Snel geïnformeerd dankzij handige afbeeldingen
Bij een belegging, een aanbod, een dienst… wilt u snel overgaan tot de kern van de zaak. Wat zijn de voordelen, waar vindt u informatie, via welk kanaal
kunt u het kopen, met welke kosten moet u eventueel rekening houden… Die informatie wilt u snel kunnen terugvinden.
Daarom gebruiken wij voortaan afbeeldingen of zgn. iconen. Die wijzen u de weg naar de informatie die u zoekt. Vandaar dat u onze iconen allereerst
vindt in onze documentatie over beleggingsformules. Andere iconen wijzen u de weg in onze Selfs, op het internet enz.
Conform onze belofte “BNP Paribas Fortis geeft u duidelijke informatie” illustreren deze afbeeldingen ons engagement voor een effectieve dialoog
en een lonende interactie tussen u en uw bank.
Garantie

Deze afbeelding signaleert 100% veilige producten zoals kasbons, spaarrekeningen,
verzekeringsproducten van Tak 21, enz.

Kapitaalbescherming

Deze afbeelding vergezelt alle andere producten waarvoor de uitgever de
terugbetaling tegen 100% biedt van het kapitaal, van de nominale waarde of van de
nettopremie op de eindvervaldag. Het gaat hierbij om:
• bepaalde “fix”-fondsen (instellingen voor collectieve belegging van het Fix-type),
• klassieke obligaties en “structured notes” die de terugbetaling tegen 100% bieden
van de nominale waarde op de eindvervaldag,
• bepaalde producten van Tak 23 met een beschermingsmechanisme van de
nettopremie op de einddatum.

Risico

Deze afbeelding signaleert u bepaalde zaken die u speciaal in overweging moet
nemen. Met het oog op een maximale transparantie zult u deze afbeelding opmerken
zodra een belegging een eventueel kapitaalrisico vertoont of als er geen uitdrukkelijke
kapitaalbescherming is.
Ten behoeve van de conservatieve en defensieve beleggersprofielen kan het woord
‘Opgelet’ gebruikt worden i.p.v. ‘Risico’.

Beleggersprofiel

Er bestaan verschillende producten naargelang het beleggersprofiel. Uiterst
voorzichtige beleggingen zijn bijv. aangewezen voor een conservatief beleggers
profiel; beleggingen met het hoogste risico richten zich tot een dynamisch of
een agressief beleggersprofiel. Aan de hand van de kleur van het figuurtje en het
beleggersprofiel als onderschrift, wordt u onmiddellijk geïnformeerd over het laagst
mogelijke beleggersprofiel waarvoor een bepaalde belegging geschikt is.
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Looptijd

Dit icoon groepeert informatie m.b.t. tot de looptijd van de belegging zoals de
vervaldag, de mogelijkheid van vervroegde terugbetaling enz. U vindt er eventueel
ook informatie over de modaliteiten van de terugbetaling.

Kosten

Achter deze afbeelding vindt u alle belangrijke informatie met betrekking tot de
kosten: instapkosten, eventuele korting op de instapkosten (bijv. via PC banking of
Phone banking), uitstapkosten, kosten bij vervroegde afkoop, beheerskosten, kosten
voor bewaring op effectenrekening enz.

Fiscaliteit

Achter deze afbeelding verzamelen we alle belangrijke informatie met betrekking
tot het fiscale regime van uw belegging: taks op beursverrichtingen, roerende
voorheffing, taks op levensverzekeringen, eventuele fiscale voordelen enz. In principe
wordt enkel informatie gegeven die particuliere beleggers in België aanbelangt.
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Rendement

Deze afbeelding groepeert alle belangrijke informatie met betrekking tot de
opbrengststructuur van de belegging: interestvoet, gewaarborgde rentevoet, coupons,
potentiële meerwaarde op eindvervaldag, minimale meerwaarde op eindvervaldag,
winstdeling, kapitaalsopbouw enz.

Documentatie

Deze afbeelding verwijst naar de complete documentatie en informatie die een belegging
begeleidt. Het kan daarbij o.a. gaan om:
•	bij fondsen: het prospectus, het vereenvoudigde prospectus, de Belgische bijlage, het
recentste periodiek verslag;
•	bij obligaties en structured notes: het prospectus, de eventuele aanvullingen, de
samenvatting van het prospectus, de Final Terms;
•	bij beleggingsverzekeringen: de financiële infofiches ”levensverzekering”, het
Reglement voor het fondsenbeheer voor levensverzekeringen gekoppeld aan een
beleggingsfonds (Tak 23);
•	Flash Invest, de informatiebrochure ‘Financiële instrumenten’.

Inschrijving

Deze afbeelding groepeert alle belangrijke informatie voor wie wil intekenen op
een belegging: oorspronkelijke inschrijvingsperiode, minimaal vereiste premie
(beleggingsverzekeringen), minimale inschrijving (obligaties en structured notes),
nominale waarde van een aandeel (fondsen en fixfondsen), betaaldatum en valutadatum.

Beschrijving

Deze afbeelding bundelt de algemene kenmerken van het product: de
toekenningsvoorwaarden, de betrokken partijen, de emittent, de rechtsvorm, de soort
belegging, de partijen die garant staan, de inventariswaarde, de aandelenvorm enz.

Duurzaam

Deze afbeelding geeft aan dat het gaat om een duurzame belegging, ook maatschappelijk
verantwoorde investeringen genoemd (MVI, in het Engels SRI).

Ecologisch

Deze afbeelding signaleert een ecologische belegging. U vindt deze afbeelding ook op
folders, brochures enz. die gedrukt zijn op papier dat vervaardigd is op een ecologische
manier.

Munteenheid

Deze afbeelding specifieert de munteenheid waarin een bepaalde belegging wordt
uitgegeven: euro, dollar, pond, yen,…

Mechanisme

Bij bepaalde complexere producten signaleert deze afbeelding een toelichting bij de
werking van het rendement, info over observatiedata, onderliggende indexen,…
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Deze afbeeldingen signaleren waar en via welk kanaal u extra informatie kunt vinden en waar u een bepaald product kunt aankopen.
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Self, cash deposit
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PC banking, website,
online aankopen
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Phone banking,
“Uw bank binnen
handbereik“
voor telefonisch advies
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mobile reload

