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MeDirect Bank is al enkele jaren de specialist in het aanbieden
fondsen van verschillende fondsenhuizen
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Gratis beleggingsrekening

Geen bewaarloon

Geen instap-, uitstap- of transactiekosten
op 97% van onze fondsenselectie

Hoe worden wij dan vergoed?

De beheersvergoeding van de fondsenbeheerders betaalt u wel, zoals bij alle
fondsen, ongeacht via welke bank u ze aanschaft. Wij worden vergoed door de
fondsenbeheerder, die een deel van zijn beheersvergoeding aan ons afstaat.



MeDirect is het eerste
beleggingsplatform

in België waar
beleggers kunnen

kiezen tussen
verschillende

modelportefeuilles
aan lage kosten.

01 JUNI 2016

Koopjes in de online
fondsensupermarkt:
brede keuze en lage

kosten. MeDirect
werpt zich in de

eerste plaats opals
een fondsenspeler.

MeDirect
eerste

Vermogensbeheer
en belegt
een portefeuille met

actief
beleggingsfondsen

18 APR 2016



uitgebreide aanbodaan fondsen maakt de keuze niet altijd eenvoudig. Daarom
ontwikkelden we met experts 8 kant-en-klare Modelportefeuilles

Gespreide portefeuilles van topfondsen
met 8 tot 13 fondsen perportefeuille

Samengesteld met financiële experts
als Morningstar en MijnKapitaal

Maandelijks bijstorten mogelijk vanaf €100
Zo maakt u er een echt fondsenspaarplan van

, uitstap- of transactiekosten



Verschaffen objectieve financiële informatie

Sterke focus op beleggingsfondsen

Onpartijdig en niet gebonden

MeDirect biedt voorbeeldportefeuilles in zijn
geheel aan

 Meteen beleggen in
portefeuilles - ook



Modelportefeuille
MijnKapitaal Flexerfonds

 Een korf van aandelenfondsen en dynamische
mixfondsen met als doel kapitaalgroei

 Een eerder dynamische fondsenselectie

 Gespreide korf van 8 kapitalisatiefondsen

MijnKapitaal Mixerfonds

Een korf van gemengdefondsen met als
doel koersschommelingen te beperken

Een eerder defensieve fondsenselectie

Gespreide korf van 13 kapitalisatiefondsen



13 kwaliteitsfondsen van gerenommeerde fondsenhuizen



espreideportefeuille van 13 gemengde fondsen, die beleggen in
aandelen, obligaties en cash, met als doel koers-schommelingen te beperken.

Het betreftallemaal kapitalisatiefondsen met het oog op aangroei van uw
.

belangrijk selectiecriteria is volatiliteit. Enkel fondsen die een
koersverloop konden voorleggen, worden geselecteerd. Verder zorgen de
individuelefondsbeheerders voor spreiding (over aandelen, obligaties, liquiditeiten,

sectoren en landen).

Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst, maar
geven wel inzicht in de kwaliteit van de portefeuille. De Mixerfonds portefeuille

een geannualiseerd brutorendement van 6,57% over de
laatste vijfjaar



Een simulatie in enkele stappen:

1. Kies het het bedrag dat u wilt beleggen

2. Indien gewenst kunt u maandelijks een

bedrag bijstorten

3. In de fondsenlijst ziet u

fondsen en hun weging



Een gedetailleerd
beleggingsoverzicht:

• Risico- en opbrengstprofiel

• Morningstar Rating

• Beleggingsdoel

• Lopende kosten

• KIID en Prospectus



facebook.com/medirect

twitter.com/medirectbank

TELEFOON
02 518 00 00

VRAGEN? BEZOEK ONZE STAND OF CONTACTEER ONS:
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