
piazza invest

beleggingsverzekering

ik wil in de financiële markten 
beleggen
ik kan zelf het beheer van mijn 
belegging dynamiseren
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U wilt in de financiële markten beleggen. Maar 
aan een dergelijk belangrijke beslissing gaat vaak 

een moeilijke keuze vooraf. Het aanbod is immers 
groot en de voorgestelde oplossingen beantwoorden 

niet altijd aan uw persoonlijke situatie. En misschien 
wenst u ook meer comfort als het op de opvolging van uw 

belegging aankomt.

AXA bekijkt het anders.

Met piazza invest, een beleggingsverzekering tak23 van  
AXA Belgium.

Via dit verzekeringscontract kunt u in alle vrijheid investeren in inter-
ne beleggingsfondsen van het piazza gamma van AXA Belgium. Het 
fondsenaanbod is gediversifieerd en biedt u de mogelijkheid om op uw 
eigen ritme te investeren in een formule die bij u past. Het gamma om-
vat een twintigtal fondsen die op basis van hun uitmuntende kwaliteit 
werden geselecteerd. Ze vertegenwoordigen de belangrijkste regio’s 
en de voornaamste activaklassen: obligaties, aandelen en cash.

En piazza invest gaat nog een stapje verder. In het kader van uw piazza 
invest contract kunt u immers een of meer van de vier gratis zoge-
naamde ‘investor orders‘ afsluiten. Deze worden geactiveerd wanneer 
de waarde of de samenstelling van uw belegging een vooropgestelde 
drempel bereikt of overschrijdt.

Dankzij deze opties wordt de opvolging van uw contract een stuk een-
voudiger. En omdat u schriftelijk op de hoogte wordt gebracht wanneer 
een door u afgesloten optie wordt geactiveerd, behoudt u een duide-
lijke kijk op de evolutie van uw contract.

Voeg daarbij het advies van uw AXA bankagent of verzekeringsmake-
laar, en u beschikt meteen over diverse troeven om een belegging op 
maat samen te stellen, de evolutie ervan op te volgen en de rende-
mentsvooruitzichten te optimaliseren.
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Met de beleggingsverzekering piazza invest krijgt u toegang tot een gediversifieerd en even-
wichtig gamma interne beleggingsfondsen van AXA Belgium. Via sommige van deze fondsen biedt 

AXA Belgium u de mogelijkheid om de expertise van vermaarde beheerders te genieten. Dit wordt 
het principe van de ‘open architectuur’ genoemd.

Afhankelijk van uw voorkeur, kunt u binnen hetzelfde contract één of meer fondsen kiezen.

Het beheer van uw piazza invest contract kan dankzij vier gratis ‘investor orders’ worden  
geautomatiseerd en gedynamiseerd.

Afhankelijk van uw verwachtingen op het vlak van beleggingen, zal uw AXA bankagent of verzeke-
ringsmakelaar u door ons fondsengamma loodsen en u helpen bij de keuze van de opties die het best 
bij u passen.

■ het piazza fondsengamma

Het piazza fondsenaanbod biedt u de keuze uit verschillende activaklassen (aandelen, obligaties, cash), 
diverse thema’s of regio’s.

Opdat u zo goed mogelijk van de marktopportuniteiten zou kunnen profiteren, stelt het piazza gamma u 
verschillende interne fondsen voor, waarvan de onderliggenden gemengde fondsen zijn. Dankzij hun actief 
beheer, dat gebaseerd is op de overtuigingen van de beheerders, kunnen deze fondsen gemakkelijk aan de 
marktevolutie worden aangepast. Daardoor zijn ze in staat om op termijn mooie rendementsperspectieven te 
bieden.

Als u op een eenvoudige manier toegang wilt krijgen tot een ruime diversificatie binnen één en hetzelfde 
activatype, dan stelt het piazza gamma u ook diverse interne fondsen met dakfondsen als onderliggende 
voor.

Omdat deze dakfondsen uit verschillende andere fondsen van gerenommeerde beheerders bestaan, is de 
diversificatie verzekerd.

Binnen het gamma interne beleggingsfondsen kiest u gewoonweg die fondsen die het best bij u passen.

■  vier gratis opties 

kies de opties die het best aan uw verwachtingen beantwoorden

Capital Gain Order De eventuele aangroei zo goed mogelijk beschermen via een automa-
tische transfer ervan naar een ander piazza fonds, teneinde hem veilig 
te stellen.

Stop Loss Order Het mogelijke verlies zo veel mogelijk beperken via een automatische 
transfer van de reserve naar een veiliger piazza fonds.

Periodic Rebalancing Order Het evenwicht tussen de verschillende aan uw piazza invest contract 
verbonden fondsen herstellen.

Periodic Transfer Order Periodiek een vooropgesteld bedrag van één fonds naar één of meer 
andere piazza fondsen overdragen.

Raadpleeg pagina’s 5 tot 9 voor meer informatie inzake deze vier opties.

piazza invest, een flexibel contract  
dat toegang geeft tot een zorgvuldig  

geselecteerd fondsengamma 
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■ de voordelen van de beleggingsverzekering piazza invest

•  Binnen één en hetzelfde contract hebt u de keuze uit een volledig aanbod interne beleggings-

fondsen van AXA Belgium.

•  U kunt kiezen uit vier gratis opties die het mogelijk maken om uw contract op een dynamische 

manier te beheren.

•  U stort volgens uw eigen ritme: periodieke stortingen van minimaal 50 euro per maand of een 

eerste storting van 2.500 euro en eventueel bijkomende stortingen van minimaal 50 euro.

•  Uw belegging is op elk ogenblik beschikbaar.

•  Er is geen beurstaks, noch roerende voorheffing verschuldigd. Op de stortingen wordt alleen een 

taks van 2% (percentage voor natuurlijke personen) aangerekend.

•  U kunt de samenstelling van uw belegging op elk ogenblik wijzigen.

•  U geniet een aanvullende overlijdensdekking. Bij overlijden van de verzekerde aan de gevolgen van 

een ongeval dat zich maximaal twaalf maanden eerder heeft voorgedaan, voorziet deze dekking de 

uitbetaling van een bijkomende uitkering gelijk aan 10% van de waarde van het contract.

•  U ontvangt regelmatig informatie voor een eenvoudige opvolging van de evolutie van het contract.

Andere eigenschappen die momenteel van toepassing zijn:

Instaptoeslag: maximaal 3,5% van de storting.

Opnemingsvergoeding: Opnemingen tot 15% van de op het einde van het vorige jaar opgebouwde reserve 
(met een maximum van 25.000 euro) zijn gratis. Daarboven is een opnemingsvergoeding van 0,10% per 
nog tot het einde van het derde jaar resterende maand verschuldigd.

Overdrachtkosten: Uitsluitend voor contracten van minder dan 50.000 euro: maximaal 1% van de getrans-
fereerde bedragen. De eerste vrije overdracht van het jaar is gratis. Voor automatische transfers in het 
kader van de ‘investor orders’ opties, worden geen kosten aangerekend.

De intekenaar draagt het volledige financiële risico van de verrichting.

Meer informatie inzake piazza invest vindt u in de ‘infofiche piazza invest’, beschikbaar bij uw AXA bankagent  
of verzekeringsmakelaar en op de website www.axa.be.

De fiscale informatie in dit document vormt een samenvatting van de toegepaste regels, op basis van de 
wettelijke bepalingen die momenteel van kracht zijn en rekening houdend met de beschikbare inlichtingen 
van officiële bronnen. In geval van een nieuw element kunnen deze regels worden aangepast zonder dat de 
maatschappij daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld.
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4 gratis opties
Als u via een piazza invest verzekeringscontract in de piazza fondsen belegt, dan kunt u in het kader van uw 
contract vier gratis opties, of zogeheten ‘investor orders’ afsluiten. Wanneer de waarde of de samenstelling van 
uw belegging onder invloed van de marktbewegingen bepaalde drempels bereikt of overschrijdt, zullen sommige 
van deze ‘investor orders’ automatisch worden geactiveerd.

Door deze drempels op voorhand vast te leggen, hebt u diverse troeven in handen om het beheer van uw 
belegging te dynamiseren, zonder dat u de evolutie ervan dagelijks dient op te volgen.

Zowel in goede als in slechte tijden zullen ze als een soort buffer fungeren. Ze zijn immers bedoeld om zo goed 
mogelijk:

• de eventuele winst veilig te stellen

• het mogelijke verlies te beperken

• het evenwicht tussen de gekozen fondsen te herstellen

• één of meer fondsen mondjesmaat te voeden.

■ eventuele winst veiligstellen dankzij Capital Gain Order?

Als de markt positief evolueert, dan zal het/de door u gekozen fonds(en) waarschijnlijk van deze groei 
profiteren. De aangroei wilt u uiteraard zo veel mogelijk beschermen. Dit kan door de Capital Gain 
Order optie aan uw piazza invest contract toe te voegen.

Wanneer de waarde van de in het startfonds belegde reserve van het contract de door u vooropgestelde 
drempel bereikt of overschrijdt, dan wordt het Capital Gain Order uitgevoerd. Dit betekent dat het op die dag 
vastgestelde verschil uit de reserve van uw contract wordt gelicht en automatisch overgedragen naar het 
door u gekozen piazza fonds. Deze verrichting zal worden uitgevoerd op de eerste berekeningsdatum van de 
eenheidswaarde, vanaf de derde werkdag van AXA Belgium die volgt op de datum waarop de drempel werd 
bereikt of overschreden. 

Hoewel alle piazza fondsen voor deze overdracht in aanmerking komen, lijken de defensieve fondsen 
hiervoor de meest voor de hand liggende keuze. Daar kunt u uw geld immers veilig ‘parkeren’, terwijl u 
rustig nadenkt over een meer dynamische bestemming die met uw beleggersprofiel overeenstemt.

Modaliteiten:

•  De Capital Gain Order optie kan worden toegepast voor elk fonds dat in het piazza invest contract is opgenomen.

•  De aangroei die door het startfonds wordt gegenereerd, kan naar slechts één bestemmingsfonds worden 
overgedragen. Het is bijgevolg niet mogelijk om de winst over verschillende bestemmingsfondsen te 
verdelen.

•  De drempel die u vastlegt om de overdracht te laten plaatsvinden, bedraagt minimaal 5% en 
maximaal 100%.

•  Intekenen kan zowel op het ogenblik dat u in het piazza invest contract stapt, als tijdens de 
looptijd ervan. Tijdens de looptijd van het contract kunt u de concrete invulling van deze optie 
steeds wijzigen.

•  U wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van elke overdracht die in het kader van de 
Capital Gain Order optie plaatsvindt. De brief die u hieromtrent ontvangt, bevat een 
overzicht van de situatie voor en na de overdracht.

•  De optie blijft, in principe, actief zolang het contract loopt, behoudens 
tussentijdse opzegging door uzelf.

•  Elke storting, opneming of overdracht die wordt uitgevoerd op de reserve 
die in het startfonds belegd is, heeft een impact op de toepassings-
modaliteiten van de optie.

Meer informatie met betrekking tot, onder andere, de modaliteiten 
voor het berekenen van het getransfereerde bedrag vindt u in het 
beheersreglement van de piazza fondsen.
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■ mogelijk verlies beperken via Stop Loss Order ?

Als de markt negatief evolueert, dan kan dit ook gevolgen voor uw piazza invest contract hebben. Om 
het eventuele verlies zo veel mogelijk te beperken, kunt u daarom een Stop Loss Order optie aan 
uw piazza invest contract toevoegen.

Wanneer de waarde van de in het startfonds belegde reserve van het contract de door u vooropgestelde 
drempel bereikt of eronder noteert, dan wordt het Stop Loss Order uitgevoerd. Dit betekent dat uw in het 
fonds resterende reserve automatisch naar het door u gekozen piazza fonds zal worden overgedragen. 
Deze overdracht zal worden uitgevoerd op de eerste berekeningsdatum van de eenheidswaarde, vanaf de 
derde werkdag van AXA Belgium die volgt op de datum waarop de drempel werd bereikt of overschreden.

Hoewel alle piazza fondsen voor deze overdracht in aanmerking komen, lijken de defensieve fondsen hier-
voor de meest voor de hand liggende keuze. Daar kunt u uw geld immers veilig ‘parkeren’, terwijl u rustig 
nadenkt over een meer dynamische bestemming die met uw beleggersprofiel overeenstemt.

Modaliteiten :

•  De Stop Loss Order optie kan worden toegepast voor elk fonds dat in het piazza invest contract is 

opgenomen.

•  De reserve van het startfonds kan na de activering van de Stop Loss Order optie naar slechts één 

bestemmingsfonds worden overgedragen. Het is bijgevolg niet mogelijk om de reserve over verschillende 

bestemmingsfondsen te verdelen.

•  De drempel die u vastlegt om de overdracht te laten plaatsvinden, bedraagt minimaal 5% en maximaal 

50%.

•  Intekenen kan zowel op het ogenblik dat u in het piazza invest contract stapt, als tijdens de looptijd ervan. 

Tijdens de looptijd van het contract kunt u de concrete invulling van deze optie steeds wijzigen.

•  U wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van elke overdracht die in het kader van de Stop Loss Order 

optie plaatsvindt. De brief die u hieromtrent ontvangt, bevat een overzicht van de situatie voor en na de 

overdracht.

• De Stop Loss Order optie werkt slechts één maal voor het betrokken startfonds.

•  Elke storting, opneming of overdracht die wordt uitgevoerd op de reserve die in het startfonds belegd is, 

heeft een impact op de toepassingsmodaliteiten van de optie.

Meer informatie met betrekking tot, onder andere, de modaliteiten voor het berekenen van het getransfereerde 
bedrag vindt u in het beheersreglement van de piazza fondsen.
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■  het evenwicht tussen de gekozen fondsen herstellen met  
Periodic Rebalancing Order?

Als u in het kader van uw piazza invest contract voor diversificatie kiest en bijgevolg in meerdere
fondsen investeert, dan legt u bij de start van deze optie de verdeling over de verschillende fondsen 
vast. De aangroei die deze fondsen kunnen creëren, zal voor alle fondsen echter niet altijd parallel 
verlopen. Sommige presteren immers beter dan andere.

Om te vermijden dat de samenstelling van uw belegging na een tijdje niet langer met uw oorspronkelijke
verdeling overeenstemt, kunt u een Periodic Rebalancing Order optie aan uw piazza invest contract
toevoegen. Ze zal ervoor zorgen dat het evenwicht tussen de gekozen fondsen periodiek en overeenkomstig
de gekozen referentieverdeling wordt hersteld. De periodiciteit kiest u zelf. Zo kunt u er bijvoorbeeld voor
zorgen dat de blootstelling van uw kapitaal aan de meer risicovolle activa niet ongecontroleerd toeneemt.

Modaliteiten :

•  De Periodic Rebalancing Order optie wordt voor alle fondsen in uw piazza invest contract toegepast.

•  De frequentie en de datum van de herschikking kiest u zelf: elke maand of elke drie, zes of twaalf 

maanden.

•  Intekenen kan zowel op het ogenblik dat u in het piazza invest contract stapt, als tijdens de looptijd 

ervan. Tijdens de looptijd van het contract kunt u de concrete invulling van deze optie steeds 

wijzigen.

•  U wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van elke overdracht die in het kader van de 

Periodic Rebalancing Order optie plaatsvindt. De brief die u hieromtrent ontvangt, bevat 

een overzicht van de situatie voor en na de herschikking.

•  Elke storting, opneming of overdracht die wordt verricht volgens een andere dan de 

oorspronkelijke verdeelsleutel stelt een einde aan de optie.

Meer informatie vindt u in het beheersreglement van de piazza fondsen.
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■ één of meer fondsen mondjesmaat voeden met Periodic Transfer Order ?

Als u wenst dat een bepaald bedrag periodiek van één fonds naar één of meer andere fondsen 
wordt overgedragen, dan kan dat via de Periodic Transfer Order optie.

Via deze optie is het mogelijk om geleidelijk en gespreid in de tijd in het/de bestemmingsfonds(en) te 
beleggen. Zo verkleint de kans dat u een gunstig instapmoment, wanneer de eenheden goedkoop zijn, 
misloopt. Tevens wordt de negatieve impact van een ongunstig instapmoment, met dure eenheden, op het 
totale kapitaal beperkt.

U kiest zelf het startfonds en het/de bestemmingsfondsen, evenals het te transfereren bedrag en de 
periodiciteit. Hoewel alle piazza fondsen hiervoor in aanmerking komen, lijken defensieve fondsen de 
meest voor de hand liggende keuze.

Modaliteiten:

•  De Periodic Transfer Order optie kan slechts vanuit één in het piazza invest contract opgenomen start-

fonds worden toegepast.

•  U kiest zelf het bedrag en de verdeelsleutel, evenals de periodiciteit en de overdrachtdatum: elke maand  

of elke drie, zes of twaalf maanden.

•  De optie kan zowel bij de start van het piazza invest contract, als tijdens de looptijd ervan worden 

geactiveerd. Tijdens de looptijd van het contract kunt u de concrete invulling van deze optie steeds 

wijzigen.

• De optie wordt automatisch stopgezet zodra de reserve van het startfonds uitgeput is.

•  U wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van elke overdracht die in het kader van de Periodic Transfer 

Order optie plaatsvindt. De brief die u hieromtrent ontvangt, bevat een overzicht van de situatie voor en na 

de overdracht.

•  U wordt schriftelijk verwittigd wanneer de reserve van het startfonds nagenoeg uitgeput is, zodat u het 

tijdig kunt aanvullen. Indien dit niet gebeurt, wordt de optie stopgezet.

•  Bij een integrale opneming of overdracht van alle eenheden van het startfonds wordt de optie voor dit 

fonds stopgezet, zelfs indien er nadien opnieuw geld in het fonds wordt gestort.

Meer informatie vindt u in het beheersreglement van de piazza fondsen.



“Met piazza invest  
heb ik gekozen voor  

een belegging op maat en een 
dynamische opvolging.”

■  wat u ook moet weten

Voor de opties ‘Capital Gain Order’ en ‘Stop Loss Order’
•  De drempel van de optie hangt af van de reserve in het contract op het ogenblik dat de optie wordt 

afgesloten. Concreet betekent dit dat bijkomende stortingen, gedeeltelijke geldopnemingen en/of 
gedeeltelijke overdrachten die op de reserve van het startfonds worden uitgevoerd, een proportionele 
aanpassing van de vooropgestelde drempels tot gevolg zullen hebben.

Combineerbaarheid
• Alleen de Capital Gain Order en Stop Loss Order opties kunnen worden gecombineerd.

• Geen enkele optie is compatibel met periodieke opnemingen.

•  De Periodic Transfer Order optie kan niet worden afgesloten als u een jaarlijks stortingsobjectief hebt 
vooropgesteld.

De vier opties, evenals de inteken- en toepassingsmodaliteiten ervan worden gedetailleerd toegelicht in het 
beheersreglement van de piazza fondsen.

Ook uw AXA Bankagent of verzekeringsmakelaar zal u graag bijkomende inlichtingen verstrekken. Samen 
met u zal hij onderzoeken welke opties het best bij uw specifieke behoeften aansluiten.
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een ruim en gediversifieerd gamma,  
geschikt voor elk beleggersprofiel 
In overleg met uw AXA bankagent of verzekeringsmakelaar maakt u een keuze uit de piazza fondsenselectie. De 
belangrijkste activaklassen en marktbenaderingen zijn erin vertegenwoordigd: geografische of sectorale aande-
lenfondsen, obligatiefondsen, gemengde fondsen met verschillende beheersstijlen.

■ monetaire fondsen

Monetaire fondsen investeren in zeer kortetermijnwaarden en monetaire marktinstrumenten. Aan deze beleg-
gingen zijn weinig risico’s verbonden, maar ze beogen daarentegen bescheiden rendementen die vergelijkbaar 
zijn met de opbrengsten van klassieke spaarproducten.

Ze richten zich voornamelijk tot beleggers met een uitermate defensief profiel. In het kader van de Stop Loss 
Order optie, bijvoorbeeld, zijn monetaire fondsen een uitstekend alternatief om uw geld in alle veiligheid te 
‘parkeren’, terwijl u rustig nadenkt over de manier waarop u het een meer dynamische bestemming kunt 
geven die overeenkomt met uw beleggersprofiel.

■ obligatiefondsen

Obligatiefondsen beleggen hun tegoeden in verschillende soorten obligaties, met het oog op een geleidelijke 
aangroei van het kapitaal op middellange en lange termijn. Ze investeren hoofdzakelijk in een gediversifieerde 
portefeuille, bestaande uit Staatsobligaties uit de eurozone of obligaties van topkwaliteitbedrijven, uitgedrukt 
in euro.

Dit soort fondsen richt zich in hoofdzaak tot beleggers met een defensief profiel die op zoek zijn naar stabie-
lere rendementen, zonder daarbij de totaliteit van hun belegd kapitaal in gevaar te brengen.

■ aandelenfondsen

Zoals hun naam het zegt, beleggen aandelenfondsen in aandelen van verschillende ondernemingen, met een 
bepaalde voorkeur voor, hetzij een geografische zone – wereldwijd, Europa, Amerika of Japan –, hetzij een 
bepaald thema.

…thematische aandelenfondsen
Net zoals de traditionele aandelenfondsen, beleggen deze thematische fondsen in aandelen van verschil-
lende ondernemingen, met bijzondere aandacht voor uiteenlopende thema’s zoals internationale aandelen, 
sociaal verantwoorde Europese aandelen, Europese aandelen met een kleine kapitalisatie, Oost-Europese 
en Russische aandelen, aandelen van bedrijven uit de grondstoffensector of de groeilanden.

Aandelenfondsen zijn geschikt voor beleggers met een dynamisch profiel, die op zoek zijn naar een ambi-
tieuze en gediversifieerde belegging.
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■ gemengde fondsen 

Gemengde fondsen beleggen op een flexibele manier in zowel aandelen en obligaties, als in monetaire 
marktinstrumenten.

De beheerder legt bij de aanvang de weging tussen aandelen en obligaties vast (bijvoorbeeld, tot 25% aan-
delen en 75% obligaties). Een weging waaraan hij zich dient te houden en waarbinnen hij zijn activatoewij-
zing in overeenstemming met de marktevolutie kan laten schommelen.

Gemengde fondsen zijn geschikt voor beleggers met een neutraal tot dynamisch profiel, die op zoek zijn 
naar een belegging die een aantrekkelijk en gediversifieerd rendement kan bieden. Dankzij hun actief 
beheer, dat gebaseerd is op de overtuigingen van de beheerder, kunnen deze fondsen zich immers gemak-
kelijk aan de marktevolutie aanpassen. Op die manier kunnen ze op lange termijn mooie rendementsper-
spectieven bieden.

■ dakfondsen 

Dakfondsen zijn fondsen waarvan de opbrengst gekoppeld is aan de prestaties van verschillende andere 
fondsen.

Dakfondsen richten zich tot beleggers met een neutraal tot dynamisch profiel, die op zoek zijn naar een flexi-
bele en gediversifieerde belegging.

Net zoals bij gemengde fondsen, legt de beheerder bij de start de weging vast tussen fondsen die beleggen 
in aandelen, en andere die investeren in obligaties. Een weging waaraan hij zich dient te houden.

Dankzij piazza invest krijgt u via onze interne beleggingsfondsen op een eenvoudige manier toegang tot deze 
verschillende soorten fondsen. Alle fondsencombinaties zijn bovendien mogelijk.

U vindt de lijst van de momenteel beschikbare fondsen in de fundfinder op www.axa.be. Of loop even langs bij 
uw AXA bankagent of verzekeringsmakelaar, die u graag de verschillende keuzemogelijkheden zal voorstellen.

De eigenschappen van de interne beleggingsfondsen (beleggingsbeleid, risicoklasse, aard en samenstelling van de 
dakfondsen, beheerskosten, enz.) zijn vermeld in het beheersreglement van de piazza fondsen. Dit beheersregle-
ment is eveneens beschikbaar bij uw AXA bankagent of verzekeringsmakelaar en op de website www.axa.be.
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al de expertise van de beste fondsenbeheerders
Via de interne fondsen van het piazza gamma van AXA Belgium profiteert u van het vakmanschap van  
vermaarde beheerders. Zo kunt u uw beleggingen optimaliseren. Alle door AXA geselecteerde externe  
beheerders hebben één eigenschap gemeen: hun autonomie ten opzichte van de grote bankinstellingen.  
Deze onafhankelijke positie staat borg voor hun objectieve aanpak bij de keuze van hun investeringen.  
Hun fondsen worden regelmatig met prestigieuze nationale en internationale prijzen bekroond.

PRIVATE 
MANAGEMENT
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de evolutie van uw belegging opvolgen

AXA vindt het belangrijk dat u goed en regelmatig over de evolutie van uw belegging wordt geïnformeerd.  
Uiteraard kan uw AXA bankagent of verzekeringsmakelaar daarvoor zorgen. Daarnaast zijn er evenwel nog  
een aantal andere plaatsen waar u terecht kunt.

• PhoneLife

 Op het nummer : 078 15 78 93

 Deze dienst kan worden geactiveerd op het ogenblik dat u uw contract afsluit. Dankzij PhoneLife kunt  
u via de telefoon 7 dagen op 7, tussen 6 uur en 24 uur, de situatie van uw belegging raadplegen.  
In sommige gevallen kunt u zelfs gedeeltelijke opnemingen vragen.

• de situatie van uw contract

 Minstens één keer per jaar ontvangt u een jaarstaat met de waarde van uw contract.

• de financiële pers

 Diverse kranten (De Tijd, L’Echo) publiceren dagelijks de inventariswaarden van de verschillende fondsen.

•   onze website: www.axa.be

 U kunt de inventariswaarde van de verschillende fondsen eveneens raadplegen via de fundfinder op onze 
website www.axa.be.

 Daar vindt u ook de infofiches met tal van praktische inlichtingen zoals de eigenschappen van de fond-
sen, hun samenstelling en prestaties.



www.axa.be 

uw AXA bankagent of verzekeringsmakelaar

In België biedt de AXA Groep u de keuze 
uit een ruime waaier van bank- en 
verzekeringsproducten, die voor uw 
persoonlijke situatie een gepaste 
oplossing bieden.

auto
woning
kredieten 
sparen
beleggen
financiële diensten 
veilig ondernemen
veilig door het leven

www.axa.be
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AXA Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039  
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