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Kasbon
Minimale looptijd van
5 jaar
Kapitaal 100%
gewaarborgd op de
eindvervaldag

Wenst u een sociaal-economische of maatschappelijke dimensie te geven aan uw
spaargeld, via een zekere belegging die kapitaalgarantie en een vaste rentevoet
combineert met een fiscaal voordeel? De VOLKSLENING BNP PARIBAS FORTIS beantwoordt aan al deze voorwaarden.
De VOLKSLENING BNP PARIBAS FORTIS (afgekort de VOLKSLENING BNPPF) is een kasbon
uitgegeven door BNP Paribas Fortis NV door toepassing van de wet van 26 december 2013 met betrekking tot de thematische volksleningen. De bepalingen die in
deze wet zijn opgenomen, zijn van toepassing.

Vaste rentevoet
Vanaf conservatief of
defensief profiel,
afhankelijk van de
looptijd
Verminderde
roerende voorheffing
van 15%

Om particulieren aan te moedigen een deel van hun spaargeld op langere termijn te beleggen,
heeft de overheid beslist de thematische volkslening te lanceren. Deze volkslening kan verschillende vormen aannemen, zoals die van een kasbon, een termijnrekening of een
verzekeringscontract. Al deze vormen hebben evenwel een gemeenschappelijke bijzonderheid:
de ingezamelde sommen worden aangewend voor de financiering van projecten met een
sociaal-economisch of maatschappelijk verantwoord doel, in de publieke of private sector.
Daarvoor krijgt de belegger een fiscaal voordeel in ruil. Dit gebeurt via een verlaagde roerende
voorheffing van 15% op de interesten.

De VOLKSLENING BNPPF is een kasbon uitgegeven door BNP Paribas Fortis, met in het algemeen dezelfde kenmerken als de klassieke
kasbons. Toch heeft deze volkslening ook enkele specifieke eigenschappen, zowel voor de belegger als voor de bank.

Particuliere belegger

BNP Paribas Fortis

• Regelmatige uitgiftes van VOLKSLENINGEN BNPPF.
Wat niet wijzigt
• Kapitaal 100% gewaarborgd op de eindvervaldag.
• Verplichting tot aanwending
• Het Europees depositogarantiesysteem tot een bedrag van 100.000 EUR per
- binnen het jaar
persoon en per bank is van toepassing.
- van minstens 90% van de ingezamelde som• Vaste rentevoet, gekend van bij de start (zie voor de huidige rentevoeten
men voor de financiering van bepaalde
www.bnpparibasfortis.be > Sparen en beleggen > Nuttige info > Rentevoeten).
projecten met een sociaal-economisch of
• Minimaal inschrijvingsbedrag van 200 EUR.
maatschappelijk verantwoord doel, in de
Wat wijzigt
publieke of private sector.
• Vaste looptijd van minimaal 5 jaar.
• Periodieke communicatie aan de Nationale
• Terugkoop door de bank niet mogelijk tijdens de eerste 5 jaar, behalve bij
Bank van België en aan de Autoriteit voor
overlijden van de houder.
Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze
• Gunstig belastingstelsel via een tot 15% verlaagde roerende voorhefﬁng op de
instellingen controleren samen of alle wetteinteresten.
lijke bepalingen correct worden toegepast.
Voorbeelden van projecten die in aanmerking komen in het kader van de volkslening zijn onder
andere de bouw en renovatie van scholen, ziekenhuizen, rusthuizen, culturele centra of openbare
sportinfrastructuur,… De sommen die worden ingezameld, kunnen eveneens gebruikt worden onder
de vorm van financieringen die verleend worden aan kleine en middelgrote ondernemingen.

BNP Paribas Fortis geeft regelmatig VOLKSLENINGEN BNPPF uit
De VOLKSLENING(EN) BNPPF waarvoor de inschrijvingsperiode loopt, vindt u steeds op de
website www.bnpparibasfortis.be > Sparen en beleggen > Nuttige info > Rentevoeten.
Bijkomende informatie en inschrijvingen:
in elk BNP Paribas Fortis-kantoor
telefonisch op het nummer 02 433 41 34
via PC banking en op de website www.bnpparibasfortis.be

Belangrijkste kenmerken van de VOLKSLENING BNP PARIBAS FORTIS
Emittent: BNP Paribas Fortis NV, naamloze vennootschap naar Belgisch recht.
Rating van de emittent: A2 (stable outlook) bij Moody’s, A+ (negative outlook) bij Standard & Poor’s en A+ (stable outlook) bij Fitch.
Een rating wordt louter indicatief toegekend en vormt geen aanbeveling tot kopen, verkopen of bewaren van de effecten van de emittent.
Een rating kan door het ratingagentschap op elk moment worden geschorst, gewijzigd of opgeheven.
Beschrijving

Effecten
• Niet-achtergestelde gedematerialiseerde effecten, niet converteerbaar en niet omwisselbaar.
• De belegger kan kiezen tussen een formule met uitkering van de interesten (jaarlijkse coupons) of een formule met kapitalisatie van de
interesten.
• Minimale inbreng bij inschrijving: 200 EUR. Geen maximum.

Minimale looptijd van 5 jaar.
De VOLKSLENING BNP PARIBAS FORTIS kan niet teruggekocht worden door de bank tijdens de eerste 5 jaar, behalve bij overlijden van de houder.
U vindt de looptijden die momenteel worden aangeboden op de website www.bnpparibasfortis.be > Sparen en beleggen > Nuttige info >
Rentevoeten.
Looptijd

Kapitaal 100% gewaarborgd door BNP Paribas Fortis op de eindvervaldag
De volksleningen in het bezit van particulieren en bepaalde rechtspersonen vallen onder het toepassingsveld van het Europees depositogarantiestelsel, tot een bedrag van 100.000 EUR per persoon en per bank. BNP Paribas Fortis is aangesloten bij het Belgische wettelijk
verplichte depositogarantiesysteem.
Garantie

Beleggersprofiel

Vaste rentevoet, gekend van bij de start.
De rentevoeten die momenteel van toepassing zijn, vindt u op de website www.bnpparibasfortis.be > Sparen en beleggen > Nuttige info >
Rentevoeten.

Op basis van de door BNP Paribas Fortis vastgelegde criteria is de VOLKSLENING BNP PARIBAS FORTIS bestemd voor beleggers met
• een conservatief tot neutraal proﬁel voor een looptijd van 5 of 6 jaar,
• een defensief tot dynamisch proﬁel voor een looptijd van 7 jaar of langer.
De VOLKSLENING BNP PARIBAS FORTIS kan ook geschikt zijn voor beleggers met een ander profiel, afhankelijk van de spreidingsgraad van hun
portefeuille.
Meer informatie over de verschillende risicoprofielen vindt u op www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen > Beleggersprofiel.

• Liquiditeitsrisico: de VOLKSLENING BNP PARIBAS FORTIS kan niet teruggekocht worden door de bank tijdens de eerste 5 jaar, behalve bij overlijden van de houder.

Risico

Kosten

Fiscaliteit

• Risico op prijsschommelingen van het effect (marktrisico): de kapitaalgarantie geldt alleen op de eindvervaldag. In de tussentijd kan
de prijs van de VOLKSLENING BNP PARIBAS FORTIS zowel stijgen als dalen, naargelang parameters zoals de financiële gezondheid van de
emittent en de evolutie van de marktrentevoeten. Bij een terugkoop tussen het 5e jaar en de einddatum (in het geval van een VOLKSLENING
BNP PARIBAS FORTIS met een looptijd van meer dan 5 jaar), zou de belegger dus een bedrag kunnen krijgen dat lager is dan het oorspronkelijk belegde bedrag.

Kosten
• Financiële dienst: gratis bij BNP Paribas Fortis in België.
• Bewaring op een effectenrekening: gratis op een Effectenrekening van BNP Paribas Fortis.
• Geen instapkosten tijdens de oorspronkelijke inschrijvingsperiode en geen uitstapkosten op de eindvervaldag.
• Kosten bij terugkoop door BNP Paribas Fortis (na het 5e jaar): 5 EUR + 0,25% van het kapitaal en de opgelopen rente.

Belastingstelsel voor particuliere beleggers in België
Op grond van de fiscale wetgeving die momenteel van kracht is, zijn de interesten van de VOLKSLENING BNP PARIBAS FORTIS onderworpen aan
de verlaagde roerende voorhefﬁng (RV) van 15%. De RV is bevrijdend in hoofde van de particuliere beleggers.
De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van iedere belegger en is vatbaar voor mogelijke latere wijzigingen.
Andere beleggerscategorieën worden verzocht zich te informeren over het belastingstelsel dat op hen van toepassing is.
Geen taks op beursverrichtingen (TOB) bij intekening, noch bij terugbetaling op vervaldag en evenmin bij terugkoop voor vervaldag door de
bank.

Dit is een promotioneel document, opgesteld en verspreid door BNP Paribas Fortis NV. Het vormt geen beleggingsadvies en geen beleggingsonderzoek. Dit document is dus
niet opgesteld conform de bepalingen met betrekking tot de bevordering van onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan het verbod tot handelen voorafgaand aan de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied.
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