Formulier Doel Risicoprofiel
Met dit formulier kunt u uw risicoprofiel bepalen dat past bij een beleggingsverzekering. Kruis bij iedere vraag
het antwoord van uw keuze aan. Per vraag is slechts 1 antwoord mogelijk.
Wilt u een wijziging doorgeven? Gebruik dan het formulier Switchen of formulier Switchen inclusief aandelen.
A. Beleggingsdoel
Met welk hoofddoel heeft u deze verzekeringspolis gesloten?
Basispensioen, dan wel een onmisbare aanvulling op mijn basispensioen		

3

Een belangrijke, maar niet noodzakelijke aanvulling op mijn basispensioen		

4

Indien mogelijk eerder stoppen met werken		

4

Aflossing van de hypotheek op mijn eigen woning		

4

Onvoorziene uitgaven			

5

Algemene vermogensgroei 			

5

Nalaten aan erfgenamen			

5

B. Vermogen
Met welk deel van uw huidig vermogen wilt u voor dit doel gaan beleggen?
Meer dan 70% 			

3

Tussen 30 en 70%			

4

Minder dan 30%			

5

C. Horizon
Wanneer wilt u uw beleggingsdoel hebben bereikt?
Over 1 à 2 jaar			

1

Over 2 à 5 jaar 			

2

Over 5 à 10 jaar			

3

Over 10 à 15 jaar			

4

Over meer dan 15 jaar			

5

D. Risicoacceptatie
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Beleggingsrendementen kunnen schommelen. Welke waardedaling is voor u nog net aanvaardbaar?
Geen daling			

0

Daling van 3%			

1

Daling van 10%			

2

Daling van 15%			

3

Daling van 25%			

4

Daling van meer dan 25%			

5
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E. Inkomen
Mijn toekomstige inkomen is:
Niet voldoende voor mijn verwachte vaste lasten en levensonderhoud.
Mijn verzekeringspolis moet aanvullend inkomen genereren.		

3

Onvoldoende voor mijn verwachte vaste lasten en levensonderhoud.
Mijn verzekeringspolis hoeft geen aanvullend inkomen te genereren of is toereikend.		

4

Voldoende voor mijn verwachte vaste lasten en levensonderhoud.
Aanvulling vanuit mijn verzekeringspolis is niet noodzakelijk.		

5

F. Ervaring
Wat is het meest op u van toepassing?
Ik heb geen ervaring met beleggen en kan daarom de risico’s ervan slecht inschatten.		

3

Ik heb enige ervaring met beleggen en kan daarom de risico’s ervan redelijk inschatten.		

4

Ik heb veel ervaring met beleggen en kan daarom de risico’s ervan goed inschatten.		

5

Score
Vul de laagste waarde in van alle scores bij A t/m F.
U heeft zojuist de vragen A t/m F beantwoord. De score is uw risicoprofiel.
Vul dit altijd hieronder in.
Score

Risicoprofiel

0

Garantie*

1

Zeer defensief

2

Defensief

3

Neutraal

4

Offensief

5

Zeer offensief

Mijn risicoprofiel

* Er is geen Achmea mixfonds dat past bij het risicoprofiel Garantie. Avéro Achmea biedt u als alternatief de
Achmea Variabele Renterekening aan. Deze is ook bekend als het Avéro Achmea Stallingsfonds. In dit fonds
loopt u geen risico en ontvangt u een variabele rente. Kruis hierboven ‘mijn risicoprofiel is Garantie’ aan als
u hiervoor kiest.
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Goed om te weten
Wat doen wij en wie zijn wij?
Wij bieden verzekeringen, financiële diensten en producten aan.
We verkopen onze producten en oplossingen niet zelf aan onze klanten.
Daarvoor werken we samen met adviseurs. Zij geven u onafhankelijk advies.

Staat er iets anders in de productvoorwaarden?
Uw en onze rechten en plichten staan in de productvoorwaarden. Staat in
dit formulier wat anders dan in de productvoorwaarden? Dan gelden de
productvoorwaarden.

Wij horen bij Achmea
Avéro Achmea is een merk van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.
in Apeldoorn. Achmea is de grootste verzekeraar van Nederland.
Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. is ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 08077009 en de AFM onder
nummer 12000441.

Bent u niet tevreden? Laat het ons weten
Bent u het niet met ons eens of heeft u een klacht? Dan horen wij dit graag.
We willen u namelijk zo goed mogelijk helpen. Kijk voor meer informatie en
ons klachtenformulier op averoachmea.nl/klachtdoorgeven. U kunt ook een
brief sturen naar:
Avéro Achmea
Klantsignaalmanagement
Postbus 101
7300 AC Apeldoorn

Uw gegevens in vertrouwde handen
Sluit u een verzekering, financiële dienst of product af? Dan hebben wij uw
gegevens nodig. Denk aan uw naam, adres en woonplaats, e-mailadres,
telefoonnummer en bankrekeningnummer. Soms hebben wij ook meer
gegevens van u nodig. Achmea B.V. is verantwoordelijk voor een goede
verwerking van uw persoonsgegevens.
Wilt u weten welke gegevens wij verwerken en waarvoor?
Kijk dan in ons Privacy Statement op averoachmea.nl/privacy. Daar leest
u ook wat uw rechten zijn. En wanneer u bezwaar kunt maken tegen
verwerking van uw gegevens. Wilt u ons Privacy Statement op papier
ontvangen? Stuur dan een brief naar:
Avéro Achmea
Afdeling Leven
Postbus 1290
7301 BM Apeldoorn
Staan er fouten in dit formulier?
Ons doel is dat al onze informatie klopt en volledig is. En dat u alles zo goed
mogelijk begrijpt. Maar er kan altijd ergens een fout staan. Wij zijn niet
aansprakelijk voor eventuele gevolgen van die fout.

Bent u niet tevreden over onze oplossing?
Neem dan contact op met het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
(Kifid). Kijk voor meer informatie en een klachtenformulier op kifid.nl. U kunt
ook bellen (070) 333 89 99 of een brief sturen naar:
Kifid
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Meer informatie over Avéro Achmea
Kijk voor meer informatie over ons en ons beleid, onze producten en onze
gegevens op averoachmea.nl.
De adressen van Avéro Achmea zijn:
Laan van Malkenschoten 20
7333 NP Apeldoorn
Sophialaan 50
8911 AE Leeuwarden
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