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AXA BELGIUM FINANCE (NL) OPTINOTE CMS FIXED TO SPREAD COUPON 2029   
>  is een gestructureerd schuldinstrument met een looptijd van 10 jaar, uitgegeven in euro door AXA Belgium 

Finance (NL) bv in het kader van het Notes Issuance Programme
>  wordt gegarandeerd en verdeeld door AXA Bank Belgium nv (rating van A+ door Standard & Poor’s en A2 door 

Moody’s) (1)

>  geeft op de eindvervaldag recht op 100% terugbetaling van het belegde kapitaal (vóór inschrijvingskosten), 
behalve in geval van risico op faillissement of faillissement van de emittent, en/of in geval van risico op  
faillissement, faillissement of afwikkeling (bail-in) van de Garant

>  biedt de betaling van een vaste brutocoupon van 1,25% voor de eerste 5 jaar en vervolgens uitzicht op een va-
riabele brutocoupon (2) die gelijk is aan het verschil tussen de EUR CMS-rente op 30 jaar en de EUR CMS-rente 
op 2 jaar gedurende de laatste 5 jaar met een minimum van 0% (2) (3)

>  intekenperiode van 06/05/2019 tot 14/06/2019; een vervroegde afsluiting is mogelijk
>  inschrijvingskosten (niet inbegrepen in de uitgifteprijs): 2% (4)

Geïnteresseerd? Voordat u belegt in dit product, lees aandachtig de Definitieve Voorwaarden (Final Terms) van 23 april 2019 in 
het Engels, het Essentiële informatiedocument (KID), het Basisprospectus “AXA Belgium Finance (NL) bv and AXA Bank Belgi-
um nv Notes Issuance Programme, EUR 2,000,000,000 -” in het Engels, goedgekeurd op 25 september 2018 door de FSMA, met 
samenvatting in het Nederlands, het Eerste Supplement van 23 april 2019 en eventuele latere aanvullingen in het Engels en 
hun samenvatting in het Nederlands, in het bijzonder de risicofactoren betreffende de emittent, de Garant, het gestructureer-
de schuldinstrument en het belegde kapitaal. Al die documenten zijn gratis beschikbaar in uw agentschap en op axabank.be.

(1) Een rating wordt louter indicatief gegeven en vormt geen aanbeveling om de gestructureerde obligaties van de Emittent te kopen, te verkopen of te bewaren. 
Ze kan te allen tijde door het ratingbureau worden opgeschort, gewijzigd of ingetrokken. Als een van deze ratings tijdens de periode van commercialisatie zakt, 
worden de klanten van AXA Bank die op dit product hebben ingeschreven, op de hoogte gebracht. Zie de technische fiche op pagina 6 voor meer informatie.

(2) Een roerende voorheffing van 30% is verschuldigd op de brutocoupons. Zie de technische fiche op pagina 6 voor meer informatie.
(3) Zie de technische fiche op pagina 6 voor meer informatie over deze datums.
(4) Een beschrijving van de van toepassing zijnde tarieven vindt u op pagina 6.

Durven investeren  
voor een mooie  

toekomst
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AXA Bank stelt u  
AXA Belgium Finance (NL)  
Optinote CMS Fixed to Spread 
Coupon 2029 voor

Dit gestructureerde schuldinstrument wordt uitgegeven in euro door AXA Belgium (NL) bv in het kader 
van het Notes Issuance Programme. Het wordt gewaarborgd en verdeeld door AXA Bank Belgium nv.

19
JUIN 10 jaar, van 19 juni 2019 tot 19 juni 2029

Betaling van een vaste brutocoupon van 1,25% voor de eerste 5 jaar en vervolgens 
uitzicht op een variabele brutocoupon (2) die gelijk is aan het verschil tussen de EUR 
CMS-rente op 30 jaar en de EUR CMS-rente op 2 jaar gedurende de laatste 5 jaar met 
een minimum van 0% (1) (2). 

Bruto actuarieel rendement van minstens 0,43% (rekening houdend met de 
uitgifteprijs en commissies, maar vóór roerende voorheffing), behalve in geval 
van risico op faillissement of faillissement van de emittent, en/of in geval van 
risico op faillissement, faillissement of afwikkeling (bail-in) van de garant.

Recht op 100% terugbetaling van het belegde kapitaal (vóór inschrijvingskosten), 
op de eindvervaldag, behalve bij een risico op faillissement of faillissement van 
de emittent, en/of in geval van risico op faillissement, faillissement of  
afwikkeling (bail-in) van de garant.

Investeringsdoel 

Deze note, met een looptijd van tien jaar, richt zich op 
beleggers die verwachten dat het verschil tussen de EUR 
CMS-rente op 30 jaar en de EUR CMS-rente op 2 jaar in de 
periode van 2025 tot 2029 positief zal zijn. Een toename 
van dit verschil kan het gevolg zijn van een stijging van de 
langetermijnrente tegenover stabiele of dalende korte-
termijnrentes. Het verschil tussen deze rentes kan ook 
toenemen als de kortetermijnrente langzamer stijgt dan de 
langetermijnrente of als de kortetermijnrente sneller daalt 
dan de langetermijnrente.

Voor wie is AXA Belgium Finance (NL)  
Optinote CMS Fixed to Spread Coupon  
2029 bestemd?

Dit instrument kan een interessant beleggings-
alternatief blijken. Het richt zich tot ervaren 
beleggers die over voldoende kennis en ervaring 
beschikken om, op basis van hun financiële 
situatie, de voordelen en risico’s te kunnen 
inschatten van een belegging in dit complexe 
instrument (met name vertrouwd zijn met de 
EUR CMS op 30 jaar en op 2 jaar).

(1) Zie de technische fiche op pagina 6 voor meer informatie over deze datums.
(2) Een roerende voorheffing van 30% is verschuldigd op de brutocoupons. Zie de technische fiche op pagina 6 voor meer informatie.
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Focus op de EUR CMS-rente

De CMS-rente (Constant Maturity 
Swap of vastelooptijdswap) is 
een referentierente voor swap-
transacties met vaste rente tegen 
variabele rente voor een vaste 
looptijd.

De EUR CMS op 30 jaar en 
EUR CMS op 2 jaar zijn dus de 
referentierentevoeten voor 
swaptransacties met vaste rente 
tegen variabele rente in EUR voor 
looptijden van 30 jaar en 2 jaar.

De historische evolutie van het verschil tussen de EUR CMS op 30 jaar en 
EUR CMS op 2 jaar is geen indicator voor toekomstige ontwikkelingen.

De historische evolutie van de EUR CMS op 30 jaar en EUR CMS op 2 jaar 
is geen indicator voor toekomstige ontwikkelingen.

EVOLUTIE VAN DE EUR CMS-RENTE OP 30 JAAR EN DE EUR 
CMS-RENTE OP 2 JAAR (SINDS 01/05/2009)

EVOLUTIE VAN HET VERSCHIL TUSSEN DE EUR CMS-RENTE OP 30 JAAR 
EN DE EUR CMS-RENTE OP 2 JAAR (SINDS 01/05/2009)

Ter informatie, op 01/05/2019 
bedroeg de EUR CMS-rente 
op 30 jaar 1,116% en de EUR 
CMS-rente op 2 jaar -0,189%.

Het verschil tussen de EUR 
CMS-rente op 30 jaar en de EUR 
CMS-rente op 2 jaar bedroeg op 
01/05/2019 dus 1,305%.

In het geval van een omgekeer-
de EUR CMS-curve, en meer in 
het bijzonder in geval van een 
negatief of nulverschil tussen 
de EUR CMS-rente op 30 jaar en 
de CMS EUR-rente op 2 jaar op 
de jaarlijkse observatiedatum, 
bedraagt de coupon 0% voor 
het betreffende jaar. 

De belegger kan de evolutie ervan volgen op de website van ICE (https://www.theice.com/marketdata/reports/180). 
AXA Bank Belgium nv stelt de evolutie van de CMS-rentes op eenvoudig verzoek beschikbaar voor beleggers.

Bron: Bloomberg 01/05/2019 

Bron: Bloomberg 01/05/2019 

(1) Zie de technische fiche op pagina 6 voor meer informatie over deze datums.
(2) Een roerende voorheffing van 30% is verschuldigd op de brutocoupons. Zie de technische fiche op pagina 6 voor meer informatie.
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De werking van AXA Belgium  
Finance (NL) Optinote CMS Fixed 
to Spread Coupon 2029

AXA Belgium Finance (NL) Optinote CMS Fixed to Spread Coupon 2029 biedt de belegger, behalve in geval van risico 
op faillissement of faillissement van de emittent, en/of in geval van risico op faillissement, faillissement of afwikkeling 
(bail-in) van de garant:

• de betaling van een vaste coupon van 1,25% (1) (2) tijdens de eerste 5 jaar, van 2020 tot 2024, ongeacht de evolutie 
van de onderliggende rentes;

• uitzicht op een variabele brutocoupon (2) gelijk aan het verschil tussen de EUR CMS-rente op 30 jaar en de EUR 
CMS-rente op 2 jaar met een minimum van 0% gedurende de laatste 5 jaar (1) (2) , dat wil zeggen van 2025 tot 2029.

ILLUSTRATIE VAN DE POTENTIËLE EVOLUTIE VAN DIT PRODUCT
De voorbeelden hieronder zijn louter illustratief en zijn uitsluitend bedoeld om de berekening van de coupons toe te  
lichten. Ze bieden bijgevolg geen garantie in termen van reëel rendement en houden geen rekening met de roerende 
voorheffing.

EERSTE VOORBEELD
In een negatief scenario is het verschil tussen de EUR CMS-rente op 30 jaar en de EUR CMS-rente op 2 jaar op elke obser-
vatiedatum negatief. Bijgevolg zal er de laatste 5 jaar geen coupon worden betaald. In dit geval en rekening houdend met 
een brutocoupon van 1,25% gedurende de eerste 5 jaar, bedraagt het bruto actuarieel rendement 0,43% (2).

TWEEDE VOORBEELD 

WORST-CASE SCENARIO
Bij dreigend faillissement of faillissement van de emittent en/of garant, respectievelijk AXA Belgium Finance (NL) bv en 
AXA Bank Belgium nv, tijdens de looptijd van AXA Belgium Finance (NL) Optinote CMS Fixed to Spread Coupon 2029, zal 
het gestructureerde schuldinstrument worden terugbetaald tegen de marktwaarde. Deze marktwaarde zal afhangen van 
de inningswaarde van dit instrument geschat n.a.v. het faillissement of risico op faillissement dat is ontstaan en kan in het 
slechtste geval 0% bedragen.

PRESTATIESCENARIO’S IN HET ESSENTIËLE INFORMATIEDOCUMENT (KID)
Raadpleeg de prestatiescenario’s in het Essentiële informatiedocument (KID). Dit document is beschikbaar op de website 
van AXA Bank Belgium: Particulieren/Beleggen/Wettelijke documenten/AXA Belgium Finance (NL) Optinote CMS Fixed 
to Spread Coupon 2029.
Deze scenario’s worden verstrekt door AXA Bank Belgium nv en zijn berekend op basis van een methode die door de  
nieuwe Europese PRIIPS-verordening (EU-verordening 1286/2014) is voorgeschreven. Zij tonen het bedrag dat de belegger 
zou kunnen verkrijgen na aftrek van de kosten volgens 4 marktscenario’s (stress, ongunstig, gemiddeld en gunstig).  
De getoonde scenario’s zijn een inschatting van toekomstige prestaties op basis van gegevens uit het verleden. Ze zijn  
geen exacte indicator. Wat u ontvangt, hangt af van de marktevolutie en hoe lang u het product behoudt.

(1) Zie de technische fiche op pagina 6 voor meer informatie over deze datums.
(2) Een roerende voorheffing van 30% is verschuldigd op de brutocoupons. Zie de technische fiche op pagina 6 voor meer informatie.

Jaarlijkse observatiedatums 
voor onderliggende rentes

Verschil tussen de 
onderliggende rentes

Jaarlijkse bruto- 
coupon in EUR

Betalings- 
datums

Jaar 1

Vaste coupons

1,25% 19/06/2020
Jaar 2 1,25% 19/06/2021
Jaar 3 1,25% 19/06/2022
Jaar 4 1,25% 19/06/2023
Jaar 5 1,25% 19/06/2024
Jaar 6 17/06/2025 1,7% 1,7% 19/06/2025
Jaar 7 17/06/2026 1,7% 1,7% 19/06/2026
Jaar 8 17/06/2027 2% 2% 19/06/2027
Jaar 9 15/06/2028 2,2% 2,2% 19/06/2028

Jaar 10 15/06/2029 0,8% 0,8% 19/06/2029

In deze illustratie is het bruto actuarieel rendement 1,25%. (2)



Voornaamste  
risico’s verbonden 
aan dit instrument 

Kredietrisico: door dit product te kopen gaat u, evenals bij andere ge-
structureerde schuldinstrumenten, akkoord met het kredietrisico (bijv. 
faillissement) van de emittent en/of garant (rating van A+ bij Standard 
& Poor’s en A2 door Moody’s op 23 april 2019 (1)). Bij faillissement of 
vermoedelijk faillissement van AXA Belgium Finance (NL) en/of AXA 
Bank Belgium nv kan deze uitgifte geheel of gedeeltelijk worden gean-
nuleerd, of worden omgezet in eigen vermogen (aandelen), afhankelijk 
van de beslissing van de regelgever (“bail-in”-bevoegdheid). In dat 
geval loopt u het risico het belegde bedrag niet te recupereren en het 
gedeeltelijk of volledig te verliezen, alsook de coupon of coupons die 
eventueel nog gestort zouden moeten worden. Dit product kan niet als 
een deposito worden beschouwd en wordt daarom niet beschermd 
door het depositogarantiestelsel.

Risico op prijsschommeling van het effect: als u uw effecten vóór de 
eindvervaldag verkoopt, zal de verkoopprijs op dat moment worden 
beïnvloed door verschillende factoren, zoals de algemene evolutie van 
de rentevoeten (bij een stijging van de marktrentevoeten zal de prijs 
lager liggen), de marktvolatiliteit en de financiële gezondheid van de 
emittent en de garant. Afhankelijk van die factoren kan de terugkoop-
prijs aanzienlijk lager liggen dan de nominale aankoopwaarde. Het 
recht op 100% terugbetaling van het belegde kapitaal (vóór inschrij-
vingskosten) geldt enkel op de eindvervaldag, onder voorbehoud van 
het kredietrisico (zie hierboven).

Liquiditeitsrisico: dit gestructureerde schuldinstrument is niet 
genoteerd op een gereglementeerde markt. Zie ‘Wederverkoop vóór 
eindvervaldag’ in de technische fiche voor meer informatie. 

Een rendementsrisico: gedurende de laatste 5 jaar is de jaarlijkse 
variabele brutocoupon in EUR gekoppeld aan het verschil tussen de 
EUR CMS op 30 jaar en de EUR CMS op 2 jaar(2). In het geval van een 
omgekeerde EUR CMS-curve, en meer in het bijzonder een negatief of 
nulverschil tussen de EUR CMS-rente op 30 jaar en de EUR CMS-rente 
op 2 jaar op de jaarlijkse observatiedatum, bedraagt de coupon 0% 
voor het betreffende jaar.

Risico van vervroegde terugbetaling - Overmacht: In geval van 
overmacht (een geval van onoverkomelijke onmogelijkheid voor de 
emittent om zijn verplichtingen na te komen zonder dat dit hem ten 
laste kan worden gelegd, en die het behoud van het product defini-
tief onmogelijk maakt), kan de emittent de houders van de effecten 
op de hoogte brengen van een vervroegde terugbetaling tegen de 
marktwaarde van de effecten. Die waarde kan in het slechtste geval 0% 
bedragen.

Alvorens te beleggen moeten 
beleggers die interesse hebben in 
dit product, kennisnemen van: de 
Definitieve Voorwaarden (Final Terms) 
van 23 april 2019 in het Engels, het 
Essentiële informatiedocument (KID), 
het Basisprospectus AXA Belgium 
Finance (NL) bv en AXA Bank Belgium 
nv. Notes Issuance Programme, 
EUR 2,000,000,000 -” in het Engels, 
goedgekeurd op 25 september 2018 
door de FSMA, het Eerste Supplement 
van 23 april 2019 met samenvatting 
in het Nederlands, en eventuele 
latere aanvullingen in het Engels en 
hun samenvatting in het Nederlands, 
in het bijzonder de risicofactoren 
betreffende de emittent, de garant, het 
gestructureerde schuldinstrument en 
het belegde kapitaal. 
 
U vindt deze documenten in alle 
filialen van AXA Bank Belgium en 
op axabank.be onder de rubriek 
“Beleggen”.

De bail-in kan worden gedefinieerd 
als een reeks maatregelen die door 
de toezichthoudende autoriteiten 
worden opgelegd en bedoeld zijn om 
de verliezen van een kredietinstelling 
in moeilijkheden te dragen voor alle 
of een deel van haar schuldeisers, van 
wie de beleggers hebben ingeschreven 
op de gestructureerde notes. Deze 
maatregelen kunnen leiden tot een 
verlaging van het nominale bedrag 
van de gestructureerde notes of een 
omzetting ervan in aandelen van deze 
kredietinstelling om de verliezen op 
te vangen en/of ze te herkapitaliseren. 
In dit geval lopen beleggers het risico 
niet het bedrag terug te krijgen waarop 
zij recht hebben en het belegde bedrag 
en de coupons geheel of gedeeltelijk te 
verliezen.
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Zie het Basisprospectus op pagina 23 tot 38 voor meer informatie over de risico’s.

(1) Een rating wordt louter indicatief gegeven en vormt geen aanbeveling om de gestructureerde obligaties van de Emittent te kopen, te verkopen of 
te bewaren. Ze kan te allen tijde door het ratingbureau worden opgeschort, gewijzigd of ingetrokken. Als een van deze ratings tijdens de periode van 
commercialisatie zakt, worden de klanten van AXA Bank die op dit product hebben ingeschreven, op de hoogte gebracht. Zie de technische fiche op 
de volgende pagina voor meer informatie.
(2) Een roerende voorheffing van 30% is verschuldigd op de brutocoupons. Zie de technische fiche op pagina 6 voor meer informatie. 
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Technische fiche

Emittent AXA Belgium Finance (NL) bv, opgericht in Nederland
Garant AXA Bank Belgium nv

Rating van de  
Garant

S&P: A+/A-1 met stabiel vooruitzicht. Moody’s: A2/P-1 met stabiel vooruitzicht. Ratings op 23 april 
2019. De ratings worden toegekend door onafhankelijke ratingbureaus. Houd er rekening mee 
dat deze ratings op regelmatige tijdstippen worden herbekeken en kunnen worden aangepast. 
AXA Bank Belgium nv verbindt zich ertoe elke belangrijke wijziging op haar website te publiceren. 
Raadpleeg voor actuele ratings https://www.axabank.be/nl/over-axa-bank/investor-relations- 
financial-information/rating. Deze ratings zijn louter indicatief en vormen geen aanbeveling om 
de aangeboden effecten te kopen, te verkopen of te bewaren. Voor meer informatie: https://www.
moodys.com/sites/products/AboutMoodysRatingsAttachments/MoodysRatingSym- bolsand-
Definitions.pdf en https://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/article/-/view/ 
sourceId/504352.

ISIN-code XS1987077325
Verdeler -  
Financiële dienst

AXA Bank Belgium nv

Berekeningsagent AXA Bank Belgium nv
Intekenperiode Van 6 mei 2019, 9.00 uur tot 14 juni 2019, 16.00 uur - vervroegde afsluiting mogelijk.
Uitgiftedatum 19 juni 2019
Vervaldatum 19 juni 2029
Munteenheid EUR
Nominale waarde 1.000 EUR per coupure
Bedrag van de 
uitgifte

Minimaal 5 miljoen EUR en maximaal 200 miljoen EUR.

Uitgifteprijs 100%
Intekenkosten 2% bij uw AXA Bankagent

Kosten inbegrepen 
in de uitgifteprijs

De structureringskosten bedragen maximaal 1% en de distributiekosten maximaal 5%.  
Deze kosten zijn indicatief en kunnen veranderen volgens de marktomstandigheden tijdens de 
intekenperiode. Ze zullen echter nooit hoger zijn dan 6%.

Terugbetaling op 
de vervaldag

Op de eindvervaldag hebt u recht op 100% terugbetaling van het belegde kapitaal (vóór kosten), 
behalve in geval van risico op faillissement of faillissement van de emittent, en/of in geval van 
risico op faillissement, faillissement of afwikkeling (bail-in) van de garant.

Onderliggende 
indices

EUR Constant Maturity Swap (EUR CMS) op 30 jaar
EUR Constant Maturity Swap (EUR CMS) op 2 jaar

Jaarlijkse obser-
vatiedatums voor 
variabele bruto-
coupons (1)

17/06/2025, 17/06/2026, 17/06/2027, 15/06/2028, 15/06/2029

Betalingsdatum 
van de coupons

19/06/2020, 19/06/2021, 19/06/2022, 19/06/2023, 19/06/2024, 19/06/2025, 19/06/2026,19/06/2027, 
19/06/2028,19/06/2029

(1) Een roerende voorheffing van 30% is verschuldigd op de brutocoupons. 
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Brutocoupon

Vaste jaarlijkse brutocoupon van 1,25% voor de eerste 5 jaar en daarna uitzicht op een varia-
bele brutocoupon (1) die gelijk is aan het verschil tussen de EUR CMS-rente op 30 jaar en de EUR 
CMS-rente op 2 jaar gedurende de laatste 5 jaar met een minimum van 0%, behalve in geval van 
risico op faillissement of faillissement van de emittent, en/of in geval van risico op faillissement, 
faillissement of afwikkeling (bail-in) van de garant.

Vorm - Financiële 
dienst

Toondereffecten (niet leverbaar) ingeschreven op een effectenrekening  
- gratis bij AXA Bank Belgium nv

Wederverkoop voor 
eindvervaldag

Dit gestructureerde schuldinstrument heeft geen notering op een gereglementeerde markt, 
maar AXA Bank Belgium nv verzekert de liquiditeit ervan door op te treden als koper, behalve bij 
uitzonderlijke marktomstandigheden. Beleggers die hun effecten vóór de eindvervaldag wensen 
te verkopen, dienen dat te doen tegen de biedkoers bepaald door AXA Bank Belgium nv (exclusief 
taks op beursverrichtingen en andere belastingen), die afhankelijk is van de marktparameters 
van het moment (zie “het risico op prijsschommeling van het effect”) en die alle kosten van AXA 
Bank Belgium omvat. Op deze biedkoers zijn volgende uitstapkosten van toepassing: maximum 
3% uitstapkosten als de resterende looptijd groter is dan of gelijk is aan 2 jaar, maximum 2% 
uitstapkosten als de resterende looptijd groter is dan of gelijk is aan 1 jaar, maar minder dan 2 jaar, 
maximum  1% uitstapkosten als de resterende looptijd korter is dan 1 jaar, 1% makelaarslonen en 
1% verkoopskosten. Dat zou kunnen leiden tot een prijs die ver beneden de uitgifteprijs ligt. De 
belegger heeft enkel recht op terugbetaling van de nominale waarde op de eindvervaldag (behal-
ve in geval van risico op faillissement of faillissement van de emittent, en/of in geval van risico op 
faillissement, faillissement of afwikkeling (bail-in) van de garant).

Fiscaliteit

De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke belegger en kan later worden 
gewijzigd. Op basis van de huidige wetgeving is het fiscale regime voor particuliere beleggers 
onderworpen aan de personenbelasting in België, als volgt:
• op de brutocoupons is een roerende voorheffing verschuldigd. Momenteel bedraagt die  

bevrijdende roerende voorheffing 30%.
• taks op beursverrichtingen: 0% bij de intekening en 0,12% (maximaal 1.300 euro) voor  

verrichtingen na de intekenperiode  (tarief op de aanvangsdatum van de intekenperiode).
Beleggers die onder een ander regime dan de Belgische personenbelasting vallen, wordt  
verzocht zich te informeren over het belastingregime dat op hen van toepassing is.

MiFID-profiel

In de portefeuilleaanpak die AXA Bank in het kader van beleggingsadvies hanteert, is dit product 
bestemd voor beleggers met een conservatief tot offensief profiel, voor zover de limieten per 
profiel voor de risicoklasse van dit product worden nageleefd. We raden u aan om enkel in dit 
product te beleggen als u een goed begrip hebt van de kenmerken ervan, en meer bepaald, indien 
u begrijpt welke risico’s eraan verbonden zijn. Als u op eigen initiatief een belegging in dit product 
overweegt, moet de bank nagaan of u over voldoende kennis en ervaring hierrond beschikt. Als 
het product niet geschikt zou zijn voor u, moet ze u daarvan verwittigen. Als de bank u dit product 
aanbeveelt in het kader van een beleggingsadvies, moet ze beoordelen of dit product geschikt is, 
rekening houdend met uw kennis en ervaring met dit product, uw beleggingsdoelstellingen en uw 
financiële situatie. 

Marktwaarde
Vanaf de betaaldatum, driemaandelijks gepubliceerd op axabank.be onder de rubriek Juridische 
informatie (Beleggingen - Wettelijke documenten).

Toepasselijk recht Dit gestructureerde schuldinstrument wordt beheerst door het Belgische recht.

Technische fiche (vervolg)

(1) Een roerende voorheffing van 30% is verschuldigd op de brutocoupons. 



Wilt u:

dan is AXA Belgium Finance (NL) 
Optinote CMS Fixed to Spread 
Coupon 2029 misschien iets 
voor u!

> de betaling van een vaste brutocoupon van 
1,25% voor de eerste 5 jaar en vervolgens uit-
zicht op een variabele brutocoupon (1) die gelijk is 
aan het verschil tussen de EUR CMS-rente op 30 
jaar en de EUR CMS-rente op 2 jaar gedurende de 
laatste 5 jaar met een minimum van 0% (1);

> recht op 100% terugbetaling van het geïnvesteer-
de kapitaal (vóór kosten) op de eindvervaldag; in 
geval van risico op faillissement of faillissement 
van de emittent, en/of in geval van risico op  
faillissement, faillissement of afwikkeling (bail-
in) van de garant, loopt u het risico niet het 
bedrag terug te krijgen waarop u recht hebt;

Dit aanbod is geldig van 6 mei 2019 tot 14 juni 2019 
(onder voorbehoud van een eventuele vervroegde 
afsluiting). Ga dus snel langs bij uw AXA Bankagent.

Het product dat u wordt aangeboden, is een gestruc-
tureerd schuldinstrument. Door op dit product in te 
tekenen, draagt u geld over aan de emittent die zich 
ertoe verbindt u een vaste coupon van 1,25% te be-
talen gedurende de eerste 5 jaar met vervolgens uit-
zicht op een variabele brutocoupon (1) gelijk aan het 
verschil tussen de EUR CMS-rente op 30 jaar en de 
EUR CMS-rente op 2 jaar gedurende de 5 laatste jaar 

met een minimum van 0%, en u het belegde kapitaal 
(vóór kosten) terug te betalen op de eindvervaldag.

In geval van risico op faillissement of faillissement 
van de emittent en/of in geval van risico op faillis-
sement, faillissement of afwikkeling (bail-in) van de 
garant, loopt u het risico het bedrag waarop u recht 
hebt niet terug te krijgen en het volledige belegde 
bedrag te verliezen.

Zie ook pagina 6 voor de belangrijkste risico’s ver-
bonden aan dit instrument. 

Dit document werd uitsluitend voor publicitaire doeleinden door AXA Bank Europe nv ontwikkeld en verdeeld. Het verstrekt 
geen beleggingsadvies, noch bevat het enige aanbeveling voor beleggingen.

Contactgegevens van de interne klachtendienst en van de bemiddelingsdienst:
• Customer Relations AXA Bank: Grotesteenweg 214, 2600 Berchem - FAX 03 286 25 30 

e-mail : customer.relations@axa.be - axabank.be (rubriek contact/klachten/bank)
• Ombudsman bij financiële geschillen: North Gate II, Koning Albert II-laan 8, bus 2, 1000 Brussel  

TEL 02 545 77 70 - FAX 02 545 77 79 - e-mail : ombudsman@ombudsfin.be
De ombudsman in financiële geschillen komt pas tussen als de klacht vooraf door de interne  klachtendienst werd behandeld.

AXA Bank Belgium nv, Troonplein 1, 1000 Brussel • TEL 02 678 61 11 • FAX  02 678 82 11  • e-mail contact@axa.be • www.axabank.be
BIC: AXABBE22 • IBAN BE67 7000 9909 9587 • KBO nr.: BTW BE 0404 476 835 RPR Brussel • FSMA 036705 A • 720.0742 - 0419 - V.U.: Wim Pauwels

(1) Een roerende voorheffing van 30% is verschuldigd op de brutocoupons. Zie het gegevensblad op pagina 6 voor meer informatie.


