ALLIANZ GARANTIE FONDS 4,75%
FACTSHEET
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ALGEMEEN
Profiel
Garantiefaciliteit met mogelijkheid tot overrente.
Doelstelling beleggingsbeleid
Vermogensgroei waarbij een rendement wordt
nagestreefd dat wordt afgeleid van de rente
op een pakket van hoofdzakelijk Nederlandse
staatsleningen. Er geldt een garantierente van
4,75%. De garantiefaciliteit wordt in onze polis-administratie geadministreerd alsof het
‘een beleggingsfonds’ is met een administratieve koers die op dagbasis wordt opgerent.
Dit doen we zodanig dat op jaarbasis een
garantierente wordt bereikt van 4,75%. Het is
mogelijk dat de laagste nominale 3-5-jaars
rente op Nederlandse staatsleningen over de
voorafgaande 12 maanden boven de 5,75%
uitkomt. Het deel boven de 5,75% noemen wij
de ‘overrente’. Deze overrente verwerken we
in de administratieve koers. De maximale
kosten bedragen daarmee 1%.
Toegestane beleggingstitels/afgeleiden
Het Allianz Garantie Fonds 4,75% belegt zijn
vermogen in vastrentende waarden.
Juridische status
Renterekening

Rendement
Rendement

Fonds

1 jaar

4,75%

3 jaar*

4,75%

5 jaar*

4,75%

Sinds oprichting*

4,78%

Bruto historisch**

4,75%

Netto historisch**

4,75%

*) Gemiddelde per jaar
**)Conform Technische Code Rendement
Risico
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KERNGEGEVENS
Type
Garantiefaciliteit met mogelijkheid tot overrente.
Oprichtingsdatum
1/10/1993
Beheerder

Kosten van de garantie
Het is mogelijk dat de laagste nominale 3-5jaars rente op Nederlandse staatsleningen
over de voorafgaande 12 maanden boven de
5,75% uitkomt. Het deel boven de 5,75%
noemen wij de ‘overrente’. Deze rente verwerken we in de administratieve koers. De
maximale kosten bedragen daarmee 1%.

n.v.t.
RISICO
Koers
€ 13,91

De risicometer voor dit product is:

Kijk voor actuele koersinformatie op
www.allianz.nl
Totaal belegd vermogen
€ 235.851.825
Aantal participaties
16.955.559
Toe-/uittreding
De garantiefaciliteit is gesloten voor nieuwe
toetreders.
Peildatum ultimo december 2018

Let op:
Beleggen bij wie en in welke vorm dan ook
brengt financiële risico's met zich mee. Dat
geldt ook voor levensverzekeringen met beleggingsrisico. Beleggen geeft u de kans op
een hoger, maar ook op een lager dan gemiddeld rendement. Dit risico is voor u.
Naarmate wordt belegd in meer risicovolle
beleggingsvormen, zullen de te behalen rendementen onderhevig zijn aan grotere
schommelingen en kan dus ook de eindopbrengst meer afwijken van de in de voorbeelden gehanteerde bedragen.
Wij wijzen u erop, dat de gehanteerde rendementen zijn gebaseerd op behaalde rendementen uit het verleden en daarom geen garantie bieden voor in de toekomst te behalen
rendementen.
Alhoewel de informatie in dit factsheet met
zorg is samengesteld, kunnen onvolkomenheden niet worden uitgesloten. Aan de verstrekte informatie en berekende waardes
kunnen geen rechten worden ontleend. Neem
contact op met uw financieel adviseur voordat
u in dit fonds gaat beleggen.
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