Productoverzicht - GFH Giro Uitgestelde Aanvullende Pensioenopbouw

Productspecificatie Fondsen
Beheerder: GFH Giro
Bewaarder: Stichting Circle Depositary Services
Fondskeuze GFH Paraplufonds

GFH Europees Vastrentend Fonds
ISIN: NL0010364436
GFH Europees Aandelen Fonds




GFH Europees Vastrentend Fonds
GFH Europees Aandelen Fonds

Belegt voornamelijk in investment grade obligaties uitgegeven door
ondernemingen en/of overheidsinstanties alsook in alternatieve
(vastrentende) beleggingen.
Belegt voornamelijk in Europese aandelen
instrumenten alsook in alternatieve beleggingen.

of

soortgelijke

ISIN: NL0010364428
Basisvoorwaarden deelname in Fondsen
Minimaal deelnamebedrag per (vervolg)toekenning

Ten minste € 50

Minimaal aan te houden waarde van participaties

Ten minste € 50

Handelsdag

Twee keer per maand. In beginsel op de tweede en de zeventiende
van elke maand.

Termijn indienen toekenningsverzoek

Ten minste 5 werkdagen voor de handelsdag van toekenning

Switchen

Toegestaan in de opbouwfase; afhankelijk van de Fondsen. In de
uitkeringsfase is switchen niet meer toegestaan.

Termijn indienen inkoopverzoek

Ten minste 1 maand voor de handelsdag van inkoop

Minimaal bedrag inkoopverzoek

Ten minste € 50

Lock-up periode

Niet van toepassing; mogelijk wel administratiekosten

Basisvoorwaarden deelname GFH Giro Pensioenopbouw
Beoogde begin- en einddatum opbouw

Te bepalen bij aanvang van deelname

Beleggingshorizon vanaf begindatum

Ten minste 10 tot 15 jaar

Uitkeringen

Niet toegestaan, tenzij het opgebouwde vermogen volledig is
ingebracht bij GFH Giro Aanvullende Pensioenuitkering of dit in
overeenstemming is met de fiscale wetgeving en onder inhouding
van: i) administratiekosten bij voortijdige uitkering en/of
beëindiging; en/of ii) eventueel belasting, heffing, revisierente en/of
boete, plaatsvindt

Stortingen

Toegestaan in opbouwfase. In uitkeringsfase geen stortingen
toegestaan. Wel zijn er productkosten van toepassing. Ook de
omvang en periodiciteit van periodieke inleg kunnen worden
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gewijzigd. Deze wijzigingen kunnen fiscale gevolgen hebben
Product- en Fondskosten
Kosten openen GFH Girorekening

€ 35 eenmalig bij aanvang deelname

Kosten GFH Girorekening

€ 20 per jaar of EUR 1,70 per maand

Beheervergoeding per Fonds

1,25% per jaar over de totale waarde per Fonds

Performancevergoeding

Niet van toepassing

Marketingkosten per Fonds

Niet van toepassing

Operationele kosten per Fonds

Zie hiervoor het prospectus en de essentiële beleggersinformatie

Productkosten

3% over bruto inleg of inbreng; deze kosten komen ten goede aan de
beheerder

Switchkosten

Gratis met een maximum van eenmaal per jaar. Bij elke volgende
switch max. 0,5% over de bruto inkoopwaarde; deze kosten komen
ten goede aan de Fondsen

Administratiekosten

€ 150 per voortijdige uitkering en/of bij beëindiging, deze kosten
komen ten goede aan de beheerder

Voor bijstand in het kader van nazorg door GFH Giro worden kosten gerekend. Een specificatie van deze kosten kunt u terug vinden in
het document diensten van GFH Giro.
Voor de aankoop van ieder financieel product geldt dat het belangrijk is eerst vast te stellen welk doel het financieel product moet
dienen. Loop geen onnodig risico. Lees de financiële bijsluiter. Kijk voor meer informatie over onze financiële producten en
dienstverlening en actuele documentatie, zoals de essentiële beleggersinformatie, het prospectus en het Reglement GFH Giro –
Lijfrentebeleggingsrechten, op www.gfhgiro.nl.
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