
DEFINITIE 

Gestructureerde producten zijn beleggingsoplossingen die bestaan uit verschillende financiële instrumenten. Ze laten toe 
om te investeren in alle activaklassen (aandelen, munten, grondstoffen,…) 

VERSCHILLENDE STRUCTUREN 
Er bestaan drie grote families van gestructureerde 

producten.  

 Producten die indekking bieden tegen een ongunstig
scenario.
Bijvoorbeeld: een belegger anticipeert op een daling
van de beurzen en wil daarom zijn kapitaal veilig te
stellen voor het geval dit scenario werkelijkheid wordt.

 Producten die het rendement van een portefeuille
willen opkrikken in een rustige markt.
Bijvoorbeeld: een belegger wenst op periodieke basis
een inkomen te verwerven in het geval van een stabiele of
zelfs dalende markt.

 ‘Directionele’ producten die de belegger in staat
stellen te profiteren van de hausse of de daling van een
actief, rekening houdend met zijn risicobeperkingen.
Bijvoorbeeld: een belegger wenst te profiteren van
verwachte stijging van een bepaalde aandelenkoers. De
garantie en de bescherming van het kapitaal op
eindvervaldag kunnen deel uitmaken van de structuur
van het product.

RISICO’S 

Het risico van het product hangt af van de onderliggende 
structuur. Globaal genomen zijn er twee types: producten 
met 100% kapitaalbescherming en producten zonder (of 
minder dan 100%) kapitaalbescherming. Het is duidelijk dat 
het risico van de tweede groep groter is dan het risico van de 
eerste groep.  

Belangrijk om weten is dat een kapitaalbescherming van 
100% geen garantie is in de enge zin van het woord. De 
belegger loopt steeds het risico dat de uitgever en garant van 
het product in gebreke blijft of failliet gaat. In dat geval 
riskeert de belegger een deel van zijn ingelegde kapitaal mis 
te lopen.  

Verder geldt de kapitaalbescherming enkel op de 
contractueel voorziene vervaldag(en) en niet tijdens de 
levensduur van het fonds. Beleggers die voor eindvervaldag 
verkopen genieten dus niet van kapitaalbescherming. 

Bij sommige gestructureerde producten is er ook sprake van 
een hefboomeffect. In dit geval wordt gewerkt met een 
hefboom op de evolutie van de prijs van het onderliggende en 
vergroot dus de blootstelling aan het onderliggende. 

BELANGRIJKSTE TROEVEN 

 Mogelijkheid om kapitaalbescherming te krijgen en
tegelijkertijd deel te nemen aan  een bepaalde
beweging op de financiële markten.
 Mogelijkheid om meer diversificatie in te voeren en

om in activa te beleggen die minder toegankelijk zijn.

BELANGRIJKSTE BEPERKINGEN 

 Risico op kapitaalverlies naargelang de gekozen
strategie.
 Kredietrisico van de emittent.
 Verhandelbaarheid voor vervaldag

RENDEMENT 

In principe is het rendement van een gestructureerd product 
niet op voorhand gekend. De prestatie zal afhangen van 
een reeks vooraf vastgelegde voorwaarden en de evolutie 
van de onderliggende waarden, die niet te voorspellen zijn.  

GESTRUCTUREERDE 
PRODUCTEN 
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BELANGRIJKE WAARSCHUWING 

Dit document bevat slechts algemene informatie, bij wijze van eerste kennismaking. Deze informatie is niet van contractuele 
aard en mag niet worden beschouwd als een aanbeveling. Hoewel met grote zorg voorbereid, is dit document niet afgestemd 
op een specifiek geval.  Dit document mag niet gebruikt worden als basis van welke beslissing dan ook, en elke beslissing ter 
zake kan slechts worden genomen dan na het inwinnen van professioneel advies. 
Société Générale Private Banking NV is noch aansprakelijk mocht iemand toch enige beslissing of verrichting steunen op dit 
document, noch aansprakelijk voor eventuele onjuiste of onvolledige informatie. 
Dit document werd verdeeld in België door Société Générale Private Banking NV, een Belgische kredietinstelling naar 
Belgisch recht, die gecontroleerd wordt door en onder toezicht staat van de Nationale Bank van België (NBB) en van de 
Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en onder prudentieel toezicht staat van de Europese Centrale Bank 
(ECB). Société Générale Private Banking NV staat bij de FSMA geregistreerd als verzekeringsmakelaar onder het nummer 
61033A. De maatschappelijke zetel van Société Générale Private Banking NV is gevestigd te Kortrijksesteenweg 302, 9000 
Gent en staat geregistreerd in het rechtspersonenregister van Gent onder het btw-nummer BE 0415.835.337. Meer details 
zijn op verzoek verkrijgbaar of zijn terug te vinden op www.privatebanking.societegenerale.be. 
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