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Invest for Life3A is een levensverzekering van tak 21 die Allianz op
de markt brengt.

Invest
for Life3A

Een zekere belegging!

Allianz

Allianz wereldwijd
De groep Allianz is
• aanwezig in 70 landen met 142.000 werknemers
ten dienste van 78 miljoen klanten
• wereldleider op de markt van verzekeringen en
financiële diensten
• één van de meest solide groepen die binnen de sector:
– al meer dan 120 jaar toonaangevend is
– de grootste europese beurskapitalisatie heeft
–	de beste rating Standard & Poor’s heeft:
AA (op 1/1/2013)
–	een sterke solvabiliteitsratio heeft
(197% op 31/12/2012)

Allianz in België
• een omzet (inclusief Luxemburg) van 2,423 miljard euro1
• een groei van 2,10%1
• 3de makelaarsmaatschappij
• één van de belangrijkste spelers op het vlak van

schadeverzekeringen en levensverzekeringen
(Voorzorg en Beleggingen)

Onze ambitie: u het allerbeste van
Allianz bieden!
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Cijfers 31/12/2012

Invest for Life3A

• Een gewaarborgde intrestvoet van 1,00%2
• Een uitstekend actief beheer:
– voor 80% in een fonds samengesteld uit obligaties
–	
voor 20% in een fonds waarbinnen de verschillende

activaklassen (aandelen, obligaties, beleggingen op
korte termijn) dynamisch beheerd worden (Active Asset
Allocation - 3A) in functie van de marktomstandigheden
• Een gemiddeld rendement van 3,84%3 over de laatste
4 jaar
2009

2010

2011

2012

4,40%

4,00%

3,75%

3,20%4

Vraag de financiële infofiche aan uw makelaar.
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 ewaarborgd rendement op jaarbasis, op elk moment wijzigbaar voor
G
nieuwe stortingen in functie van de marktevolutie.

3

Gemiddeld rendement van 2009 tot 2012 inbegrepen.
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T otaal rendement: gewaarborgde intrestvoet + winstdeling, onder
voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering van
aandeelhouders.

Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

