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Overzicht van kosten 

Dit overzicht toont u een inschatting van alle kosten verbonden aan een belegging in de structured note 
SG ISSUER (LU) AUTO-CALLABLE ESG LEADERS 2030. De getoonde bedragen en percentages geven u een 
totaalbeeld van alle kosten, zodat u deze eenvoudig kan vergelijken en een geïnformeerde beleggingsbeslissing kan 
nemen. 

De kosten worden opgesplitst in twee categorieën: 

A. de kosten verbonden aan het product zelf. Deze kosten zitten al vervat in de uitgifteprijs van de 
structured note; 

B. de kosten verbonden aan de dienstverlening. Deze kosten worden afgehouden van het belegde bedrag of 
uw gekoppelde rekening; 

Daarnaast worden de betalingen en eventuele voordelen verkregen van derde partijen afzonderlijk 
weergegeven, als onderdeel van de bovenstaande categorieën. De emittent (Société Générale) betaalt aan 
AXA Bank Belgium nv een gemiddelde jaarlijkse vergoeding (berekend op basis van de looptijd van de effecten) die 
jaarlijks maximaal 0,60% bedraagt van het bedrag van de effectief geplaatste effecten. Ter indicatie: dat bedrag is 
0,52% op basis van de geobserveerde omstandigheden vóór de aanvang van de intekenperiode. 

Deze bedragen en percentages zijn slechts een inschatting van de totale kosten. De werkelijke kosten kunnen 
hiervan afwijken, afhankelijk van de marktcondities tijdens de intekenperiode of een wijziging in de financiële 
regelgeving.  

Wilt u graag bijkomende informatie of een gedetailleerd overzicht van de kosten? Contacteer dan Customer 
Relations AXA Bank, Grotesteenweg 214, 2600 Berchem of customer.relations@axa.be. Daarnaast kunt u ook de 
tarieflijst (deel 4: beleggingen) raadplegen op axabank.be of bij uw AXA Bankagent. 

OVERZICHT VAN KOSTEN AANGEREKEND TIJDENS HET EERSTE JAAR  

De tabel hierna bevat een overzicht van de geschatte kosten tijdens het eerste jaar van een belegging in SG ISSUER 
(LU) AUTO-CALLABLE ESG LEADERS 2030. De geschatte percentages en bedragen bevatten dus eveneens eenmalige 
kosten die enkel bij de start van een belegging verschuldigd zijn, en die in de daaropvolgende jaren niet meer worden 
aangerekend. De bedragen zijn berekend voor een belegging van 1000 euro. 

Bovenop de weergegeven kosten, kunnen ook de volgende taksen worden geheven (maar zijn niet opgenomen in 
de tabel hierna): 

- Roerende voorheffing: een belasting op de uitgekeerde coupons. Deze heffing bedraagt 30% en wordt 
automatisch afgehouden van de uitgekeerde coupons. Bij verkoop op de secundaire markt is deze taks ook 
verschuldigd op het positieve verschil tussen de verkoopprijs en de uitgifteprijs. 

- Taks op de beursverrichtingen (TOB): Deze heffing is enkel van toepassing op de verkoop op de 
secundaire markt, en bedraagt 0,35% met een maximum van 1600 euro. 
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Aankooptransacties zijn niet onderworpen aan de bovenstaande belastingen. Meer info over deze heffingen vindt 
u in de sectie “Fiscaliteit” van onze verklarende fiche over structured notes, beschikbaar op www.axabank.be of 
bij uw bankagent. 

Type kost Percentage Bij belegging van €1 000 

A. Kosten verbonden aan het product 1,2% €12 
Waaronder door derde partijen gedane betalingen 0,52% €5,2 

B. Kosten verbonden aan de dienstverlening 2,0% €20 
Waaronder door derde partijen gedane betalingen 0% €0 

Totaal (A+B) 3,2% €32 

 

EFFECT VAN DE KOSTEN OP HET RENDEMENT 

Kosten en lasten drukken het rendement van uw belegging: ze worden immers van de waarde van uw belegging 
afgetrokken. Stel dat de waarde van een belegging met 5% stijgt, en er 2% kosten worden aangerekend, dan 
behaalt u een rendement van 3%. De structured note zal dus op zijn minst een rendement moeten halen op uw 
belegging dat groter is dan de totale kosten, anders maakt u verlies.  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kosten die gedurende elk jaar tot de vervaldag van SG ISSUER (LU) 
AUTO-CALLABLE ESG LEADERS 2030 verschuldigd zijn.  

De tabel toont ook de totale cumulatieve kosten. Dat betekent dat de kosten van ieder volgend jaar worden 
opgeteld bij de kosten van de vorige jaren. Het percentage in de onderste rij geeft dus aan hoeveel kosten er tot 
de vervaldag van de note (na 10 jaar) werden aangerekend.  

      Vervaldag 

Jaar 0 1 2  … 10 

A. Kosten verbonden aan het product 0,2% 0,52% 0,52%  … 5,7% 

B. Kosten verbonden aan de dienstverlening 2%    … 2% 

Totale cumulatieve kosten  2,2% 2,72% 3,24%  ... 7,7% 
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