Begrippenlijst bij de
Algemene Voorwaarden Beleggen
Begrip

Omschrijving

advies

Een advies is een persoonlijke aanbeveling van de bank aan u over beleggen. Bij een advies houdt de bank rekening
met uw risicoprofiel en uw persoonlijke omstandigheden. U kunt de bank zelf om advies vragen. De bank kan ook
ongevraagd advies aan u geven, maar de bank hoeft dit niet te doen.

beleggersgiro

De beleggersgiro is het systeem van de bank waardoor u bij de bank kunt beleggen in hele aantallen beleggingsproducten
of in delen daarvan. Hierover leest u meer in de Voorwaarden Beleggersgiro.

beleggersprofiel

Uw beleggersprofiel bestaat uit:
 uw risicoprofiel; en
 uw kennis van beleggen en uw ervaring met beleggen.

beleggingsdiensten

Beleggingsdiensten zijn alle diensten die de bank aanbiedt op het gebied van beleggen.

beleggingsportefeuille

Uw beleggingsportefeuille bestaat uit al uw beleggingsproducten die de bank voor u administreert op een beleggingsrekening
van u.

beleggingsproducten

Uw beleggingsrekening is uw rekening bij de bank waarop de bank uw beleggingsproducten voor u administreert.

beleggingsvorm

U kunt bij de bank op drie manieren beleggen:
 u kunt zelfstandig beleggen (‘execution only’);
 u kunt beleggen met advies van de bank (beleggingsadvies); en
 u kunt het beleggen overlaten aan de bank (vermogensbeheer).
Binnen deze manieren kent de bank verschillende beleggingsvormen. Elke beleggingsvorm heeft zijn eigen kenmerken
en kosten. Uw beleggingsvorm bepaalt onder andere in welke beleggingsproducten u kunt beleggen. Voor sommige
beleggingsvormen moet u een aparte overeenkomst ondertekenen. Zoals de Verklaring Zelf Beleggen en de
Deelovereenkomst Vermogensbeheer.

bestedingsruimte

Uw bestedingsruimte bepaalt of u beleggingsproducten kunt kopen en betalingen kunt doen van uw betaalrekening.

betaalrekening

Uw betaalrekening is uw rekening bij de bank:
 waarop de bank de opbrengsten van uw beleggingen bijschrijft; en
 waarvan de bank alle bedragen, inclusief de kosten, voor uw beleggingen afschrijft.
Als betaalrekening kunt u een rekening gebruiken die de bank daarvoor heeft aangewezen.
Bijvoorbeeld de Beleggers Spaarrekening.

beurs

Elke beurs of handelsplaats waarop de bank uw orders uitvoert of door anderen laat uitvoeren.

dekkingswaarde

De dekkingswaarde is de waarde die de bank aan uw beleggingsproducten toekent voor bepaalde doelen. Deze waarde is
bijvoorbeeld van belang als u een krediet op basis van uw beleggingen bij de bank heeft.

directe order

Een directe order is een order die u zelfstandig, op eigen initiatief en zonder advies van de bank opgeeft aan de bank.
Dit kan digitaal via Internet Bankieren of Mobiel Bankieren of telefonisch via de beleggingslijn.

order

Een order is uw opdracht aan de bank om voor u beleggingsproducten te kopen of te verkopen.

Overeenkomst Beleggen

De Overeenkomst Beleggen ABN AMRO is de door u met de bank gesloten overeenkomst om te kunnen beleggen bij de
bank. De Voorwaarden Beleggen ABN AMRO horen bij deze overeenkomst.

risicoprofiel

Uw risicoprofiel bepaalt welke manier van beleggen het beste bij u past, van zeer defensief tot zeer offensief.

Stichting

De Stichting Beleggersgiro ABN AMRO is de stichting die door de bank is opgericht zodat u kunt beleggen via de
beleggersgiro.

werkdag

Maandag tot en met vrijdag zijn werkdagen. Zijn de kantoren van de bank in Nederland gesloten op een van deze dagen?
Dan is dat geen werkdag.
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