INFORMATIEBLAD
SNS BELEGGINGSREKENING
In dit document lees je wat je van de SNS Beleggingsrekening en van ons mag verwachten. En wat we van jou
verwachten.
DIT IS DE SNS BELEGGINGSREKENING
Dit is geen spaarproduct
Je spaart niet, maar je belegt. Je weet dus van tevoren niet wat de waarde is op het moment dat je je geld weer
wilt uitgeven. Dit kan minder of meer zijn dan je inleg.
Als je geld wat langer kunt missen
De SNS Beleggingsrekening is vooral geschikt als je over een langere periode (minimaal 3 jaar) vermogen wilt
opbouwen door te beleggen. Bijvoorbeeld voor jezelf, je kind of je kleinkind. Beleg daarom alleen met geld dat je
langere tijd kunt missen.
Je belegt duurzaam
Je kunt beleggen in verschillende Duurzame ASN Fondsen. Bijvoorbeeld fondsen die investeren in groene projecten
of microkredieten. Bij het ASN Groenprojectenfonds heb je mogelijk een fiscaal voordeel.
Kennis en ervaring vereist
Je moet kennis en ervaring hebben om een goede keuze te kunnen maken uit de verschillende beleggingsfondsen.
Je weet dus wat de risico’s van beleggen zijn en dat je je inleg of een deel daarvan kunt verliezen. Door je beleggingen te spreiden, verminder je de risico’s. Dit doe je door bijvoorbeeld in aandelenfondsen, obligatiefondsen,
het ASN Microkredietfonds en het ASN Groenprojectenfonds te beleggen.
Je belegt zelfstandig
Dat betekent dat je zelf kiest in welke ASN Fondsen je belegt. Daarbij kijk je goed naar het risico dat je loopt en
hoeveel je belegging kan opleveren. Die informatie vind je in de Essentiële Beleggersinformatie (EBi) van het fonds.
Ook kies je hoe je je risico wilt spreiden over de fondsen. En je houdt zelf bij of die spreiding nog naar je wens is.
Kan of wil je je keuze niet zelfstandig maken? Of vind je het moeilijk om zelf je beleggingen te spreiden? Kijk dan
of SNS Doelbeleggen iets voor je is. Met SNS Doelbeleggen heb je keuze uit 5 duurzame mixfondsen. Zo blijven je
beleggingen altijd goed gespreid en pas je je fondskeuze aan op het risico dat je wilt nemen.
Dit betaal je
Je betaalt ons elk kwartaal servicekosten voor de administratie van je beleggingsportefeuille. Daarnaast betaal je
kosten aan de fondsbeheerder. De laatste kosten zijn al verwerkt in de koers van het fonds. In het kostenoverzicht
staan alle kosten op een rij en vind je een paar rekenvoorbeelden.
Fondsen met uitgezette leningen
Het ASN Groenprojectenfonds en het ASN Microkredietfonds zijn fondsen die veel werken met uitgezette leningen.
Deze fondsen verwerken soms tijdelijk minder toestroom of uitstroom. Dan kun je tijdelijk niet in- of uitstappen.
Lees de informatie daarover goed door voordat je erin belegt.
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Je beheert je rekeningen online
Je kunt je rekening en beleggingen alleen online beheren. Daarvoor heb je Mijn SNS. Dat is een vast onderdeel van
je SNS Beleggingsrekening. Hierin kun je geld inleggen, je beleggingen en rendement bekijken en geld overboeken.
Dit kun je ook doen in de SNS Mobiel Bankieren app.
Je hebt een SEPA-betaalrekening nodig
Heb je de SNS Beleggingsrekening geopend? Dan zorg je zelf dat je geld overboekt naar je rekening. Dit kan vanaf
de betaalrekening die je bij ons hebt of van een andere SEPA-betaalrekening.
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Je kunt periodiek inleggen
Heb je geld op je SNS Beleggingsrekening gezet? Dan kun je een bedrag inleggen in de ASN Fondsen van je keuze.
Wil je er weinig omkijken naar hebben? Plaats dan een periodieke aankoop zodat je op een vaste dag een bedrag
inlegt. Zorg er dan wel voor dat het geld een dag voor de aankoop op je SNS Beleggingsrekening staat.
Veilig bankieren doen we samen
We zorgen ervoor dat jij bij ons veilig en makkelijk kunt bankieren. We verwachten dat je zorgvuldig met je
inloggegevens omgaat. Dat je je best doet om misbruik en schade te voorkomen. En dat je je aan de wet en de
voorwaarden van dit product houdt. Gebeurt er dan toch wat? Dan mag je van ons verwachten dat we dat samen
met jou proberen op te lossen.
Je privacy
Jij bepaalt wat er met de gegevens gebeurt die bij ons bekend zijn. We gaan er in ieder geval altijd zorgvuldig mee
om en verkopen de gegevens niet. Je leest er meer over in ons Privacy-& Cookiereglement op snsbank.nl.
MEER WETEN?
Alle details en afspraken vind je in je overeenkomst, het Reglement SNS Beleggingsrekening, de Essentiële
Beleggersinformatie en de Algemene Bankvoorwaarden. De kosten van de SNS Beleggingsrekening vind je in het
kostenoverzicht. Deze documenten en andere belangrijke informatie staan op snsbank.nl.
Er kan wat veranderen aan de SNS Beleggingsrekening, de voorwaarden of de kosten. Kijk daarom op snsbank.nl
voor de meest actuele informatie.
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