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Online vermogensbeheer breekt door in Belgie
Vermogensbeheer was lange tijd enkel beschikbaar voor een select publiek. De meeste financiële
instellingen leggen immers een minimumbedrag op van € 250.000 of meer. MeDirect doorbreekt
deze traditie en maakt gepersonaliseerd online vermogensbeheer toegankelijk voor iedereen
dankzij technologie.
Dankzij een lage instapdrempel, lage kosten, onpartijdig advies en grote transparantie worden online
vermogensbeheerders geduchte concurrenten voor de traditionele vermogensbeheerders. Ze breken
de markt open met kwalitatief vermogensbeheer voor iedereen. Vandaag kan u al met een heel
beperkt spaarpotje een beroep doen op de jarenlange ervaring van een professionele belegger.
HOOGKWALITATIEF VERMOGENSBEHEER
Bij MeDirect stapt u in vanaf slechts €10.000 en laat u uw geld op een transparante en onpartijdige
manier beheren in functie van uw beleggersprofiel en beleggingshorizon. Ideaal voor wie op zoek is
naar een potentieel hoger rendement zonder zich zelf te moeten verdiepen in individuele
beleggingen, en met begeleiding door onpartijdige experts.
Aan de hand van een korte vragenlijst bepaalt MeDirect uw persoonlijke beleggersprofiel en stelt u
een aangepaste portefeuille voor, samengesteld met de financiële expertise van Morningstar. Het
beheersteam van MeDirect waakt over uw portefeuille en herbalanceert regelmatig. U volgt de
resultaten online wanneer het u past.
LAGE EN TRANSPARANTE KOSTENSTRUCTUUR
Dankzij online technologie en schaaleffecten kan MeDirect hoogkwalitatief discretionair beheer
bieden aan een fractie van de kost van traditionele vermogensbeheerders. Bij MeDirect betaalt u
alleen een beheersvergoeding en geen andere kosten. Afhankelijk van het geïnvesteerde bedrag
varieert dit van 0,30% tot max. 0,61% per jaar (incl. BTW). Bij MeDirect betaalt u dus geen transactie,
instap- en uitstapkosten en kunt u indien u dat wenst ten alle tijde uitstappen.
AANDACHT VOOR RENDEMENT
De MeDirect-portefeuilles doen het uitstekend met mooie rendementen* voor de klanten. De
evenwichtige portefeuille bijvoorbeeld behaalde in 2013 een rendement van 8,65%. Dit ligt in lijn
met de ambitie van MeDirect om met een gespreide portefeuille van topfondsen solide
rendementen te realiseren op de lange termijn. Op de website vindt u de historische rendementen
van 1, 3, en 5 jaar vergeleken met de benchmark. Opgelet, rendementen uit het verleden bieden
geen garantie voor toekomstige resultaten.
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