
 

Wat is dit voor een product? 
Type Het interne verzekeringsfonds NELB-LA FRANÇAISE TRÉSORERIE ISR is een beleggingsoptie van het product Agenia 

Business. 
 

Doelstellingen Het Fonds wordt volledig belegd in het onderliggende beleggingsfonds LA FRANÇAISE TRÉSORERIE, beheerd door 
La Française Asset Management (vennootschap van de Groep La Française).  
 
Het Fonds heeft de bedoeling een rendement te realiseren dat gelijkaardig is aan dat van het onderliggende 
beleggingsfonds.  
 
De doelstelling van het onderliggende beleggingsfonds LA FRANÇAISE TRÉSORERIE het inspelen op 
marktmogelijkheden op korte termijn om een rendement te bieden dat gelijk is aan de gekapitaliseerde EONIA, na 
aftrek van de beheerkosten. Het fonds wordt belegd in een portefeuille van emittenten gekozen volgens 
zogenaamde ESG criteria (Environmental, Social & Governance).  
 
Het onderliggende beleggingsfonds LA FRANÇAISE TRÉSORERIE beperkt zijn beleggingen tot financiële instrumenten 
met een maximale resterende levensduur van minder dan of gelijk aan 2 jaar, op voorwaarde dat de rentevoet 
herzienbaar is binnen een maximale termijn van 397 dagen. De portefeuille van het onderliggende beleggingsfonds 
LA FRANÇAISE TRÉSORERIE is voornamelijk samengesteld uit Europese obligaties met vaste of variabele rente met 
een korte looptijd, uit schatkistpapieren, uit verhandelbare schuldbewijzen, thesauriebewijzen, depositobewijzen en in 
bijkomstige mate liquide middelen. .   
 

Retailbelegger 
op wie het priip 
wordt gericht 

De belegger die aan dit Fonds ondertekent wenst zich bloot te stellen aan de geldmarkt. De aanbevolen 
beleggingsperiode voor dit interne fonds is 6 maanden. 

 

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 1 uit 7; dat is de laagste 
risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige 
prestaties worden geschat als heel laag en dat de kans dat wij u niet 
kunnen betalen wegens een slechte markt heel klein is. 
 
Kredietrisico, risico gerelateerd aan de impact van technieken zoals 
derivaten en tegenpartijrisico 
 
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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