
Wacht niet langer om in uw
projecten te investeren!



* Aanbod onder voorwaarden. Raadpleeg voor meer informatie het Reglement van de actie ‘Future Invest Plan’ hiernaast.

Wilt u uw (klein)kinderen een financieel duwtje in de rug geven, geld opzijzetten voor uw pensioen 
of voor andere langetermijnplannen? Kies dan voor een Future Invest Plan en beleg periodiek in een 
beleggingsfonds.

Wacht niet langer!
Ontvang 50 EUR* voor ieder nieuw Future Invest Plan-contract van onbepaalde duur en minimaal 
100 EUR per maand waarop u inschrijft tussen 15 november 2019 en 31 december 2019 
(behoudens vroegtijdige afsluiting). En aangezien u tijdens deze tijdelijke actie op maar liefst  
vijf contracten kunt inschrijven, kunt u tot 250 EUR* besparen! Wacht dus niet langer om in uw 
projecten te investeren!

Meerdere troeven …
Een Future Invest-beleggingsplan biedt u onder meer een optimale diversificatie, een grote keuze 
aan beleggingsfondsen, aangepast aan verschillende beleggerstemperamenten, een spreiding van 
uw beleggingen in de tijd …

Optimale diversificatie
Het Future Invest Plan geeft u toegang tot de financiële markten via het hieraan verbonden 
beleggingsfonds (compartiment van een bevek). Dat laatste bevat tal van onderliggende 
beleggingen zoals obligaties of aandelen, waardoor u uw belegde kapitaal veel meer spreidt in 
vergelijking met rechtstreekse beleggingen in individuele obligaties of aandelen.

Grote keuze aan beleggingsfondsen,  
aangepast aan verschillende beleggerstemperamenten
Uw Nagelmackers-adviseur raadt u dat beleggingsfonds (compartiment van een bevek) aan dat het 
best past bij uw risicoappetijt, het potentiële rendement dat u op lange termijn wenst, uw kennis 
van en ervaring met financiële producten, uw financiële situatie …

Spreiding van de beleggingen in de tijd
Het beste moment om te beleggen is moeilijk te voorspellen. De financiële markten worden immers 
beïnvloed door rationele (economische activiteit, evolutie van de rentevoeten …) en emotionele 
elementen (speculatieve zeepbellen, sociopolitieke en klimatologische gebeurtenissen …) met als 
gevolg dat we vaak op het verkeerde moment kopen.

Door via een Future Invest Plan periodiek eenzelfde bedrag te beleggen in een beleggingsfonds 
koopt u bovendien meer fracties van deelbewijzen van het beleggingsfonds wanneer de 
netto-inventariswaarde (NIW) ervan daalt en minder fracties van deelbewijzen wanneer de NIW 
ervan stijgt. Er is geen kapitaalgarantie voor de bedragen die u in het fonds belegt, maar een 
periodieke belegging via een Future Invest Plan kan toch minder risicovol en voordeliger blijken 
dan een eenmalige belegging op lange termijn.
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Inleiding
Een Future Invest Plan (hierna ‘FIP’) is een beleggingsplan 
voorgesteld door Bank Nagelmackers nv (hierna ‘de bank’) dat 
de cliënt de mogelijkheid biedt om, door debitering van een 
van zijn rekeningen geopend bij de bank, periodiek een bepaald 
bedrag te beleggen in een van de bevekcompartimenten die 
toegankelijk zijn via een Future Invest Plan. De zo verworven 
fracties van deelbewijzen van het beleggingsfonds worden op een 
effectenrekening op naam van de begunstigde geplaatst.

Iedere FIP wordt gereguleerd door het Reglement ‘Future Invest 
Plan’ (beschikbaar in alle kantoren van de bank en op nagelmackers.
be/reglementen). Het huidige Reglement Actie ‘Future Invest Plan’ 
is daarop een aanvulling met als doel de specifieke voorwaarden 
te bepalen die een FIP moet vervullen om in aanmerking te komen 
voor de speciale tijdelijke actie van de bank (hierna ‘actie’).

Voorwaarden van de actie 
Deze actie betreft uitsluitend de nieuwe FIP’s waar van 
15 november 2019 tot en met 31 december 2019 (behoudens 
vroegtijdige afsluiting) op ingeschreven wordt en die bovendien 
aan onderstaande voorwaarden voldoen: 
• het FIP moet tijdens de termijn van de actie ingeschreven 

worden. Dat houdt in dat elk FIP of elke belegging uitgevoerd 
via een FIP dat wordt ingeschreven buiten die termijn niet in 
aanmerking komt voor de actie. Met name uitgesloten voor 
deze actie zijn alle FIP’s of beleggingen die via een bestaand 
FIP afgesloten worden en die voor of tijdens de actie 
geschorst of opgezegd worden om tijdens de actie opnieuw 
geactiveerd te worden. Met name eveneens uitgesloten zijn 
alle bestaande FIP’s die tijdens de actie gewijzigd zouden 
worden (bijvoorbeeld: verhoging van het belegde bedrag om 
te voldoen aan de voorwaarden van de actie);

• het FIP moet voor onbepaalde duur ingeschreven worden. Het 
minimale maandelijkse beleggingsbedrag moet 100 EUR bedragen;

• de maandelijkse beleggingen worden daadwerkelijk 
ononderbroken uitgevoerd, zonder de beginvoorwaarden van 
het FIP te wijzigen en dat minstens gedurende de 12 maanden 
volgend op de inschrijving van het FIP.

Nagelmackers verbindt zich ertoe het bedrag van 50 EUR voor 
ieder FIP dat aan de voorwaarden van deze actie voldoet, met een 
maximaal aantal van 5 FIP’s (250 EUR) per cliënt, te storten aan de 
cliënt. Dat bedrag wordt door de bank uitsluitend gestort door de 
rekening die verbonden is aan het FIP en afgesloten is bij de bank 
te crediteren in de loop van de maand volgend op de inschrijving 
van ieder FIP.

Het bedrag van 50 EUR wordt door de bank slechts gestort op 
voorwaarde dat aan alle voorwaarden van de actie voldaan 
wordt, zoals de duur en het minimale bedrag van het FIP. Daaruit 
volgt dat in geval van niet-naleving van alle voorwaarden van de 
actie, dat bedrag niet verschuldigd zal zijn en onmiddellijk en 
van rechtswege terugbetaald zal worden aan de bank. Om dat 
bedrag te kunnen terugvorderen, behoudt de bank zich het recht 
voor om zonder voorafgaand(e) akkoord of ingebrekestelling 
iedere rekening geopend op naam van de cliënt bij de bank te 
debiteren (rekeningen uitsluitend op naam van de cliënt of in 
onverdeeldheid met andere personen).

Algemene bepalingen
Deze actie is uitsluitend voorbehouden voor cliënten van 
Bank Nagelmackers nv, op voorwaarde dat het gaat om in 
België wonende natuurlijke personen die handelen voor 
privédoeleinden.

Contractueel kader
Voor meer details verwijzen wij u naar de Algemene 
Bankvoorwaarden van de bank die de contractuele relatie 
tussen Bank Nagelmackers nv en haar cliënten regelen en 
die beschikbaar zijn in alle kantoren van de bank en op 
Nagelmackers.be/reglementen.

Geen extra kosten 
Voor de inschrijving op en het beheer van uw Future Invest Plan zelf betaalt u niets. De kosten 
(instapkosten van het beleggingsfonds, vast recht en bewaarloon van de effectenrekening van 
uw Future Invest Plan) en heffingen eigen aan de periodieke beleggingen in het beleggingsfonds 
zijn dezelfde als de kosten en heffingen die u zou betalen als u zelf occasionele beleggingen zou 
uitvoeren.

Voor elk project een Future Invest Plan
Voor elk project dat u nauw aan het hart ligt, zoals een vermogen opbouwen voor uw (klein)
kinderen, uw pensioen …, kunt u inschrijven op een Future Invest Plan.

Wilt u meer informatie?
Raadpleeg dan uw Nagelmackers-adviseur, de flyer en het reglement ‘Future Invest Plan’, die 
beschikbaar zijn op nagelmackers.be en in alle Nagelmackers-kantoren, net als het Reglement van 
deze actie, dat u hierna ook vindt.

Reglement 
Actie ‘Future Invest Plan’ 




