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U beschikt over een aanzienlijk kapitaal om uw 
toekomstplannen te realiseren, maar wilt zelf niet instaan 
voor het beheer? 

U laat het beheer van uw kapitaal liever over aan experts 
die u regelmatig informeren over hun beslissingen? 

Door het beheer van uw kapitaal aan Architas toe te 
vertrouwen geniet u van de expertise van onze beheerders.

Zij selecteren de activa waaruit uw portefeuille bestaat, 
volgen van nabij de marktactualiteit en kunnen terugvallen 
op een team van financiële experts.

Dankzij hun kennis en de informatie waarover ze 
beschikken, kunnen ze risico en rendement in evenwicht 
brengen bij het beheer van uw portefeuille, in functie van 
uw beleggingsstrategie.

Welkom bij Architas.

WELKOM 
BIJ ARCHITAS

1Welkom bij Architas



Bij Architas doen we er alles aan opdat 
u zich vrij zou voelen.

OMDAT U 
VRIJ BENT

U vertrouwt ons uw geld toe 
 
 
Wij zorgen ervoor dat het opbrengt 
 
 
Op basis van uw beleggersprofiel 
 
 
Door de marktactualiteit te volgen 
 
 
Door opportuniteiten aan te grijpen 
 
 
Door het risico te beheren 
 
 
Steeds volgens uw wensen
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EEN GEPERSONALISEERDE 
EN PERFORMANTE OPLOSSING

Ontdek de samenstelling 
van de verschillende 
portefeuilles via onze 
animaties www.architas.be
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Zodra uw financiële situatie, uw kennis en ervaring met beleggingen en 
uw beleggingsdoelstellingen in kaart zijn gebracht, bepaalt u samen met 
de relatiebeheerder uw beleggingsstrategie. Deze strategie weerspiegelt 
weerspiegelt het risiconiveau dat u bereid bent te nemen.

Architas heeft zes beleggingsstrategieën gedefinieerd, van meer voorzichtig tot meer 
agressief : Conservatief, Defensief, Neutraal, Dynamisch, Agressief en Flexible Allocation.

6 BELEGGINGSSTRATEGIEËN

NEUTRAALCONSERVATIEF DEFENSIEF

FLEXIBLE ALLOCATIONAGRESSIEFDYNAMISCH
Het resultaat bestaat 
uit een waaier van 
fondsen waarin bijna alle 
activaklassen, regio’s, 
thema’s, stijlen en sectoren 
vertegenwoordigd zijn.

SATELLITE

CORE

1: AANDELEN 3: ALTERNATIEVEN2: OBLIGATIES

DRIE PIJLERS

Op basis van deze beleggingsstrategie wordt uw portefeuille samengesteld. Uw relatiebeheerder 
zal bijgestaan worden door een team van beleggingsexperts die steeds op de hoogte zijn van 
ontwikkelingen in hun domein.

Deze fondsen zullen beheerd worden volgens het Core- Satellite principe zodat uw 
portefeuille zowel evenwichtig als performant is.



Door uw kapitaal aan Architas toe te vertrouwen 
in het kader van een contract van discretionair 
vermogensbeheer, delegeert u het beheer van uw 
kapitaal aan onze experts. Zij zullen uw portefeuille 
opbouwen en beheren in overeenstemming met uw 
beleggingsstrategie die u hebt gekozen. 

OPEN ARCHITECTUUR VOOR 
DIVERSIFICATIE VAN DE RISICO’S

Een van de grote troeven van Architas is dat we inzetten op 
een breed scala van financiële producten. We selecteren op 
een onafhankelijke manier fondsen waarvan het potentieel 
veelbelovend is. Architas werkt samen met een 40-tal van 
fondsenbeheerders.

Wij zijn van mening dat geen enkele beheerder steeds de beste 
kan zijn, in alle sectoren. Diversificatie is dan ook essentieel bij 
de samenstelling van uw portefeuille.

Door een gediversifieerde strategie spreiden we de 
beleggingsrisico’s over verschillende activaklassen, 
geografische zones, sectoren, stijlen en beheerders. 
Zo minimaliseren wij de risico’s. 

GEOGRAFISCHE 
ZONES

BEHEERDERS

STIJLEN
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EEN TEAM 
VAN EXPERTS



9Ons verhaal8

Architas staat in voor het open architectuur beheer 
van de groep AXA in Europa en beheert meer dan 
43 miljard euro. De expertise van Architas werd al 
verschillende malen bekroond.

DE KRACHT VAN 
DE AXA GROEP

Medewerkers

165.000

Cliënten

107 mio

ONS
VERHAAL

De AXA Groep is wereldwijd marktleider in financiële 
bescherming en vermogensbeheer. Zijn 165.000 medewerkers 
staan in voor meer dan 100 miljoen cliënten wereldwijd.

Oprichting AXA Private 
Management in België 

in 2001 

Een naam geïnspireerd door 
de architectuur. In het leven 

geroepen als de specialist inzake 
het beheer in open architectuur 

voor de AXA Groep

AXA Private Management 
werd op 1 januari 2016 

Architas nv

Oprichting Architas 
in Londen in 2008

Architas UK fuseerde in 2015 
met AXA Private Management 

Frankrijk en België

Met de integratie van Architas 
Solutions groeit Architas tot 

43 miljard euro

Uitbreiding naar 
Azië in 2018



U blijft vrij en op de hoogte
Wordt u geconfronteerd met onvoorziene grote uitgaven 
of dient er zich plots een financiële opportuniteit aan?

Geen nood. Uw kapitaal is steeds beschikbaar, 
gewaardeerd volgens de marktomstandigheden.

Elke drie maanden ontvangt u een gedetailleerd 
rapport over de samenstelling en prestaties van 
uw beleggingsportefeuille.

U ontvangt ook maandelijks relevante informatie in 
verband met de beleggingsstrategie van Architas en 
de algemene marktsituatie.

Bij Architas staat er onmiddellijk een 
relatiebeheerder voor u klaar.

EEN DOORDACHTE 
EN PROGRESSIEVE AANPAK

Hij zal u begeleiden doorheen de volgende 
4 stappen:

Ontdek de details van de 
stappen op www.architas.be
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ANALYSE
Aandachtig luisteren 
om uw precieze noden 
te definiëren

VOORSTEL
Een gepersonaliseerde 
oplossing voorstellen

OPVOLGING
Uw portefeuille continu 
opvolgen, aanpassen en 
u op de hoogte houden

BESLISSING
Samen beslissen, rekening 
houdend met uw profiel en 
uw wensen

11Een doordachte en progressieve aanpak



Is uw tijd kostbaar en wenst u het beheer van uw 
financiële activa aan een expert toe te vertrouwen?

HOE ONS 
CONTACTEREN

12

CONTACTEER ONS OM ER MEER OVER TE WETEN

TELEFONISCH 

Bel 02 678 60 00 
Maandag tot vrijdag, 
van 9 tot 17 uur

BENT U AL  
AXA-KLANT?
U kunt zich wenden tot 
uw AXA bankagent of uw 
verzekeringsmakelaar 
dicht bij u in de buurt 
om een afspraak vast te 
leggen met één van onze 
relatiebeheerders. Vind 
uw kantoor op AXA.be

VIA E-MAIL
 
Vul het formulier in op de 
website www.architas.be

VIA DE POST
 
Architas SA - NV 
Vorstlaan, 36 
B-1170 Brussel

Het beheer en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens zijn essentieel op het gebied van het discretionair vermogensbeheer.
De informatie in verband met uw rechten en onze engagementen ter zake is beschikbaar op onze website www.architas.be, 
onder de rubriek Privacy.


