
Hoe werkt de Zwitserleven MaatschappijGarantie 2%?

Zwitserleven MaatschappijGarantie 2% is één van 

de beleggingsmogelijkheden binnen de beleggings-

verzekeringen van Zwitserleven. Met de Zwitserleven 

MaatschappijGarantie 2% deelt u mee in de jaarlijkse 

winst van Zwitserleven. Uiteraard is die winst pas 

na afloop van een kalenderjaar bekend. Toch start 

de winstdeling direct op het moment dat u 

instapt, omdat Zwitserleven al gedurende het jaar 

een voorschot op de winst verleent. Dit voorschot 

wordt gebaseerd op de winst van het voorgaande 

jaar en de verwachtingen voor het huidige jaar 

en bedraagt tenminste 2% per jaar. Het voorschot 

wordt maandelijks toegekend in de vorm van een 

koersstijging.

Vermogen opbouwen over een langere periode.

De Zwitserleven MaatschappijGarantie 2% is bij 

uitstek geschikt als u over een langere periode 

vermogen wilt opbouwen mét een gegarandeerd 

basisrendement. Om een rendement van tenminste 

2% te kunnen bieden, belegt Zwitserleven uw inleg 

voor een lange termijn. Stapt u vroegtijdig uit de 

De zekerheid van de 
Zwitserleven MaatschappijGarantie 2%.

De pluspunten. 

•  De MaatschappijGarantie 2% biedt elk jaar een 

gegarandeerd rendement van tenminste 2% 

• U maakt kans op een hoger rendement

• U betaalt geen beheerkosten*

•  Voorschotrendement wordt maandelijks

toegekend

*  Kiest u voor de MaatschappijGarantie 2% binnen 

het product Zwitserleven Pensioen, dan gelden 

hier de gebruikelijke kosten voor VrijBeleggen.

MaatschappijGarantie 2%, dan moet Zwitserleven die 

belegging voor een deel weer verkopen. De beleggings-

waarde wordt in dat geval verlaagd doordat er een 

correctie naar marktwaarde plaatsvindt. 

U kunt deze correctie min of meer vergelijken met de 

boeterente die betaald moet worden bij vroegtijdige 

aflossing van een hypotheek.

Beleggen kan hoge rendementen opleveren, maar het is niet zonder risico. Loopt u dat risico liever niet, 

bijvoorbeeld voor uw pensioenopbouw? Dan is de Zwitserleven MaatschappijGarantie 2% wellicht iets voor u.



ontwikkeling. Stijgt de rente op de kapitaalmarkt 

snel, dan zal de koers minder snel omhoog gaan. 

Maar omgekeerd geldt hetzelfde en dat werkt in uw 

voordeel. Want bij een snelle daling van de rente op 

de kapitaalmarkt, gaat de koers minder snel omlaag.

In deze brochure wordt beknopt een aantal aspecten 

beschreven van de Zwitserleven Maatschappij-

Garantie 2%. Het is niet mogelijk om in deze 

brochure volledig te zijn, daarom kunnen aan deze 

brochure geen rechten worden ontleend. De voor-

waarden van de MaatschappijGarantie 2% kunt u 

vinden op www.zwitserleven.nl. 

De in deze brochure verstrekte informatie is geen 

beleggingsadvies.

In de volgende gevallen vindt er geen correctie naar 

marktwaarde plaats:

1. Op de einddatum van uw verzekering;

2. Bij overlijden van een verzekerde;

3.   Bij waardeoverdracht in verband met uitdienst-

treding (bij een pensioenverzekering).

U heeft eerder kunnen lezen dat bij eerder uitstappen 

uit de MaatschappijGarantie 2% een correctie naar 

marktwaarde kan plaatsvinden. Ook spelen andere 

factoren een rol bij uw keuze om wel of juist niet 

voor deze beleggingsmogelijkheid te kiezen. Het is 

dan ook belangrijk om samen met uw adviseur 

te bepalen of de MaatschappijGarantie 2% geschikt 

is voor uw situatie. Informatie over de overige beleg-

gings- en spaarproducten van Zwitserleven vindt 

u op www.zwitserleven.nl. Ook treft u hier de 

Aanvullende voorwaarden aan, waarin u meer kunt 

lezen over de marktwaardecorrectie.

Rendement van de Zwitserleven 

Maatschappij Garantie 2%.

Het gemiddeld behaald rendement bedraagt 3,32% 

(vastgesteld per 31 december 2015). Dit betekent 

dat er gemiddeld 1,32% meer rendement is gemaakt 

dan de gegarandeerde 2%. Door de beleggings-

strategie achter de MaatschappijGarantie 2% reageert 

de koersontwikkeling vertraagd op de kapitaalmarkt -

 jaar  percentage jaar  percentage

  2008 4,20%  2012 3,20%

 2009 3,97% 2013 2,89%

 2010 3,75%  2014 2,67% 

 2011 3,56%  2015 2,36% 

Het behaald rendement van de 
Zwitserleven MaatschappijGarantie 2% 

is afgeleid van de Zwitserleven 
Maatschappijwinstdeling.

De rendementen van dit fonds bedroegen:
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