KENMERKEN EN VOORWAARDEN DB INVEST PLUS
Naam van de campagne:
DB Invest Plus.
Looptijd van de campagne:
Van 22/04/2016 tot 24/06/2016. Vervroegde afsluiting mogelijk.
Type rekening:
Termijnrekening.
Looptijd van de rekening:
3 maanden. Na de termijn van 3 maanden worden het saldo en de intresten automatisch gestort op de rekening
die u gekozen hebt bij de opening van de termijnrekening.
Munt van de rekening:
EUR
Basisrente:
5% bruto op jaarbasis, gewaarborgd gedurende 3 maanden (3,65% netto op jaarbasis gedurende 3 maanden).
Natuurlijke persoon of rechtspersoon:
Campagne enkel geldig voor natuurlijke personen.
Beleggingsdoelstellingen:
De DB Invest Plus rekening is vooral interessant voor cliënten die hun geld niet nodig hebben of die hun geld
niet binnen de drie maanden nodig hebben en die op zoek zijn naar een aantrekkelijk vast rendement.
Bedragen per natuurlijke persoon en per gezin1:
n Minimumstorting van 10.000 euro.
n Maximumstorting van 50.000 euro.
Als u, of iemand uit uw gezin, reeds een DB Invest Plus termijnrekening geopend heeft, dan kan u een bijkomende
DB Invest Plus termijnrekening openen voor zover het totaalbedrag op alle DB Invest Plus termijnrekeningen
binnen uw gezin niet hoger ligt dan 50.000 euro.
Bijkomende stortingen:
Per termijnrekening wordt één enkele overschrijving aanvaard. Bijkomende overschrijvingen worden niet
toegelaten op eenzelfde rekening.
Valutadata:
n Deposito: valutadatum van de storting op de onderliggende rekening
n Opvraging op de termijn: D (D = Bankwerkdag).
Fiscaliteit:
De intresten zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 27%2.
Kosten:
Geen kosten op de DB Invest Plus termijnrekening.
Toepasselijk recht:
De termijnrekening DB Invest Plus is een termijnrekening naar Belgisch recht.
Risico’s:
In geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder het risico zijn
spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering/omzetting in aandelen (bail-in) van
het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling bovenop het bedrag dat gedekt is door het
dubbele Duitse garantiestelsel voor deposito’s.
Documenten:
Voor dit product geldt geen prospectusplicht noch bestaat er een verplichte informatiefiche.
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Onder ‘gezin’ verstaan we alle personen die onder hetzelfde dak wonen.
Deze fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van de rekeninghouder en kan in
de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn. Het belastingsstelsel waarnaar wordt verwezen, dient
begrepen te worden als het belastingsstelsel dat van toepassing is op een gemiddelde niet - professionele
rekeninghouder met de hoedanigheid van natuurlijke persoon, inwoner van België.

KENMERKEN EN VOORWAARDEN DB INVEST PLUS
Klachten:
Voor eventuele klachten kunt u terecht:
n bij onze afdeling Client Solutions: tel. +32 2 551 99 34; fax +32 2 551 62 - 99; e-mail: clienten.dienst@db.com
n b
 ij OMBUDSFIN - adres: Ombudsfin vzw, North Gate II, Koning Albert II laan 8, bus 2, 1000 Brussel tel. +32 2 545 77 70; fax +32 2 545 77 79; e-mail: ombudsman@ombudsfin.be; www.ombudsfin.be.
Voorwaarden van de campagne:
Het openen van de DB Invest Plus rekening is enkel mogelijk in onze Financial Centers in België. Dit aanbod
is enkel van toepassing op de inbreng van vers geld (bedragen die voorheen nog nooit op een rekening bij
Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel stonden). Aanbod enkel geldig voor Belgische inwoners. Als u een
DB Invest Plus termijnrekening wilt openen en u nog geen rekening bij Deutsche Bank hebt, dan dient u een
gratis rekening te openen, waarop het saldo en de intresten na de 3 maanden automatisch gestort worden
(onderliggende rekening). Indien de door u in het openingsdocument gekozen rekening op het ogenblik van
de vervaldag van de termijnrekening niet meer zou bestaan, zal Deutsche Bank de verschuldigde bedragen
storten op een rekening op naam van de cliënt naar keuze van Deutsche Bank. De voorwaarden van ons gratis
DB M@X aanbod vindt u op deutschebank.be/dbmax. Indien u beschikt over een spaarrekening
(DB E-Saving Account, DB E-Fidelity Account, DB Intensiv Plus, DB Plus Boekje) dan dient deze rekening
gekozen te worden als te debiteren rekening in het openingsdocument en zal deze rekening gedebiteerd
worden bij de creatie van de termijnrekening. Deze spaarrekening zal eveneens gecrediteerd worden op
vervaldag van de termijnrekening. Indien het saldo van de spaarrekening ontoereikend zou zijn om de
termijnrekening te creëren, autoriseert de cliënt de bank om het vereiste bedrag van de zichtrekening naar
de spaarrekening te transfereren.

