.
Kijk op snsregiobank.nl of bel gratis met 0800 - 04 11 voor de
intermediair bij u in de buurt.

De fiscus en geld
Tegoeden van in Nederland woonachtige particulieren worden
tot het vermogen van box 3 gerekend. U betaalt dan per saldo
1,2% vermogensrendementsheffing per jaar over het gemiddelde
netto vermogen in box 3. Dit is het saldo van uw bezittingen
minus schulden aan het begin en aan het einde van ieder
kalenderjaar. Deze belasting wordt overigens pas geheven
voor zover dit saldo groter is dan het heffingvrije vermogen in
box 3. Het bedrag van het heffingvrije vermogen wordt jaarlijks
geïndexeerd. Voor het jaar 2007 is dit bedrag vastgesteld op
€ 20.014 per persoon. Voor gezinnen met minderjarige kinderen
wordt het heffingvrije vermogen verhoogd met de zogenaamde
kindertoeslag en voor 65-plussers kan er een ouderentoeslag van
toepassing zijn.
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De Nederlandsche Bank heeft SNS Regio Bank NV een
vergunning verleend om bancaire activiteiten te verrichten.
Hierdoor zijn het depositogarantiestelsel en het beleggers
compensatiestelsel van toepassing op tegoeden die
bij SNS Regio Bank NV worden aangehouden.
SNS Beleggingsfondsen NV en ASN Beleggingsfondsen NV zijn
in het bezit van een vergunning van de Autoriteit Financiële
Markten op grond van de Wet toezicht beleggingsinstellingen.
Een gratis prospectus is verkrijgbaar via SNS Regio Bank.
SNS Regio Bank NV is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële
Markten. De Financiële Bijsluiter is verkrijgbaar op
snsregiobank.nl.
De Financiële Bijsluiter bij Garantie Beleggen is gebaseerd
op een ‘maatmens’ en bestaat uit door de toezichthouder
voorgeschreven teksten. De voorgeschreven teksten sluiten
niet (geheel) aan bij de specifieke productspecificaties. Indien
in de Financiële Bijsluiter wordt gesproken over ‘adviseur’
wordt verwezen naar de adviseur bij uw intermediair van
SNS Regio Bank. Vraag uw intermediair van SNS Regio Bank
daarom naar de exacte productspecificaties en hoe dit product
aansluit op uw persoonlijke situatie.

3.05.02.04   (05-2007)

SNS Regio Bank onderscheidt zich van de traditionele banken.
Wij combineren alle moderne producten van een grote bank met
de persoonlijke dienstverlening van een intermediair (financieel
adviseur). Er is altijd wel een intermediair bij u in de buurt:
iemand die uw regio goed kent en een sterke binding heeft
met de omgeving. Hij of zij staat u terzijde met uitleg en advies
voor uw hypotheek, lening, verzekering, belegging, spaar- of
betaalproduct, zodat u ervan verzekerd bent dat uw financiële
zaken in goede en betrouwbare handen zijn. De producten
van SNS Regio Bank kenmerken zich door gunstige tarieven
en heldere voorwaarden. Verspreid over Nederland biedt
SNS Regio Bank haar financiële diensten aan via een groeiend
aantal intermediairs. SNS Regio Bank is gevestigd te Utrecht.
Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
SNS Regio Bank behoudt zich het recht voor het productaanbod
te wijzigen.
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