REGLEMENT DB INVESTMENT PLAN
Reglement
1. BESCHRIJVING VAN DE DIENST
‘DB Investment Plan’, de nieuwe naam voor ‘Periodieke beleggingen’
vanaf 20 februari 2017, is een plan voor de automatische inschrijving
op deelbewijzen van fondsen waarmee de cliënten die erbij aansluiten
periodiek een bepaald bedrag kunnen storten via een automatische
invordering. Dat bedrag wordt onmiddellijk en volledig besteed aan
de aankoop van deelbewijzen van fondsen die de cliënt zelf kiest.
De term ‘fonds’ is de gemeenschappelijke benaming voor een ‘Instelling voor Collectieve Beleggingen’ (ICB), die kan bestaan onder het
statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse
rechtsvormen kan aannemen (bevek, GBF …).
De fondsen waarop via deze dienst kan worden ingeschreven, zijn,
behalve uitzonderingen, opgenomen in de DB Best Advice list die
Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel (hierna ‘de bank’ genoemd)
samenstelt en die op het ogenblik van de inschrijving beschikbaar
is op de website van de bank.

2. HOE INSCHRIJVEN?
Elke cliënt kan een DB Investment Plan openen, namelijk:
n via de website ‘Online Banking’ van de bank,
n door naar de bank te bellen op het nummer 078 153 154.
n in een Financial Center van de bank.
De dienst is beschikbaar in het Nederlands en in het Frans.
De cliënt die op een ‘DB Investment Plan’ wil inschrijven, moet een
zichtrekening bij de bank hebben geopend. De effectenrekening
van de cliënt moet voor de deelbewijzen van fondsen worden gecrediteerd. Als de cliënt geen effectenrekening heeft op het ogenblik van de inschrijving, machtigt hij de bank om een effectenrekening te openen tegen de geldende tarieven. De voorwaarden en
tarieven die van toepassing zijn op de effectenrekeningen kunnen op
www.deutschebank.be/tarieven worden geraadpleegd.
Om een DB Investment Plan te openen, kiest de cliënt:
n het fonds (de fondsen) waarin hij wil beleggen.
n het bedrag, dat minstens 100 euro per maand en per fonds
moet bedragen. Er is geen maximumbedrag.
n de uitvoeringsdatum van het eerste order en de frequentie
van de latere orders, namelijk maandelijks, driemaandelijks
of jaarlijks.
n

 e looptijd van het DB Investment Plan, die niet beperkt
d
is in de tijd.

Voordat de cliënt op deelbewijzen van fondsen inschrijft, moet hij het
KIID, het prospectus en de productfiche van het (de) gekozen fonds(en)
lezen. Die documenten zijn altijd beschikbaar op de website van de bank:
https://www.deutschebank.be/nl/oplossingen/fondsen/zoeken.html

3. HOE WORDT DE INSCHRIJVING UITGEVOERD?
Volgens de gekozen frequentie wordt de door de cliënt gekozen
zichtrekening gedebiteerd voor het bedrag van de belegging zoals
door hem bepaald.
Overeenkomstig de artikelen 100 en 112 van het algemeen reglement
der verrichtingen zorgt de cliënt ervoor dat het saldo van zijn zichtrekening altijd toereikend is om de inschrijvingen op deelbewijzen van
fondsen te vereffenen. Mocht het saldo op de zichtrekening niet toereikend zijn, dan behoudt de bank zich het recht voor om de uitvoering van het order op kosten van de cliënt te weigeren.
De transactie wordt ingegeven en uitgevoerd, rekening houdend
met de specifieke termijnen van elke uitgever die in het KIID en het
prospectus van elk fonds worden vermeld.
De effectenrekening wordt gecrediteerd voor de deelbewijzen die
overeenstemmen met het bedrag van de belegging binnen de specifieke termijnen van elke uitgever die in het KIID en het prospectus van
elk gekozen fonds staan vermeld.
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4. H
 OE EEN DB INVESTMENT PLAN BEËINDIGEN?
Elk DB Investment Plan eindigt automatisch op de einddatum zoals
gekozen door de cliënt.
Bovendien heeft de cliënt het recht om een of meer DB Investment Plans op elk moment kosteloos te beëindigen, onder dezelfde
voorwaarden als bij de inschrijving. Er wordt meteen rekening gehouden met de beslissing van de cliënt, onder voorbehoud van de afwikkeling van de eventueel lopende transacties vóór de kennisgeving van
de beslissing.
De bank heeft het recht om de dienst te beëindigen volgens de bepalingen en voorwaarden van het algemeen reglement der verrichtingen, dat ook de relaties tussen partijen regelt en voor zover dit document er niet van afwijkt.

5. WIJZIGINGSVOORWAARDEN
De cliënt heeft de mogelijkheid om op elk moment (onder voorbehoud van de uitvoering van verrichtingen die op het ogenblik van de
gevraagde verandering niet zijn afgewikkeld) de frequentie en het
bedrag van een DB Investment Plan te wijzigen door contact op te
nemen met de bank of naar een Financial Center te komen.
De zichtrekening waarop het bedrag van de belegging wordt afgehouden, kan niet worden gewijzigd. Als de cliënt een andere zichtrekening wil gebruiken, dan moet hij de lopende inschrijvingen beëindigen en een nieuwe opdracht geven met het gewenste nieuwe
zichtrekeningnummer.

6. WIJZIGINGEN IN DE BEST ADVICE LIST
De bank behoudt zich het recht voor om de ‘Best Advice’-fondsenlijst
op elk moment en zonder voorafgaand bericht te wijzigen. De bank
brengt de cliënt op de hoogte als een fonds uit zijn DB Investment
Plan uit de Best Advice list wordt gehaald. De cliënt heeft het recht
zijn opdracht in het kader van het DB Investment Plan voor dit fonds
te beëindigen of het periodieke order te behouden volgens de geldende voorwaarden op het ogenblik dat het fonds uit de lijst wordt
gehaald. Het zal echter niet meer mogelijk zijn om via het DB Investment Plan nieuwe inschrijvingen te doen op het fonds dat uit de Best
Advice list werd verwijderd.

7. KOSTPRIJS VAN DE DIENST ‘DB INVESTMENT PLAN’
De dienst ‘DB Investment Plan’ is gratis. Op de gevraagde transacties
zijn kosten en taksen verschuldigd. Die worden uitvoerig beschreven
in het KIID, het prospectus en de brochure van elk fonds. De tarieven van de bank zijn van toepassing en kunnen altijd op de website
www.deutschebank.be/tarieven worden geraadpleegd.

8. H
 ERROEPINGSRECHT (bij inschrijving op afstand of
buiten de instelling)
De dienst van het DB Investment Plan is verbonden aan deelbewijzen van fondsen waarvan de prijs afhangt van marktschommelingen
waarop de bank geen invloed heeft. Overeenkomstig artikel 58bis en
58ter van het geldende algemeen reglement der verrichtingen is er
dan ook geen herroepingsrecht voor de dienst DB Investment Plan of
op de aan- en verkoop van effecten.

9. VERHAAL
Het algemeen reglement der verrichtingen en de andere bijzondere
reglementen regelen de betrekkingen tussen partijen, tenzij er in dit
document wordt van afgeweken. De dienst is onderworpen aan het
Belgische recht.
Voor alle klachten kunt u terecht bij onze dienst Client Solutions,
Tel.: +32 2 551 99 35; Fax: +32 2 551 62 99;
e-mail: clientendienst@db.com of bij OMBUDSFIN
Tel. : +32 2 545 77 70; Fax +32 2 545 77 79;
e-mail: ombudsman@ombudsfin.be, www.ombudsfin.be

