
 

Wat is dit voor een product? 
Type Het interne verzekeringsfonds NELB-BEOBANK DEFENSIVE STRATEGY FUND is een beleggingsoptie van het 

product Agenia Business. 
 

Doelstellingen Het Fonds wordt volledig belegd in het onderliggende beleggingsfonds BEOBANK FUNDS - BEOBANK Defensive 
Strategy Fund - Classe B, beheerd door La Française AM International (vennootschap van de Groep La Française). 
 
Het Fonds heeft de bedoeling een rendement te realiseren dat gelijkaardig is aan dat van het onderliggende 
beleggingsfonds. Het doel van het subfonds is om binnen de aanbevolen beleggingshorizon van 5 jaar een 
nettoprestatie te leveren die hoger is dan die van de samengestelde referentie-indicator door te beleggen in een 
portefeuille van icbe's en ETF's die zijn blootgesteld aan de rente- en aandelenmarkten.  
 
Het fonds is niet gekoppeld aan een index of een referentie-index, maar ter vergelijking achteraf kan de 
aandeelhouder de volgende samengestelde indicator als referentie hanteren: 40% EUROMTS Global + 25% Barclays 
Euro Aggregate Corporate + 16% MSCI Europe NR EUR + 9% MSCI World NR EUR + 5% MSCI World/Real Estate NR 
USD + 5% Barclays Pan Euro High Yield TR USD. 
 

Retailbelegger 
op wie het priip 
wordt gericht 

Het beleggingsbeleid van het compartiment is geschikt voor beleggers die zich op een defensieve en dus minder 
risicovolle manier willen verwerven aan de financiële markten (aandelen en renteproducten) met een overwegend 
risico op de rentemarkten. De aanbevolen beleggingsperiode voor dit interne fonds is 5 jaar. 

 

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen? 
Risico-indicator 

 

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het 
risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De 
indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op 
het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld 
voor betaling is.  
 
We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een 
middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële 
verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als 
middelgroot-laag en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen 
wegens een slechte markt klein is  
 
Het product kan potentieel zijn blootgesteld aan andere risicos. 
Bijvoorbeeld : kredietrisico.  
 
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige 
marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk 
verliezen.  
 
Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele 
inleg kunnen verliezen 

 

Voor meer informatie over dit beleggingsfonds kunt u het bijbehorende beheerreglement raadplegen op www.nelb.be. 

De Onderschrijvingsaanvraag en het Persoonlijk Certificaat bevatten ook een indicatieve projectie van het verwacht toekomstig verloop van 
de overeenkomst(en). Deze projectie is gebaseerd op een aantal hypothesen die de verzekeraar niet waarborgt (toekomstige intrestvoeten, 
toekomstige winstdelingspercentages, toekomstige evolutie van de waarde van de tak 23-beleggingsfondsen, correcte en tijdige 
premiebetaling, ongewijzigde tarief- en toeslagenstructuur, enz.) en heeft aldus een louter indicatieve waarde. 
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