
* De volledige lijst van onze fondsen met hun SRI-klasse is terug te vinden in de Risk Class & Correlation Tool op be.athora.site
** Enkel voor Client Retention Program (CRP)

Zeer defensief
Veiligheid is uw prioriteit. U hecht veel belang aan 
kapitaalbescherming, zelfs als dit ten koste gaat van 
rendement. U geeft in het algemeen de voorkeur aan 
spaar- en beleggingsproducten met weinig schomme-
lingen en een stabiel maar bescheiden rendement.

Defensief
U geeft er de voorkeur aan om uw vermogen te laten 
groeien zonder daarbij blootgesteld te worden aan een 
al te hoog risico op schommelingen. U bent in beperkte 
mate bereid om enig risico te nemen om een hoger 
rendement te verkrijgen. Voor het grootste deel van uw 
vermogen streeft u ernaar om te sparen en beleggen 
met weinig schommelingen en een stabiel rendement.

Neutraal
U zoekt een evenwicht tussen rendementen op 
vastrentende waarden en meer volatiele markten. U 
wilt dat uw portefeuille groeit in positieve markttijden 
en bent bereid om verliezen te accepteren als de mark-
ten het moeilijk hebben.

Dynamisch
Uw doelstelling is de groei van uw vermogen op lange 
termijn. U mikt op een zo hoog mogelijk potentieel ren-
dement en weet dat daaraan risico’s verbonden zijn. U 
aanvaardt sterke opwaartse en neerwaartse schomme-
lingen in de waarde van de spaar- en beleggingsverze-
keringen, bijvoorbeeld ten gevolge van koersschomme-
lingen of wisselrisico’s.
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Dit document houdt geen rekening met de duurzaamheidsvoorkeuren van de klant. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar het document “Informatiefiche omtrent duurzaamheid“ beschikbaar op onze website in de 
rubriek “Bibliotheek”.

https://be.athora.site/Documents_Online/public/Pdf/Common/SFDR/Fiche-SFDR-NL.pdf

