Productfiche versie oktober 2021

vdk kasbon
De vdk kasbon is een effect dat een schulderkenning vertegenwoordigt, uitgegeven door vdk
bank nv die zich ertoe verbindt om een rente te betalen tijdens de looptijd van het product en om
het bedrag waarop is ingetekend op de overeengekomen vervaldag terug te betalen.
Het bedrag waarop is ingetekend blijft in principe geblokkeerd voor de hele looptijd van het
product en wordt niet vervroegd terugbetaald (*).

Kenmerken
Uitgever : vdk bank nv
Munt : in euro
Toepasselijk recht : Belgisch recht
Looptijd : naar keuze, looptijden zie tarieflijst.
Intekenperiode : gedurende twee weken (tot resp. de 15de en de laatste dag van de maand)
Uitgiftedatum : uitgifte de 16de en de 1ste van de maand). vdk bank nv behoudt zich het recht
voor om het aanbod van nieuwe kasbons te allen tijde te schorsen of stop te zetten.
Minimum Intekenbedrag : vanaf 200 euro (en nadien per 100 euro)
Uitgifteprijs: 100 %
Doelgroep: de vdk kasbon is interessant voor beleggers die hun geld niet nodig hebben op korte /
middellange termijn en die op zoek zijn naar een vast rendement.
Vorm : de vdk kasbon is een niet achtergesteld gedematerialiseerde effect, niet converteerbaar
en niet omwisselbaar. De vdk kasbon geeft geen recht tot het inschrijven op of verwerven van
andere soorten van effecten en is evenmin aan een derivaat gekoppeld.
Eindvervaldag : Op de eindvervaldag wordt het bedrag waarop is ingetekend automatisch
terugbetaald. Tot op de eindvervaldag is het bedrag waarop is ingetekend in principe
geblokkeerd, maar de belegger kan in uitzonderlijke omstandigheden vóór de eindvervaldag een
vervroegde terugbetaling(*) aanvragen aan vdk bank.

Vergoeding
Rentevoeten : de rentevoet staat voor de hele looptijd vast. De actuele rentevoeten zijn terug te
vinden in de tarieflijst van vdk bank nv
Rentebetaling : de rente wordt jaarlijks uitbetaald op een vaste datum, op de aan de
effectenrekening verbonden opbrengstrekening. Het bedrag van de coupon blijft gedurende de
looptijd hetzelfde. Er is geen kapitalisatie mogelijk.

Kosten
Instapkosten : geen kosten
Uitstapkosten op eindvervaldag : geen kosten
Bewaarloon : de vdk kasbon uitgegeven door vdk bank nv wordt gratis bewaard op een vdk
kasbonrekening bij vdk bank nv. Bij andere financiële instellingen kan wel een bewaarloon
worden aangerekend.
Voor meer informatie over de kosten van de verbonden opbrengstrekening : zie tarieflijst

Fiscaliteit
Fiscaliteit : inhouding Belgische roerende voorheffing op de bruto intresten.
Fiscale behandeling kan wijzigen in functie van wijzigingen in de Belgische wetgeving, en is
tevens afhankelijk van de fiscale status van de belegger.

Productprofiel en risico’s
Productprofiel : zeer defensief indien de looptijd overeenkomt met de beleggingshorizon. Hierbij
wordt een eventueel verlies dat het gevolg zou zijn van een overschrijding van de waarborg van
de Depositobescherming buiten beschouwing gelaten.
Kredietrisico : indien vdk bank als uitgever in gebreke blijft (bv. in geval van faillissement) loopt
de belegger het risico dat diens aanvankelijk belegd kapitaal, alsook de eventueel nog uit te
betalen coupons slechts gedeeltelijk of zelf helemaal niet worden terugbetaald.
Depositobescherming : Dit product valt onder het toepassingsveld van de Belgische
depositobeschermingsregeling. Vdk bank is aangesloten bij het Belgisch depositogarantiestelsel.
Voor het bepalen van het productprofiel is rekening gehouden met de depositobescherming die
evenwel beperkt is tot 100.000 euro per persoon en per bank. Meer informatie over de
beschermingsregeling én uitsluitingen vindt u in bijlage van deze productfiche of op
www.garantiefonds.belgium.be.
Liquiditeitsrisico : deze kasbon is niet genoteerd, waardoor het onwaarschijnlijk is dat er een
actieve secundaire markt ontstaat.
Marktrisico : de waarde van de vdk kasbon kan schommelen onder meer in functie van de
marktrentetarieven, de volatiliteit van de markten en de financiële gezondheid van de uitgever.
Hierdoor is het mogelijk dat bij een toegestane vervroegde terugbetaling de belegger een bedrag
zou kunnen krijgen dat lager is dan het oorspronkelijk bedrag waarop is ingetekend.

Praktische informatie
Informatie : De belegger ontvangt informatie via uittreksels
Bewaring : vdk kasbons bewaard bij vdk bank, wordt aangehouden op een afzonderlijke vdk
kasbonrekening
Vervroegde terugbetaling : (*) De belegger kan een vervroegde terugbetaling vóór de
eindvervaldag aanvragen aan vdk bank. Vdk bank kan in functie van de marktomstandigheden
het verzoek van de belegger om vervroegde terugbetaling weigeren.
De effectieve terugbetalingswaarde in geval van terugkoop voor de eindvervaldag wordt bepaald
op de dag van de berekening van de vervroegde terugbetaling. Deze berekening houdt rekening
met de marktomstandigheden en is gebaseerd op een discounted cash flow berekening waarbij
een marktrentevoet gehanteerd wordt die overeenkomt met de resterende looptijd van de
kasbon.
vdk bank rekent ook steeds een dossierkost aan voorzien in tarieflijst.
De belegger kan op voorhand aan vdk bank een ingeschatte terugbetalingswaarde vragen, maar
elk bedrag dat de aanvrager(s) wordt meegedeeld dient louter als een indicatie te worden
beschouwd.
De belegger moet er dus zeker rekening mee houden dat het vóór de vervaldag terugbetaalde
bedrag, lager kan zijn dan het oorspronkelijk bedrag waarop is ingetekend.
Klachten : Bij klachten kan de belegger terecht bij vdk bank nv - Klachtenbehandeling,
Sint-Michielsplein 16, 9000 Gent, e-mail : klachtenbehandeling@vdk.be. Als de belegger niet
tevreden is met het antwoord, kan contact worden opgenomen met de Ombudsman in financiële
geschillen, te bereiken via de website van Ombudsfin of op dit adres: North Gate II, Koning Albert
II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel.
Tarieflijst : tarieflijst is beschikbaar in elke vdk-vestiging en op www.vdk.be/tarieven.
Reglement : Het ‘Algemeen Reglement van de Verrichtingen’, en in het bijzonder het ‘Reglement
voor verrichtingen in financiële instrumenten en verzekeringsdistributie’, is van toepassing.
Reglementen zijn beschikbaar in elke vdk-vestiging en op www.vdk.be/wettelijke documenten.
Dit document is geen prospectus, noch een informatienota en werd niet gecontroleerd of goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten.
Deze productfiche is marketingdocumentatie en bevat enkel een samenvatting van de belangrijkste
kenmerken van het product. Ze bevat geen beleggingsadvies.
De informatie in deze productfiche is geldig op het ogenblik waarop ze werd opgesteld, maar kan
wijzigen in de toekomst.

