FINANCIELE INFO JAN 2022

Belegging korte looptijd:
Credimo Credo26 Easy :

0.01 % basis + 0.25 % getrouwheid

(OOK VOOR VENNOOTSCHAPPEN)

Vrij periodiek sparen met Credo26Jump HOGERE BASIS & GETROUWHEIDSPREMIE

0,05 % basis + 0,55 % getrouwheid
SPAARBEDRAG STEEDS BESCHIKBAAR, geen instapkost, geen beurstaks !!!

Belegging langere looptijd :
Credo 21 Dynamic (*) : kapitaalbescherming + winstdeelname:
behaald rendement in 2018 = 1,70 %

2019 = 1,45% 2020 = 1,25%
geen instapkosten maatschappij

ALLIANZ Invest: (*) Belegging op maat waarbij dynamisch beheer, flexibiliteit, reputatie van
fondsbeheerders (Tak 23), kapitaalbescherming (voor deel in Tak 21), voordelige fiscaliteit en eventueel
oplossing voor successieplanning centraal staan.
Minimum bedrag instap = 6200,00 €, bijstorten vanaf 1250,00 €
Doorlopende actie voor Allianz Active Invest vanaf 6200,00 € (commerciële actie)
1% van de premietaks wordt U aangeboden door Allianz.
Allianz Fiscaal sparen met kapitaalwaarborg: rendement 2020 = 1,80 %

ATHORA (GENERALI Belgium) (*) Fortuna is oplossing op maat voor investering in fondsen.
Op elk moment kan gewisseld worden tussen diverse fondsen naargelang uw beleggingsprofiel en
persoonlijke wensen.
Tevens, indien gewenst, ideale formule voor successieplanning.
Inschrijven kan vanaf 10.000,00 €, bijstortingen vanaf 1.000,00 € / Geen roerende voorheffing.
ARCHITAS: Personal Banking APM voor vermogensbeheer (geen 2.00 % beurstaks):
beheer van beleggingsportefeuille, vermogensoverdracht, successieplanning,… te bevragen op kantoor.

Sparen voor jezelf, sparen voor kinderen of kleinkinderen:
pbrengst op spaarrekeningen = 0.01 % + 0.10 % getrouwheid,
voldoen al lang niet meer aan de verwachtingen:
bekijk begin januari maar eens naar de uittreksels van jouw bankinstelling .
Maandelijks sparen via beleggingsverzekering biedt oplossing om hoger rendement te
bekomen. (inflatie momenteel meer dan 2 %) : te bevragen op kantoor.
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Tel 093604805 Fax 093609816
Mob: 0478517976 / 0475894150
Brocom Partner

fsma : 0851264179

Broeder Mareslaan 25 9620 Zottegem
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