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Essentiële informatiedocument 
DOEL  
Dit document bevat essentiële informatie over het beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze 
informatie wordt u verstrekt in overeenstemming met een wettelijke verplichting, om u te helpen begrijpen 
wat dit product is en welke risico’s, kosten, potentiële winsten en verliezen eraan zijn verbonden en om u te 
helpen het met andere producten te vergelijken.

PRODUCT  

AXA Belgium Finance (NL) Optinote CMS Fixed to Spread Coupon 2029
ISIN XS1987077325
PRIIP ontwikkelaar AXA Bank Belgium nv  - www.axabank.be
Emittent AXA Bank Belgium Finance (NL) BV
Garant AXA Bank Belgium nv
Bevoegde autoriteit Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)
Aanmaakdatum van het document 23/04/2019

 
U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig is en moeilijk te begrijpen kan zijn.

Wat is dit product? 
> Type: dit product is een gestructureerd schuldinstrument onderworpen aan Belgisch recht. 
> Doelstellingen:  het doel van dit product is het betalen van vaste coupons van 1,25% tijdens de eerste 5 jaar en vervolgens variabele 

coupons berekend op elke betalingsdatum van de coupon. Deze variabele coupon is 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%.  
Dit product heeft een vaste looptijd van 10 jaar en geeft recht op 100% terugbetaling van uw kapitaal op de vervaldag, behalve in geval van 
faillissement of niet-betaling door de Emittent of Garant. 

Productgegevens 
Uitgiftedatum 19 juni 2019
Inschrijvingsperiode Van 6 mei 2019, 9.00 uur tot 14 juni 2019, 16.00 uur - vervroegde afsluiting mogelijk.
Vervaldatum 19 juni 2029
Uitgifteprijs 100%
Aanmaakdatum van het document 23/04/2019
Rente van de vaste coupon 1,25%
Betalingsdatums van de vaste 
coupons

19/06/2020, 19/06/2021, 19/06/2022, 19/06/2023, 19/06/2024

Rente van de variabele coupon (EUR CMS 30Y – EUR CMS 2Y), met een minimum van 0%
Observatiedatums voor de rente 
van de variabele coupon

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

Betalingsdatums van de variabele 
coupons

19/06/2025, 19/06/2026, 19/06/2027, 19/06/2028, 19/06/2029

Nominale waarde 1000 EUR per coupure
Valuta van het product EUR

Als bepaalde uitzonderlijke gebeurtenissen zich zouden voordoen, voorziet de juridische documentatie met betrekking tot het product in 
(1) mogelijke aanpassingen aan het product en/of (2) de eventuele vervroegde terugbetaling door de Emittent. Deze gebeurtenissen worden 
uitvoerig beschreven in de juridische documentatie van het product en hebben voornamelijk betrekking op de onderliggende waarden, 
het product en de Emittent en de Garant. Het rendement (indien van toepassing) dat u bij vervroegde terugbetaling ontvangt, kan van het 
hieronder vermelde bedrag afwijken en kan lager zijn dan het bedrag dat u hebt belegd.

De voorgestelde bedragen van de terugbetalingen worden uitgedrukt in verhouding tot de nominale waarde exclusief kosten, commissies, 
sociale en fiscale aftrekken die van toepassing zijn op het beleggingskader en bij afwezigheid van faillissement of niet-betaling door de  
Emittent en de Garant, evenals een afwikkelingsregime (bail-in) van de Garant. 

Beoogde retailbeleggers 
Dit product is bestemd voor beleggers die: 
>  een beleggingshorizon hebben gelijk aan de hieronder aangegeven aanbevolen periode;
>  over voldoende kennis en ervaring beschikken om de voordelen en risico’s van beleggen in dit product te beoordelen;
>  willen beleggen in een product dat op de eindvervaldag kapitaalbescherming biedt. 



KID AXA BELGIUM FINANCE (NL) OPTINOTE CMS FIXED TO SPREAD COUPON 2029 - 2

Wat zijn de risico’s en wat kan het u opleveren?  
Risico-indicatoren:

1 2 3 4 5 6 7

Laagste risico Hoogste risico

Voor de risico-indicator wordt ervan uit gegaan dat u het product houdt voor de aanbevolen investeringsperiode. Het werkelijke risico 
kan heel verschillend zijn als u ervoor kiest vóór de vervaldag uit te stappen, waardoor u er minder voor terug kunt terugkrijgen. U zult 
aanzienlijke extra kosten hebben als u vóór de vervaldatum verkoopt. U loopt het risico dat u uw product niet gemakkelijk kunt verkopen of 
dat u het voor een prijs moet verkopen die een grote invloed heeft op hoeveel u ervoor terugkrijgt.

De synthetische risico-indicator maakt het mogelijk om het risiconiveau van dit product te beoordelen ten opzichte van andere. Hij geeft 
de waarschijnlijkheid aan dat dit product verliezen zal lijden in geval van marktbewegingen of als wij in de onmogelijkheid zijn om u uit 
te betalen. We hebben dit product ingedeeld in risicoklasse 1 op 7, de laagste risicoklasse. Met andere woorden, de mogelijke verliezen 
met betrekking tot toekomstige opbrengsten van het product zijn zeer laag en als de situatie op de markten verslechtert, is het zeer 
onwaarschijnlijk dat onze mogelijkheid om u te betalen daaronder zal lijden.

U hebt recht op de terugbetaling van ten minste 100% van uw kapitaal. Eventuele terugbetalingen boven dit percentage en eventuele extra 
opbrengsten zijn afhankelijk van toekomstige marktprestaties en blijven onzeker. Deze bescherming tegen marktrisico’s geldt echter niet als 
u voor de eindvervaldag uitstapt. 

Als wij niet in staat zijn u de verschuldigde bedragen terug te betalen, kunt u uw volledige investering verliezen. 

Prestatiescenario’s  
Belegging van 10 000 EUR 

Scenario’s 1 jaar 5 jaar 10 jaar (de aanbevolen  
investeringsperiode)

Stress- 
scenario’s

Wat u kunt krijgen na aftrek van kosten  
Gemiddelde jaarlijkse opbrengst

6.913,31 EUR
-30,87%

8.358,21 EUR
-3,52%

10.397,06 EUR
0,39%

Ongunstig 
scenario

Wat u kunt krijgen na aftrek van kosten  
Gemiddelde jaarlijkse opbrengst

7.172,16 EUR
-28,28%

8.428,61 EUR
-3,36%

10.397,06 EUR
0,39%

Gemiddeld 
scenario

Wat u kunt krijgen na aftrek van kosten 
 Gemiddelde jaarlijkse opbrengst

8.545,06 EUR
-14,55%

9.454,35 EUR
-1,12%

10.454,04 EUR
0,45%

Gunstig  
scenario

Wat u kunt krijgen na aftrek van kosten  
Gemiddelde jaarlijkse opbrengst

9.458,70 EUR
-5,41%

10.477,28 EUR
0,94%

11.228,08 EUR
1,17%

Deze tabel geeft de bedragen weer die u over 10 jaar kunt krijgen, op basis van verschillende scenario’s, ervan uitgaande dat u 10.000 EUR 
belegt. De verschillende scenario’s laten zien hoe uw investering het zou kunnen doen. U kunt ze vergelijken met de scenario’s van andere 
producten.

De getoonde scenario’s zijn een schatting 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. Het stresscenario laat zien wat u zou kunnen krijgen in 
extreme marktsituaties en houdt geen rekening met het geval waarin we u niet zouden kunnen uitbetalen.

De vermelde cijfers omvatten alle kosten van het product zelf, maar niet noodzakelijk alle vergoedingen die verschuldigd zijn aan uw advi-
seur of distributeur. Deze cijfers houden geen rekening met uw persoonlijke belastingsituatie, die ook van invloed kan zijn op de bedragen 
die u ontvangt. 

Wat gebeurt er als AXA Belgium Finance 
(NL) niet in staat is om te betalen?  
Dit product wordt gegarandeerd door AXA Bank Belgium nv (de 
Garant). U bent blootgesteld aan het risico dat de Emittent en/
of de Garant (bijvoorbeeld in geval van faillissement) mogelijk 
niet aan zijn verplichtingen met betrekking tot dit product kan 
voldoen, zodat u het risico loopt dat u het bedrag niet terugkrijgt 
dat u wegens het product of de garantie verschuldigd is, en dat u 
uw belegde kapitaal verliest.

Het product wordt niet gedekt door enige beleggersvergoeding 
of garantieregeling. De belegger worden erop gewezen dat AXA 
Bank Belgium nv, die als Garant optreedt, als kredietinstelling in 
België is erkend en als zodanig onderworpen is aan de regeling 
voor de afwikkeling van bankinstellingen die is ingevoerd 
door de Europese Richtlijn 2014/59/EU van 15 mei 2014 tot 

totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling 
van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen. Deze 
verordening geeft onder meer de afwikkelingsautoriteiten de 
bevoegdheid om de belangrijkste voorwaarden van de garantie 
te wijzigen, om de bedragen die de Garant mogelijk op grond 
van de garantie verschuldigd is, te verlagen, ook tot nul, of om 
de bedragen die de Garant mogelijk op grond van de garantie 
verschuldigd is, in aandelen om te zetten. Het is mogelijk dat de 
belegger het geheel of een deel van het bedrag dat de Garant 
met betrekking tot de garantie verschuldigd is, niet terugkrijgt 
of dat de belegger eventueel andere financiële instrumenten, 
die door de Garant (of enige andere entiteit) worden uitgegeven, 
ontvangt om het verschuldigde bedrag voor het door de Emittent 
uitgegeven product te vervangen. In dit geval kan het bedrag dat 
de belegger ontvangt, aanzienlijk lager zijn dan het bedrag dat op 
de eindvervaldag van het product verschuldigd is. 



Wat gaat deze investering u kosten?  
De vermindering van de opbrengst (RIY) toont welke impact de totale kosten die u betaalt, hebben op uw beleggingsrendement. De totale 
kosten omvatten eenmalige, terugkerende en aanverwante kosten. De hier vermelde bedragen zijn de cumulatieve kosten die betrekking 
hebben op het product zelf, gedurende drie verschillende bewaartermijnen. Ze omvatten mogelijke boetes voor vervroegde uittreding. Bij de 
vermelde cijfers wordt verondersteld dat u 10.000 EUR belegt. Die cijfers zijn schattingen en kunnen in de toekomst veranderen. 

Kosten in de tijd  
De persoon die u dit product verkoopt of u erover adviseert, kan u vragen om extra kosten te betalen. In dat geval zal deze persoon u over die 
kosten informeren en u de invloed tonen van alle kosten op uw investering in de loop van de tijd.

Investering van 10 000 EUR

Scenario’s U stapt uit na 1 jaar U stapt uit na 5 
jaar

U stapt uit aan het einde van de aanbevolen  
beleggingsperiode

Totale kosten 453,75 EUR 768,75 EUR 737,50 EUR

Impact op het rendement (verlaging van 
het rendement) per jaar 4,54% 1,54% 0,74%

Samenstelling van de kosten

De onderstaande tabel toont:  
>  de jaarlijkse impact van de verschillende soorten kosten op het rendement dat u van uw belegging zou kunnen ontvangen aan het einde 

van de aanbevolen beleggingsperiode;
>  de betekenis van de verschillende kostencategorieën.

Deze tabel toont de impact op het rendement per jaar.

Eenmalige 
kosten

Instapkosten
Uitstapkosten

0,20%

0,00%

De impact van kosten die al in de prijs zijn begrepen.
De impact van de gemaakte kosten wanneer u op de vervaldag uit uw 
belegging stapt.

Terugkerende 
kosten

Portefeuilletransactiekosten

Andere terugkerende kosten

0,00%

0,5375%

De impact van de gemaakte kosten wanneer wij onderliggende  
beleggingen van het product kopen of verkopen.
De impact van de kosten die we elk jaar afhouden om uw beleggingen te 
beheren.

Aanverwante 
kosten

Commissies met betrekking tot 
resultaten

Winstdelingscommissies

0,00%

0,00%

De impact van commissies met betrekking tot de resultaten. Wij houden 
deze commissie op uw belegging af als het product beter presteert dan 
zijn benchmark.
De impact van de winstdelingscommissies.

Uitstapkosten voor rekening van de belegger bij verkoop vóór de vervaldatum
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
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Hoe lang bewaren?
De aanbevolen beleggingsperiode is 10 jaar, tot 19/06/2029,  
wat overeenkomt met de eindvervaldag van het product. 

Kunt u uw geld eerder opnemen?  
Dit product is niet genoteerd op een gereglementeerde markt, 
maar AXA Bank Belgium nv verzekert haar liquiditeit door op te 
treden als koper, onder voorbehoud van uitzonderlijke marktom-
standigheden. Beleggers die hun effecten vóór de eindvervaldag 
wensen te verkopen, moeten dit doen tegen de biedprijs bepaald 
door AXA Bank Belgium nv (exclusief belasting op beurstransac-
ties en andere belastingen), die afhangt van de marktparameters 
die van kracht waren op het moment van de wederverkoop en 
die alle kosten van AXA Bank Belgium omvat. Dit zou kunnen 
leiden tot een prijs die ver beneden de uitgifteprijs ligt. Er is in dit 
geval geen kapitaalbescherming van toepassing.

Andere relevante informatie    
De informatie in dit essentiëel informatiedocument vormt geen 
aanbeveling om te kopen of te verkopen. Wij adviseren u om 
contact op te nemen met uw dichtstbijzijnde AXA Bankagent 
voor volledige informatie over dit product.

De Definitieve Voorwaarden (Final Terms) van 23 april 2019 
in het Engels, het Basisprospectus “AXA Belgium Finance (NL) 
bv and AXA Bank Belgium 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, 1ste 
Supplement van 23 april 2019 in het Engels en eventuele latere 
aanvullingen in het Engels en hun samenvatting in het Neder-
lands zijn beschikbaar in alle filialen van AXA Bank Belgium nv en 
op axabank.be onder “Beleggen”.

Hoe een klacht indienen?   
Elke klacht over de persoon die het product heeft geadviseerd of verkocht, kan rechtstreeks aan hem worden voorgelegd. 
Elke klacht over het product kan worden ingediend bij:  
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)


