REGLEMENT VAN DE ACTIE
‘INVEST & CASH BACK‘
Organisator van de actie
De actie Invest & Cash Back (hierna de actie) wordt georganiseerd door Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel, met hoofdkantoor gevestigd te Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0418.371.094 (hierna Deutsche Bank genoemd).
Definities
In het kader van dit reglement dienen de volgende begrippen
als volgt gelezen te worden:
n Vers geld: geld afkomstig van een rekening geopend bij een
andere financiële instelling, dat gedurende de twaalf maanden voorafgaand aan de inschrijving van de cliënt voor de
actie niet aanwezig was op de rekeningen van de cliënt bij
Deutsche Bank.
n DB Geldrekening: een zicht- en/of spaarrekening van de
cliënt geopend in dezelfde cliëntenrelatie (CIN) bij Deutsche
Bank als de CIN van de effectenrekening aangehouden door
de cliënt bij Deutsche Bank.
n Inschrijvingsdatum: de datum waarop de cliënt zich inschrijft voor de actie.
n Inschrijvingsperiode: de inschrijvingsperiode voor de actie
loopt van 01/01/2018 tot en met 31/12/2018.
n Deelnameperiode: de periode van drie maanden volgend op
de Inschrijvingsdatum.
n Beleggingsproducten: de beleggingsfondsen (uitgezonderd
geldmarktfondsen), de obligaties en de gestructureerde producten die door de cliënt via zijn bij Deutsche Bank geopende
effectenrekening zijn aangekocht.
n Belegd bedrag: het totale bedrag van de beleggingen in
Beleggingsproducten door de cliënt tijdens de Deelnameperiode. Dat bedrag wordt berekend op basis van de door de
cliënt betaalde prijs voor aankoop/inschrijving (kosten en taksen niet inbegrepen).
Duur van de actie
De actie loopt van 01/01/2018 tot de laatste dag van de Deelnameperiode. De actie kan voortijdig worden afgesloten, in het
bijzonder in geval van wijzigingen aan de wetgeving.
Voorwaarden voor deelname en toekenning van de bonus
De deelname aan de actie en de betaling van de bonus zijn
voorbehouden aan natuurlijke personen met woonplaats in België, die houder zijn van een DB Geldrekening en een effectenrekening geopend bij Deutsche Bank. Deelnemen aan de actie
kan enkel door voor de actie in te schrijven, in de Financial Centers (agentschappen), via internet of telefonisch. De inschrijving
moet correct worden ingevuld en door Deutsche Bank worden
geregistreerd tijdens de Inschrijvingsperiode.
Deelnemen is enkel mogelijk nadat de houder van de DB Geldrekening en van de effectenrekening of zijn naar behoren daartoe
aangewezen volmachthouder dit reglement heeft gelezen en
aanvaard.
Tijdens de actieperiode kan per cliëntenrelatie (CIN) slechts
eenmaal worden deelgenomen aan de actie. Na afloop van de
actie, kan de cliënt zich opnieuw inschrijven voor een nieuwe
actie. Deelnemen aan de actie is niet cumuleerbaar met een
deelname aan een vergelijkbare actie die eerder door Deutsche
Bank gelanceerd werd en die nog zou lopen tijdens de duur van
deze actie.

Voorwerp van de actie
Het voorwerp van deze actie beoogt de betaling van een bepaalde bonus op het Belegde bedrag dat voortkomt uit Vers
geld. Het Belegde bedrag moet tijdens de Deelnameperiode
worden belegd, via een bij Deutsche Bank geopende effectenrekening, in een of meer Beleggingsproducten. Het Vers geld
moet afkomstig zijn van een DB Geldrekening en tijdens de
Deelnameperiode gestort geweest zijn. De effectenrekening
moet verbonden zijn aan hetzelfde cliëntenrelatienummer als
de DB Geldrekening. De bonus wordt toegekend als de Beleggingsproducten door de cliënt tijdens de Deelnameperiode
aangekocht, tijdens die periode niet naar een andere financiële
instelling zijn overgedragen en voor zover de DB Geldrekening
niet is afgesloten op het moment dat de bonus betaald wordt.
Bedrag van de bonus
Overeenkomstig de in dit reglement beschreven voorwaarden,
verbindt Deutsche Bank zich ertoe om de zichtrekening van de
cliënt (zoals gedefinieerd onder DB Geldrekening) te crediteren met 1% van het Belegde bedrag komend van Vers geld,
zoals beschreven in de paragraaf hierboven. Het bonusbedrag
is beperkt tot 10.000 euro (tienduizend euro) per cliënt en per
cliëntenrelatie (CIN).
Beleggingsproducten waarmee rekening wordt gehouden
voor de berekening van de bonus
De Beleggingsproducten zoals hierboven gedefinieerd, namelijk,
n beleggingsfondsen (met uitzondering van geldmarktfondsen)
n obligaties
n gestructureerde producten
Belangrijke opmerking: andere beleggingsproducten, zoals
aandelen of kasbons, komen niet in aanmerking voor de
berekening van de bonus.
Alvorens in te tekenen op een Beleggingsproduct, wordt aanbevolen om kennis te nemen van de documentatie over het
specifieke product en na te gaan of het product waarop de
cliënt wenst in te tekenen beantwoordt aan zijn Financial ID
(met andere woorden aan zijn kennis en ervaring met dit type
financiële producten, zijn financiële situatie, zijn risicoprofiel en
zijn beleggingsdoeleinden).
Beleggingsproducten zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen
zowel stijgen als dalen en beleggers krijgen het bedrag van hun
belegging niet altijd terug.
Betalingswijze
Het bedrag van de bonus zal in de maand volgend op de einddatum van de Deelnameperiode worden gecrediteerd op de
zichtrekening van de cliënt (zoals gedefinieerd onder DB Geldrekening).
Aansprakelijkheidsvoorwaarden van Deutsche Bank
Deutsche Bank stelt alles in het werk om de in dit reglement
vermelde prestaties te leveren. Deutsche Bank kan echter niet
aansprakelijk worden gesteld voor de niet-naleving van haar
verbintenissen indien die niet-naleving te wijten is aan oorzaken
die haar vreemd zijn of buiten haar wil liggen, behalve in geval
van bedrog of grove nalatigheid.
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Deutsche Bank kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld
voor een eventuele fout begaan door een derde in het kader van
de overdracht van Vers geld. Deutsche Bank kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de niet-naleving van de wettelijke
en reglementaire bepalingen door een derde of door de cliënt.
Deutsche Bank behoudt zich het recht voor om de voorwaarden
van dit reglement op ieder ogenblik te wijzigen of aan te vullen
en zal de rekeninghouders daarover informeren, ofwel via een
uittreksel, ofwel per brief, omzendbrief, per bericht in de lokalen van Deutsche Bank of via elk ander communicatiemiddel
op een duurzame drager (fax, e-mail, website, Online Banking).
De in dit reglement beschreven actie is uitdrukkelijk onderworpen aan de hierin beschreven aansprakelijkheidsvoorwaarden.
Deutsche Bank behoudt zich het recht voor om geen bonus toe
te kennen indien blijkt dat de cliënt te kwader trouw is en/of de
regels van dit reglement kennelijk misbruikt met het enige doel
de bonus te krijgen.

Voorafgaande aanvaarding
Het in dit reglement beschreven aanbod is onderworpen aan
de bepalingen van het Algemeen reglement der verrichtingen
en het Algemeen reglement van de betaaldiensten en -instrumenten van Deutsche Bank beschikbaar op de website www.
deutschebank.be. Iedere overdracht van Vers geld is bovendien
onderworpen aan de voorafgaande aanvaarding door Deutsche
Bank. In afwachting van die aanvaarding, heeft Deutsche Bank
het recht om het Vers geld in deposito te nemen en het te blokkeren op de rekening van de cliënt, maar de aanvaarding door
Deutsche Bank wordt slechts als verworven beschouwd op het
moment dat de cliënt effectief vrij kan beschikken over het Vers
geld. Deutsche Bank heeft het recht om elke geldoverdracht te
weigeren (onder meer om operationele, wettelijke of reglementaire redenen) en dat zonder haar beslissing te moeten motiveren.
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