
 

Axento Lifecycle Pensioenbeleggen 
Wanneer u pensioen opbouwt door te beleggen, wilt u dat natuurlijk zo goed mogelijk doen. Daarom kunt u bij Axento 

kiezen voor lifecyclebeleggen. Dat betekent dat we – naarmate de AOW-leeftijd nadert – steeds minder risicovol voor u 

gaan beleggen.  

 

Wat is lifecyclebeleggen?  
Lifecyclebeleggen betekent dat uw beleggingsprofiel automatisch wordt vastgesteld, afhankelijk van de resterende 

looptijd tot de AOW-leeftijd. Naarmate uw AOW-leeftijd dichterbij komt, wordt er steeds minder risicovol voor u belegd. 

Op die manier is uw opgebouwde vermogen zoveel mogelijk beschermd tegen een sterke waardedaling aan het einde 

van de looptijd wanneer u er een lijfrente-uitkering mee moet aankopen. Kiest u niet voor lifecyclebeleggen, dan stelt u 

zelf elk jaar het beleggingsprofiel vast. Axento biedt de lifecyclemethodiek kosteloos aan. Bovendien kunt u de lifecycle 

op ieder moment aan- of uitzetten. 

 

Lifecyclebeleggen bij Axento 
In de lifecycle werkt Axento met vier verschillende beleggingsprofielen: Defensief, Neutraal, Offensief en Zeer offensief. 

Elk beleggingsprofiel heeft zijn eigen verdeling over aandelen en obligaties. In onderstaande tabel staat hoe de lifecycle 

bij Axento werkt. 
 

Looptijd tot pensioenleeftijd Beleggingsprofiel Weging obligaties Weging aandelen 

10 jaar of langer Zeer offensief 5% 95% 

8-9 jaar Offensief 25% 75% 

6-7 jaar Neutraal 45% 55% 

4-5 jaar Defensief 65% 35% 

0-3 jaar Zeer defensief 85% 15% 

 

In het document ‘Beleggingsprofielen Axento’ op www.axento.nl/documenten staat een uitgebreide toelichting op de 

verschillende beleggingsprofielen. Hieronder is de lifecycle grafisch weergegeven. 

 
 

De in deze publicatie aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en houdt geen rekening met uw 

individuele specifieke omstandigheden. Elke belegging in financiële instrumenten brengt risico’s met zich mee. De waarde van 

uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. U kunt uw gehele 

inleg kwijtraken. Axento is een handelsnaam van Care Investment Services B.V. KvK: 37162744. Care Investment Services B.V. 

heeft als beleggingsonderneming een vergunning, als bedoeld in artikel 2:96 van de Wet op het financieel toezicht verleend 

gekregen van de Autoriteit Financiële markten (AFM). 

http://www.axento.nl/documenten

