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Essentiële-informatiedocument   
 

Doel 
 
In dit document wordt u essentiële informatie gegeven over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen 
de aard, de risico’s, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken. 

 
Product 
 

 

 

 

 

 

 

 

Waarschuwing: U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is. 

 

Wat is dit voor een product?  
Soort  

KBC IFIMA S.A. (LUX) gestructureerde obligatie in USD op 3 jaar met variabele interestvoet is een overdraagbaar schuldinstrument naar Engels recht. 

 

Doelstellingen 

Met een belegging in dit product wordt ingezet op een potentiële stijging van de USD Libor-rente op 3 maanden. 

 

Hoe wordt de coupon berekend: 
Elk kwartaal heeft u per coupure recht op een variabele coupon die gelinkt is aan de USD Libor-rente op 3 maanden, zijnde de interbancaire referentierente voor 
een looptijd van 3-maanden. De variabele coupon is gelijk aan de USD Libor-rente op 3 maanden, met een minimum van 2,50% (bruto) per jaar. Deze coupons zijn 
elk kwartaal betaalbaar op 2 november, 2 februari, 2 mei, en 2 augustus van elk jaar vanaf 2 november 2018 tot en met de eindvervaldag. Het niveau van de USD 
Libor-rente op 3 maanden wordt twee bankwerkdagen voor de startdatum van de interestperiode vastgelegd. 
 
Interestperiodes: 
 

 Startdatum interestperiode Einddatum interestperiode 

1 2 augustus  2018  2 november 2018 

2 2 november 2018 2 februari 2019 

3 2 februari  2019 2 mei 2019 

4 2 mei 2019 2 augustus 2019 

5 2 augustus 2019 2 november 2019 

6 2 november 2019 2 februari 2020 

7 2 februari 2020 2 mei 2020 

8 2 mei 2020 2 augustus 2020 

9 2 augustus  2020 2 november 2020 

10 2 november 2020 2 februari 2021 

11 2 februari 2021 2 mei 2021 

12 2 mei 2021 2 augustus 2021 

Productgegevens: 

 

Terugbetalingsprijs 100,00% 

Uitgifteprijs 100,75% 

Coupure USD 2.000 

Uitgiftedatum 2 augustus 2018 

Eindvervaldag 2 augustus  2021 

Interest betaaldagen 
Driemaandelijks betaalbaar op 2 november, 2 februari, 2 mei, 2 augustus van elk jaar vanaf  2 november 2018 tot en met de 
eindvervaldag. 

 
Op de eindvervaldag heeft u recht op terugbetaling van 100,00% van het belegde bedrag in USD, namelijk USD 2.000per coupure. 

Indien zich bepaalde uitzonderlijke omstandigheden voordoen zoals uiteengezet in het prospectus, kunnen aanpassingen gedaan worden aan het product en/of 
kan de ontwikkelaar het product vroegtijdig beëindigen. 

 

Naam van het Product: 

KBC IFIMA S.A. (LUX) gestructureerde obligatie in USD op 3 jaar met variabele 

interestvoet 
 

ISIN: XS1853151006 

Ontwikkelaar: KBC IFIMA S.A. 

Contactgegevens: KBC Bank optredend voor KBC Ifima SA (PRIIP-Ontwikkelaar)-  
https://www.kbc.com/nl/contacten-en-hoofdkantoor-  bel 0800 62 084 voor meer informatie 

Bevoegde autoriteit: Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 

Datum aanmaak KID: 09/07/2018 

https://www.kbc.com/nl/contacten-en-hoofdkantoor
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Retailbelegger op wie het priip wordt gericht 

 
Dit product richt zich meer in het bijzonder tot de belegger die geïnteresseerd is in een vast minimaal rendement, en tegelijk een potentieel hoger rendement 
maar toch ook 100,00% terugbetaling van zijn kapitaal op eindvervaldag wenst. Voor een belegging in dit product moet de belegger een deel van zijn vermogen 
gedurende 3 jaar kunnen missen. Bovendien dient de belegger in dit complexe product vertrouwd te zijn met de onderliggende rentevoet en wisselkoersen 
 

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?  
 

  
Risico-indicator 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de 
kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. We hebben dit product ingedeeld in klasse  
1 uit 7; dat is de laagste risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als heel laag, en dat de kans dat wij u niet 
kunnen betalen op vervaldag wegens een slechte markt heel klein is. 

Wees u bewust van het valutarisico. U ontvangt betalingen in een andere valuta, zodat het definitief te ontvangen rendement afhangt van de wisselkoers 
tussen beide valuta's. Dat risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator.   

U hebt het recht om ten minste 100,00% van uw kapitaal terug te ontvangen en een coupon van minimaal 2,50% (bruto) per jaar. Bedragen daarboven en extra 
rendementen zijn afhankelijk van toekomstige marktprestaties en derhalve onzeker. 

Deze bescherming tegen toekomstige marktprestaties is niet van toepassing als u uw belegging verkoopt vóór de eindvervaldag. 

Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.  

 
Prestatiescenario's 

 

Belegging USD 10.000    

Scenario's 1 jaar 2 jaar 3 jaar (eindvervaldag 2 
augustus 2021) 

Stressscenario 
Wat u kunt terugkrijgen na kosten USD 10.297 USD  10.483 USD 10.671 

Gemiddeld rendement per jaar 2,97% 2,42% 2,24% 

Ongunstig scenario 
Wat u kunt terugkrijgen na kosten USD 10.453 USD 10.833 USD 11.123 

Gemiddeld rendement per jaar 4,53% 4,17% 3,74% 

Gematigd scenario 
Wat u kunt terugkrijgen na kosten USD 10.577 USD 11.017 USD 11.309 

Gemiddeld rendement per jaar 5,77% 5,09% 4,36% 

Gunstig scenario 
Wat u kunt terugkrijgen na kosten USD 10.719 USD 11.241 USD 11.581 

Gemiddeld rendement per jaar 7,19% 6,21% 5,27% 

Deze tabel laat zien hoeveel geld u zou kunnen terugkrijgen in de komende 3 jaar, in verschillende scenario's, als u USD 10.000 inlegt. 

De weergegeven scenario's illustreren het mogelijke rendement op uw belegging. U kunt ze vergelijken met de scenario's van andere producten.  

De weergegeven scenario's zijn een schatting van de toekomstige prestatie op basis van gegevens uit het verleden over hoe de waarde van deze belegging varieert, 
en geven geen exacte indicatie. Wat u ontvangt, hangt af van hoe de markt presteert en hoe lang u het product aanhoudt. 

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terug krijgen in extreme marktomstandigheden, en houdt geen rekening met de situatie waarin wij u niet kunnen 
betalen. 

Dit product kan niet eenvoudig worden verkocht. Dat betekent dat het lastig is in te schatten hoeveel u zou terugkrijgen als u besluit tot verkoop vóór de 
eindvervaldag. Eerder verkopen is niet of alleen tegen hoge kosten of met een groot verlies mogelijk. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het 
product zelf maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke 
fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. 

 

Wat gebeurt er als KBC IFIMA S.A. niet kan uitbetalen? 
 

De verplichtingen van KBC IFIMA S.A. worden volledig, onvoorwaardelijk en onherroepelijk gegarandeerd door KBC Bank NV. De terugbetaling en de 
interestbetalingen zijn afhankelijk van de solvabiliteit van KBC IFIMA S.A. (de ontwikkelaar) en van KBC Bank NV (de garant). Het is mogelijk dat de belegger een 
deel van of het volledige belegde bedrag en interestbedragen verliest in geval van faillissement of risico op faillissement van de ontwikkelaar of de garant of in 
geval van bail-in. Dit laatste betekent dat de toezichthouders kunnen beslissen dat in geval van faillissement of risico op faillissement van KBC Bank Groep (KBC 
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Lager risico 

5 3 

Hoger risico 

Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt tot de eindvervaldag. 
Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt 
minder terugkrijgen. U bent mogelijk niet in staat vroeg te verkopen. U zult misschien 
aanzienlijke extra kosten moeten betalen om vroeg te verkopen.   
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Bank NV en haar dochterondernemingen), deze gestructureerde obligaties geheel of gedeeltelijk worden afgeschreven of worden omgezet in kapitaalinstrumenten 
(aandelen). 

 

Wat zijn de kosten? 
  
Kosten in de loop van de tijd 

De verlaging van de opbrengst laat zien welk effect de totale door u te betalen kosten hebben op uw mogelijke beleggingsrendement. De totale kosten omvatten 
eenmalige, vaste en incidentele kosten. 

De bedragen die hier zijn weergegeven, zijn de cumulatieve kosten van het product zelf voor drie verschillende perioden van bezit. Potentiële sancties wegens 
vroegtijdige uitstap zijn inbegrepen. De bedragen zijn gebaseerd op de veronderstelling dat u USD 10.000 inlegt. De getallen zijn schattingen en kunnen in de 
toekomst veranderen. 

De persoon die u dit product verkoopt of die u adviseert over dit product, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval geeft die persoon u informatie 
over die kosten en laat hij of zij u zien welk effect alle kosten in de loop van de tijd op uw belegging zullen hebben. 

 

Belegging USD 10.000 
Scenario's Indien u verkoopt na 1 jaar Indien u verkoopt na 2 jaar Indien u verkoopt  op eindvervaldag 

Totale kosten USD 175  USD 275 USD 375 

Effect op rendement (RIY) per 
jaar 1,75% (max) 1,38% (max) 1,25% (max) 

 
Samenstelling van kosten 

Onderstaande tabel geeft het volgende weer:  

     •  het effect dat de verschillende soorten kosten elk jaar hebben op uw mogelijke beleggingsrendement aan het eind van de aanbevolen periode van bezit; 

     •  de betekenis van de verschillende kostencategorieën. 

 

Deze tabel toont het effect op het rendement per jaar 

Eenmalige kosten Instapkosten 0,25% Het effect van de reeds in de prijs opgenomen kosten. 

 Uitstapkosten 0,00% Het effect van de uitstapkosten wanneer uw belegging vervalt. 

Lopende kosten Portefeuilletransactiekosten 
0,00% Het effect van de kosten wij onderliggende beleggingen voor het product aankopen of 

verkopen. 

 Andere lopende kosten  
1,00% (max) Het effect van de kosten die wij elk jaar afnemen voor het beheer van uw 

beleggingen. 

Incidentele kosten Prestatievergoedingen 0,00% 
Het effect van de prestatievergoeding. Wij nemen deze kosten af van uw belegging 
indien het product beter presteert dan zijn benchmark. 

 Carried interests 0,00% Het effect van carried interests. 

 

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uithalen?   
 

Aanbevolen periode van bezit: 3 jaar wat overeenstemt met de eindvervaldag van het product. 
Omwille van de kapitaalsgarantie op eindvervaldag raden we u aan om dit product aan te houden tot op de eindvervaldag.  
 
Het kan zijn dat beleggers niet in de mogelijkheid zijn hun gestructureerde obligaties te verkopen vóór de eindvervaldag. Indien het toch mogelijk is de 
gestructureerde obligaties te verkopen, zal dit gebeuren aan een prijs die door KBC Bank NV kan bepaald worden waarbij KBC Bank NV als tegenpartij kan optreden. 
KBC Bank NV verbindt er zich niet toe om de gestructureerde obligaties systematisch terug te kopen.  
 

Hoe kan ik een klacht indienen? 
 
Elke klacht omtrent de persoon die het product adviseert of verkocht heeft, kan rechtstreeks aan hem voorgelegd worden. Bij klachten omtrent het product of 
het gedrag van de PRIP-ontwikkelaar kunt u mailen naar klachten@kbc.be of gestiondesplaintes@cbc.be; of bellen naar Tel. 0800 62 084 (KBC) of 02 547 12 14 
(CBC) of ombudsman@ombudsfin.be. U kan ook een brief sturen naar KBC-Klachtenmanagement Brusselsesteenweg 100 3000 Leuven. De volledige 
klachtenprocedure kan u vinden op https://www.kbc.be/particulieren/nl/contact/klachten-suggesties.html of www.cbc.be. 

Andere nuttige informatie 

Beleggers die gedetailleerde informatie wensen over de risicofactoren en over de verkoopsbeperkingen, dienen aandachtig volgende documenten te lezen:het 
basisprospectus Medium Term Note Programma (21 juni 2018)  en de final terms (9 juli 2018). Deze zijn beschikbaar in uw KBC kantoor en op 
https://www.kbc.com/nl/kbc-ifima. 
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