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De MiFID-regelgeving verplicht financiële instellingen om hun cliënten, zowel vóór als na de dienstverlening, te informeren omtrent de 
kosten en bijhorende lasten die door de cliënten verschuldigd zijn in het kader van het verstrekken van beleggings- of nevendiensten. 
Daarenboven verplicht deze regelgeving om de cliënten te informeren over het cumulatieve effect van de kosten en bijhorende lasten 
op het rendement van de belegging.

Aan de hand van dit document wenst Société Générale Private Banking u te illustreren met welke kosten en lasten u, direct of indirect, 
geconfronteerd wordt en dit op basis van een belegd vermogen van 3 miljoen euro en/of een belegging in een financieel instrument ter 
waarde van 30 000 euro. Deze kosten en lasten worden zowel in percentages als in absolute bedragen weergegeven. 

Kosten en lasten verbonden aan een mandaat van discretionair vermogensbeheer (DPM Essential)
Société Générale Private Banking hanteert een jaarlijkse vergoeding voor een mandaat van discretionair vermogensbeheer. Deze 
omvat de beheervergoeding, het bewaarloon en de transactiekosten. Het tarief heeft betrekking op het vermogensbeheer. Overige 
kosten gerelateerd aan bijvoorbeeld kredieten, vermogensplanning, transfers van titels of overschrijvingen naar andere bankrekeningen, 
maar ook taksen, vallen hier niet onder.

De jaarlijkse vergoeding voor een mandaat van discretionair vermogensbeheer wordt trimestrieel geïnd en wordt berekend op de 
inventariswaarde van de laatste werkdag van het voorgaande trimester.

Binnen het mandaat van discretionair vermogensbeheer ontvangt Société Générale Private Banking geen vergoeding voor de verdeling 
van fondsen (ook retrocessies genoemd) en zal het zelf geen instap- of uitstapkosten aanrekenen. Deze fondsen rekenen wel een 
beheervergoeding aan. De kosten verbonden aan een financiële instrument, meer bepaald de kosten verbonden aan het beheer van 
fondsen, alsook de taksen, zijn uitgesloten van de jaarlijkse vergoeding voor een mandaat van discretionnair vermogensbeheer.

Onderstaande voorbeeld illustreert de vergoeding voor een belegd vermogen van 3 miljoen euro naargelang het aanbod DPM Essential. 

Belegd vermogen van 3 000 000 EUR DPM Essential

                                       Jaarlijks tarief                                               0,30%

                                       Bedrag                                          9 000 EUR

                                       BTW 21%                                          1 890 EUR

                                       Totaal                                        10 890 EUR

In het aanbod DPM Essential maakt Société Générale Private Banking gebruik van fondsen die een contractuele link hebben met een 
entiteit van de groep Société Générale, meer bepaald Accent Fund en Moorea Fund,  en ETF’s (“Exchange Traded Funds”). De kosten 
verbonden aan het beheer van deze fondsen zitten vervat in de inventariswaarde van het fonds en zijn niet inbegrepen in de jaarlijkse 
vergoeding voor een mandaat van discretionair vermogensbeheer.

Onderstaand voorbeeld illustreert wat de totale lopende kosten zijn in deze fondsen voor een belegd vermogen van 3 miljoen 

Belegd vermogen van 
3 000 000 EUR

Evenwichtig profiel Lopende kosten* Jaarlijkse kost in EUR

        Aandelenfonds           1 500 000 EUR                   1,50%                22 500 EUR

        Obligatiefonds           1 050 000 EUR                   0,90%                  9 450 EUR

        Flexibel fonds              300 000 EUR                   1,85%                  5 550 EUR

        Cash/Monetair fonds              150 000 EUR                   0,30%                     450 EUR

        Totaal lopende kosten                37 950 EUR
*Lopende kosten zijn kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken. Zij worden aangewend om de beheerskosten 
van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. De cijfergegevens gebruikt in dit voorbeeld zijn 
indicatief. Voor de werkelijke kosten verwijzen we naar het document ‘Essentiële beleggersinformatie’ van het betrokken fonds. 

Totale recurrente kosten voor DPM Essential voor een belegd vermogen van 3 miljoen EUR DPM Essential

Bedrag %

                                       Jaarlijkse kosten DPM Essential                10 890 EUR    0,36

                                       Jaarlijkse kosten fondsen                37 950 EUR    1,27

                                       Totale kosten                48 840 EUR    1,63
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Disclaimer

Dit document, dat onderhevig is aan veranderingen, wordt louter ter informatie meegedeeld conform de geldende regelgeving. Het heeft geen contractuele 

waarde en werd niet opgesteld vanuit het oogpunt van commerciële prospectie.

Het mag niet worden opgevat als beleggingsadvies, noch als eender welke andere beleggingsdienst. Het mag evenmin worden opgevat als juridisch, fiscaal 

of boekhoudkundig advies, noch als fiscaal bewijsstuk. De documenten die u nodig heeft voor uw fiscale aangifte zal u afzonderlijk ontvangen.

De informatie, gegevens en waarderingen in dit document werden bepaald op basis van een berekeningsmethode die werd vastgelegd door Société 

Générale Private Banking (hierna “de Bank”), conform de geldende regelgeving.

Deze informatie bevat de kosten en lasten op een illustratieve manier die van toepassing zijn als u zou overgaan tot de transacties die beschreven staan in 

dit document. De berekening van deze kosten en lasten is gebaseerd op de reële tarieven die gelden op de datum van verzending van dit document. Let 

op: deze informatie is enkel van toepassing op de producten en diensten die vermeld worden in dit document en kan indien nodig aangepast worden. Uw 

private banker staat tot uw beschikking indien u graag meer informatie wenst over de inhoud van dit document.

Dit document is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de persoon aan wie het werd bezorgd. Het mag niet verspreid of ter kennis gebracht worden van 

derden (met uitzondering van externe adviseurs en op voorwaarde dat zij de vertrouwelijkheid ervan respecteren). Voorts mag het ook niet gereproduceerd 

worden, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de Bank.

De Bank is niet aansprakelijk voor eventuele transacties die worden uitgevoerd op basis van dit document.

Dit document wordt verspreid door Société Générale Private Banking NV, kredietinstelling naar Belgisch recht, gecontroleerd door en onder het toezicht 

van de Nationale Bank van België (NBB) en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en onder het prudentieel toezicht van de Europese 

Centrale Bank (ECB). Société Générale Private Banking NV is als verzekeringsmakelaar geregistreerd bij de FSMA onder het nummer 61033A. Société 

Générale Private Banking NV heeft haar maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 302, 9000 Gent, en is geregistreerd bij het RPR van Gent onder het 

BTW-nummer BE 0415.835.337.


