
Dit is een fonds dat door een verzekeringsmaatschappij, eventueel 
in samenwerking met een vermogensadviseur, aan een individue-
le cliënt wordt aangeboden waarbij het beheer wordt gedelegeerd. 
Het is alleen toegankelijk via een verzekeringscontract. Een IGF 
heeft een duidelijk omschreven beheerprofiel en beleggingsdoels-
tellingen die aansluiten bij de behoeften, de vermogenssituatie 
en het beleggersprofiel van de verzekeringnemer-cliënt. De bele-
ggingsmogelijkheden en de waaier van onderliggende activa die 
toegankelijk zijn, het beleggingsuniversum van het IGF hangen af 
van de persoonlijke vermogenssituatie van de verzekeringnemer en 
van het belegde bedrag.

De aanbiedingen die er zijn

Toegankelijk 
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4 SOORTEN BEHEER VIA IGF

250.000€ 500.000€ 750.000€ 1Mln€

De expertise van een 
gespecialiseerde 
vermogensbeheerder

DANKZIJ 
ECHIQUIER CLUB
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·  Mandaatbeheer toegankelijk 
vanaf €250.000

· Een ervaren beheerteam ten 
dienste van uw cliënten

· Dynamische allocaties en 
actieve opvolging van de 
portefeuilles

· Toegang tot open 
architectuur

· Duidelijke tariefstructuur

· Beheer op  basis van 
overtuigingen, toegepast op 
Europese en internationale 
aandelen, vooral met 
thematische insteek 

· Een volledig fondsengamma 
dat aan elk risicoprofiel kan 
worden aangepast

· Een erkende SRI-expertise 
die al 15 jaar meegaat

Maak ik optimaal gebruik van mijn tijd 
om mijn cliënten optimaal te bedienen

Geniet ik van begeleiding 
op maat en een lokaal 
aanspreekpunt

Heb ik toegang tot specifieke 
reportings

>

Echiquier

CLUB
BENELUX

> Kan ik de portefeuilles van mijn 
cliënten online raadplegen

VOOR ALLE PROFIELEN

    DEFENSIEF         

    EVENWICHTIG      
    

     
 DYNAMISCH     

IGF Intern Gepersonaliseerd Fonds

> Kan ik genieten van een 
driehoeksrelatie tussen mezelf, LFDE 
en mijn cliënt

StandaardKlassiek
aanbod

Thematisch en SRI Premium



Dit document is bedoeld voor professionele beleggers en is niet contractueel bindend. De informatie is afkomstig uit de beste bronnen 
waarover wij beschikken. Voor meer informatie over het aanbod en de tarieven kunt u contact opnemen met de beheervennootschap op 
+33 (0)1.47.23.90.90 of met uw gebruikelijke contactpersoon. 
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30% 
fonds 

externes

Om uw cliënten een competitief aanbod te kunnen bieden, selecteren 
wij het deelbewijs met de beste prijs afhankelijk van het belegde bedrag.

Toegang tot alle 
LFDE-fondsen
Voor elk risicoprofiel en elke 
beleggingshorizon

Binnen L’Échiquier
Onze lokale mensen staan heel 
dicht bij de beheerteams

Zeer flexibele asset 
allocatie
Gaande van voorzichtig tot 
dynamisch

vanaf
250.000€

vanaf
500.000€Standaard

100% Echiquier

30% 
fonds 

externes

Een selectie externe 
fondsen en ETF’s
Gediversifieerde allocatie 
dankzij de selectie van experts in 
complementaire activaklassen

Toegang tot alle 
LFDE-fondsen
Voor elk risicoprofiel en 
elke beleggingshorizon

Flexibele asset-
allocatie
Gaande van voorzichtig tot 
dynamisch

vanaf
750.000€

Maatschappelijke uitdagingen   
& wereldwijde megatrends

15 jaar ervaring met 
SRI
Beleg in het volledige SRI-
gamma van LFDE en in 
een selectie van de beste 
wereldwijde SRI-fondsen

De expertise van LFDE 
in thematisch beleggen
·  Artificiële intelligentie, robotica, 
gezondheidszorg, klimaat, 
ruimtevaart, enz.

·  Selectie  van externe thema’s: 
onderwijs, voeding, enz.

3 voorgestelde 
allocaties
·  2 SRI-allocaties: 
Evenwichtig en dynamisch

·  1 thematische allocatie: 
dynamisch

vanaf
1mln€Premium

1 aanspreekpunt voor 
betere opvolging
U krijgt een contactpersoon 
toegewezen voor een dynamische en 
grondige allocatie

Een aanbod 
aangepast aan 
dynamische en 
evenwichtige 
profielen

Toegang tot individuele lijnen

SRI &    
Thematisch

Geselecteerd aanbod◆
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Klassiek aanbod◆

Gediversifieerde 
portefeuille
De inbreng van individuele lijnen om 
de beleggingsthema’s aan te vullen


