Antwoordformulier
Aegon Risicobereidheidstoets
Zoals u weet brengt beleggen risico’s met zich mee. De waarde van uw beleggingen kan stijgen, maar ook dalen. Als u meer
risico neemt, neemt de kans op een hogere opbrengst toe, maar ook het risico dat u (een deel van) uw inleg niet terugkrijgt.
Uw persoonlijke (financiële) wensen en omstandigheden wijzigen, waardoor u misschien meer of juist minder risico wilt lopen.
Daarom vinden wij het belangrijk dat u regelmatig bekijkt of uw huidige beleggingskeuze nog past bij het risico dat u wilt
lopen. Wij raden u aan uw beleggingen en risicobereidheid te bespreken met uw adviseur.
Hieronder vindt u de verschillende risicoprofielen. Vul hieronder in welk risicoprofiel het beste bij u past.

Defensief	
U wilt weinig risico lopen, maar wel een hoger rendement kunnen halen dan met sparen. U bent tevreden
met een beperkt rendement. Een tussentijdse waardedaling en een negatief rendement kunnen natuurlijk
altijd optreden.

Neutraal	
U realiseert zich dat bij beleggen bij vermogensopbouw op de langere termijn gunstig kan zijn, maar u wilt
de risico’s beperken. Een tussentijdse waardedaling en een negatief rendement kunnen natuurlijk altijd
optreden.

Offensief	
U bent zich bewust van de kansen en risico’s van beleggen. U wilt wel wat meer risico lopen, met de kans
op een beter rendement. U ligt er niet wakker van als de beurs sterk daalt, omdat u ervan uitgaat dat
koersdalingen op termijn weer worden goedgemaakt.

Zeer Offensief	U wilt bewust een hoger risico lopen, met kans op een hoger rendement. U ligt er niet wakker van als de
beurs sterk daalt, omdat u ervan uitgaat dat koersdalingen op termijn weer worden goedgemaakt.
Let op: indien u belegt in fondsen met een hoog risico, dan loopt u het risico als de einddatum dichterbij komt, dat een
eventuele daling in de koersen niet meer gecompenseerd kan worden.

Rekeningnummer

Keuze risicoprofiel
Aegon heeft vier risicoprofielen ontwikkeld aan de hand waarvan u zelf kunt bepalen welk risicoprofiel het beste past bij uw
(financiële) situatie, wensen en doelstellingen. De uitkomst hiervan kunt u hieronder aankruisen.
Meer informatie over deze risicoprofielen vindt u in de toelichting Risicobereidheidstoets.
Ik kies voor het volgende profiel:
Defensief
Neutraal
Offensief
Zeer Offensief

Ondertekening
Ik verklaar dat ik het formulier naar waarheid heb ingevuld.
Plaats		

__________________________________________________

Datum

-

Naam rekeninghouder(s)

_______________________________________________________________________________

Handtekening

_______________________________________________________________________________

-

Risicobereidheidtoets insturen naar Aegon

september 2016

Wij ontvangen graag van u de ingevulde en ondertekende Risicobereidheidtoets. Deze kunt u deze mailen naar
klantenservice@aegon.nl. U kunt de toets ook opsturen naar Aegon Bank, Antwoordnummer 6400, 8900 VC Leeuwarden.
Een postzegel is dan niet nodig.
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