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Vooraleer de bank relatie af te sluiten, vragen wij u om uw rekening(en) op nul te zetten 
en de volgende punten na te kijken:
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• Het saldo op de rekening is nul en er zijn geen lopende transacties.

• Er is geen enkele kaart gekoppeld aan de rekening. Als dit toch zo is, vernietig deze kaart dan.

• Bij MasterCard-kaarten kan het zijn dat bepaalde transacties nog worden verrekend op het volgende afschrift na 
deactivering van de kaart. Wij raden u dan ook aan om de rekening pas af te sluiten na ontvangst van dit afschrift.

• Er is geen effectendossier gekoppeld aan de rekening. Indien er toch nog een effectendossier is: er zijn geen onuitgevoerde 
transacties meer voor de portefeuille en alle effecten werden overgedragen of verkocht.

• Deze rekening wordt niet gebruikt voor de storting van uw pensioen of andere uitkeringen.

• Deze rekening wordt niet gebruikt voor domiciliëringen of doorlopende opdrachten.

• Er is geen verzekeringspolis (Tak 21, Tak 23, Tak 44) gekoppeld aan de rekening.

• Er is geen DB Investment Plan gekoppeld aan de rekening.

Bij het afsluiten van een rekening in vreemde valuta, behoudt de bank zich het recht voor om het resterende saldo over te 

maken in euro (en niet in de munteenheid van de af te sluiten rekening) als het saldo kleiner of gelijk is aan een tegenwaarde 

van 20 euro.  

AFSLUITING DOOR DE CLIËNT
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Gelieve 1 document per bank relatie in te vullen

Rekeningen af te sluiten

Alle rekeningen op naam van : (naam en voornaam vermelden) 

Gelieve 1 rekeningnummer te vermelden :

Datum Handtekening rekeninghouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger
Bij gezamenlijke handtekening, dienen alle titularissen dit document te ondertekenen.
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Indien u rekeningen hebt op naam van uzelf, evenals gezamenlijke rekeningen samen met uw partner of een andere 
persoon, moet u voor elke bank relatie een apart document invullen.

Alle verrichtingen bij Deutsche Bank zijn onderhevig aan de Algemene Regeling van de Verrichtingen, evenals aan andere algemene en specifieke  
regelingen van de bank, die verkrijgbaar zijn op eenvoudig verzoek in de Financial Centers van Deutsche Bank en op de site www.deutschebank.be.

Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en handelt in overeenstemming met 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verordening (EU) 2016/679). U heeft het recht om het gebruik van uw gegevens na te gaan 
en de doeleinden, waarvoor de bank uw gegevens gebruikt, te raadplegen. U vindt alle nuttige informatie hieromtrent in onze Privacy notice  
beschikbaar op www.deutschebank.be/privacynotice.

Wanneer de aanvraag tot afsluiting ten laatste op de derde laatste werkdag van de maand rechtsgeldig en ondertekend ingediend wordt en de rekening tegen 
die dag op nul staat, wordt de afrekening van de intresten in het kader van de afsluiting uitgevoerd vóór het einde van de maand die volgt op de maand van 
aanvraag. Bij het sluiten van een rekening in vreemde munten behoudt de bank zich het recht voor om, wanneer het over te dragen saldo minder dan het 
equivalent van 20 euro bedraagt, het saldo over te maken in euro’s en niet in de valuta van de te debiteren rekening.
Indien u nog een bankkluis bij de bank huurt, gelieve eerst met uw Financial Center contact op te nemen.

De afsluiting van uw rekening(en) zal enkel kunnen gebeuren indien het saldo van alle rekeningen voorafgaandelijk op 0 
werd gebracht - ook de effectenrekening(en). Indien het saldo van de rekening negatief is, doet u het nodige om deze aan 
te zuiveren.

De creditintresten, indien dit na afrekening positief is, evenals eventueel resterend saldo, dienen te worden 
overgeschreven op het volgende rekeningnummer :

en op naam van :

Als het bovenstaande veld niet ingevuld is, geeft de ondergetekende de toestemming aan de Bank om dit saldo aan een liefdadigheidsinstelling uit te betalen. 
In geval u enkel spaarrekeningen bij Deutsche Bank heeft, moet de begunstigde rekening voor het saldo en de intresten geopend zijn op dezelfde 
titularis(sen) als de af te sluiten rekening.

Het document, naar behoren ingevuld en ondertekend, kan ofwel als bijlage per e-mail worden teruggestuurd naar: 
pbcadmin.brussels@db.com ofwel teruggestuurd worden naar : Deutsche Bank, Service SQC Dienst , Marnixlaan 13-15, 
1000 Brussel.

AFSLUITING DOOR DE CLIËNT
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