Productprofiel vdk bank

Het vdk productprofiel is een eigen rating van vdk bank nv dat inherent is aan een beleggingsproduct.
Het gaat om een productprofiel van A (voor producten met een lager risico) tot en met productprofiel
D (voor producten met een hoger risico). Het productprofiel is eigen aan vdk bank nv en laat niet toe
om deze te vergelijken met de productprofielen van andere financiële instellingen.
Bij beleggingsadvies gebruikt vdk bank het productprofiel om te beoordelen of het risico van de
belegging in overeenstemming is met de antwoorden uit de MiFID-vragenlijst. Deze vragen gaan na in
welke mate het risico van het product in overeenstemming is met de financiële situatie,
beleggingsdoelstellingen en beleggingshorizon en kennis en ervaring van de klant.
De indeling van de producten is onder andere gebaseerd op een aantal objectieve en meetbare
criteria:









Het kapitaalrisico
De activa klasse
De munt
De looptijd
De volatiliteit
De rating van de emittent / garant toegekend door ratingagentschappen
Diversificatie
…

Productprofiel A

Productprofiel B

Productprofiel C

Productprofiel D

Lager risico

Hoger risico

In de indeling van de producten wordt geen rekening gehouden met het liquiditeitsrisico.

Het productprofiel is een momentopname en kan in de toekomst wijzigen. Het productprofiel geeft
dan ook geen enkele indicatie over de toekomstige evolutie van de koers/prijs.
Vooraleer te beleggen in een beleggingsproduct is het aan te raden om na te gaan of dit product
geschikt is voor uw beleggersprofiel of klantenportefeuille, of het beleggingsproduct overeenstemt
met uw beleggingshorizon en of u over de nodige kennis en ervaring beschikt. Voor meer informatie
staat uw vdk-adviseur ter beschikking.

Productprofiel

A

Voorbeeld producten


vdk zichtrekeningen



vdk spaarrekeningen



vdk termijnrekening



vdk spaarbon



vdk comfortrekening



Pensioensparen via Tak-21



Staatsbon



Gestructureerde producten met 100% kapitaalbescherming



Investment Grade obligaties in euro en courante deviezen



ICB’s met SRRI 1 tot 4 (of equivalent 5y volatiliteit ≤ 10%)



Tak-23 beleggingsfondsen met SRRI 1 tot 4



Investment Grade obligaties in niet-courante deviezen



Non-Investment Grade obligaties in euro



Pensioensparen via ICB’s met SRRI 1 tot 4



ICB’s met SRRI 5 tot 7 (of equivalent 5y volatiliteit > 10%)



Tak-23 beleggingsfondsen met SRRI 5-7



Non-Investment Grade obligaties in courante en niet-courante

B
C
D

deviezen


Pensioensparen via ICB’s met SRRI 5-7



Aandelen

Bovenstaande voorbeelden zijn louter informatief en dienen ter illustratie. Het productprofiel van een
product dient steeds bekeken te worden op het moment zelf en kan in de loop der tijd wijzigen. Er is
geen periodieke update van dit document voorzien.
Courante deviezen: USD, CAD, NZD, AUD, DKK, NOK, SEK, CHF, GBP, JPY
Niet-courante deviezen: o.a. HUF, TRY, ZAR, BRL, ISK, PLZ, …
SRRI = Synthetic Risk and Reward Indicator. Deze staat vermeld in de Essentiële Beleggersinformatie voor
beleggingsfondsen en geeft via een puntenschaal van 1 (lager risico, mogelijk lager rendement) tot en met 7
(hoger risico, mogelijk hoger rendement) de volatiliteit weer. Meer informatie over de methodologie kan u hier
vinden.

