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In dit document lees je wat je van SNS Doelbeleggen en van ons mag verwachten. En wat we van jou verwachten.
BELANGRIJKSTE PUNTEN VAN SNS DOELBELEGGEN
✓	SNS Doelbeleggen is geschikt voor jou als je op de langere termijn (minimaal 3 jaar) vermogen op wilt bouwen door te beleggen.
Beleg daarom alleen met geld dat je langere tijd kunt missen. Beleg je even niet? Dan krijg je een variabele rente over je
geldsaldo. De actuele rente vind je op snsbank.nl.
✓	Je hoeft niet veel te weten van beleggen om een Doelbeleggen rekening te openen, maar het is wel belangrijk dat je weet wat
de risico’s zijn. Je kunt je inleg helemaal of gedeeltelijk verliezen.
✓	Bij SNS Doelbeleggen beleg je zelfstandig. Dat betekent dat je zelf kiest in welke van de 5 ASN Duurzame Mixfondsen je belegt
aan de hand van het risico dat je wilt lopen en het rendement dat je kunt behalen. Die informatie vind je in de Essentiële
Beleggersinformatie (EBi).
✓	Je betaalt ons elk kwartaal servicekosten voor de administratie van je beleggingsportefeuille. Daarnaast betaal je kosten aan
de fondsbeheerder. Deze laatste kosten zijn al verwerkt in de koers van het fonds. In het Kostenoverzicht SNS Doelbeleggen
staan alle kosten op een rij.
✓	Mijn SNS is een vast onderdeel van SNS Doelbeleggen. Hierin kan je geld inleggen in een fonds, je beleggingen bekijken en
geld overmaken. Dit kan ook in de mobiel bankieren app.
✓	Als je SNS Doelbeleggen geopend is, vul je de Doelplanner in. Deze handige rekenhulp laat je zien hoeveel je moet inleggen
om een bepaald doelbedrag te behalen, of welk eindbedrag je kunt behalen wanneer je maandelijks een vast bedrag inlegt.
Je kunt dit voor elk fonds bekijken.
✓	Na het openen van je SNS Doelbeleggen zorg je zelf dat je geld overmaakt naar je rekening. Dit kan vanaf je betaalrekening
bij SNS of van een andere SEPA betaalrekening. Het is handig om bijvoorbeeld maandelijks een vast bedrag over te maken als
je periodiek wilt beleggen.
✓	Als je geld op je SNS Doelbeleggen hebt gezet kun je een bedrag inleggen in een van de ASN Duurzame Mixfondsen. Wil je er
geen omkijken naar hebben? Plaats dan een periodieke aankoop zodat je op een vaste dag een vast bedrag inlegt in het fonds
dat je hebt gekozen. Zorg er dan wel voor dat het geld een dag voor de aankoop op je SNS Doelbeleggen staat.
GOED OM TE WETEN
½
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Je mag van ons verwachten dat we integer handelen. Dat verwachten we ook van jou.
We zorgen ervoor dat jij bij ons veilig en simpel kan bankieren. We verwachten dat jij zorgvuldig met je inloggegevens omgaat.
Dat jij je best doet om misbruik en schade te voorkomen. En dat jij je aan de wet en de voorwaarden van dit product houdt.
Mocht er dan toch wat gebeuren, dan mag je van ons verwachten dat we dat samen met jou proberen op te lossen.
Jij bepaalt wat er met de gegevens gebeurt die bij ons bekend zijn. Wij gaan er in ieder geval altijd zorgvuldig mee om en
verkopen de gegevens niet.

MEER WETEN?
Alle details en afspraken vind je op je overeenkomst, het Reglement SNS Doelbeleggen, de Essentiële Beleggersinformatie en de
Algemene Bankvoorwaarden. De kosten van Doelbeleggen vind je op het Kostenoverzicht. Deze documenten en andere belangrijke
informatie vind je op snsbank.nl.
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Versie: 26 februari 2020. Er kan wat veranderen aan SNS Doelbeleggen, de voorwaarden of de kosten. Kijk daarom op snsbank.nl
voor de meest actuele informatie.
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