
Artikel 1: Algemene bepalingen
1.1.  De volgende documenten vormen het contractuele kader (hierna: de ‘Overeenkomst’) dat de relatie regelt tussen de Bank 

en de Cliënt met betrekking tot de dienst DB Personal (hierna ‘DB Personal’). Al deze documenten (met uitzondering van 
het document vermeld onder (i)) en hun updates zijn beschikbaar voor de Cliënt in alle agentschappen van de Bank en 
kunnen op de website www.deutschebank.be geraadpleegd worden. De Cliënt kan de Bank ook telefonisch vragen om deze 
documenten kosteloos in papieren versie thuis te ontvangen of via e-mail:

 •  (i) de door de Cliënt ingevulde en/of ondertekende aanvraag voor het openen van een DB Personal relatie; 
 •  (ii) dit reglement (het ‘Reglement’); 
 •  (iii) het Algemeen Reglement der Verrichtingen;
 •  (iv) het Algemeen Reglement van de Betalingsdiensten en –instrumenten;
 •  (v) de MiFID-brochure;
 •  (vi) de bijzondere voorwaarden met betrekking tot de dienst ‘Online Portfolio Manager’ of ‘Beleggingen’ beschreven in 

Deel III van het ‘Specifiek Reglement Online Banking’ en beschreven in de dienst ‘Online Portfolio Manager’, die 
toegankelijk is via het platform ‘Online Banking’ van de Bank;

 •  (vii) de brochures ‘Tarieven voor de voornaamste bank- en effectenverrichtingen’;
 •  De Cliënt erkent alle bovengenoemde documenten te hebben ontvangen vóór de levering van de dienst DB Personal, ze 

te hebben aanvaard en zich te schikken naar de Overeenkomst.

1.2.  Het Reglement is een ‘bijzonder reglement’ in de zin van artikel 3.1 van het Algemeen Reglement der Verrichtingen van de 
Bank.

1.3.  Wanneer de Overeenkomst op afstand of buiten de gebouwen van de Bank is gesloten, heeft de Cliënt in voorkomend geval 
een termijn van 14 kalenderdagen, zonder opgave van redenen en zonder andere kosten, om af te zien van de Overeenkomst. 
De voorwaarden van dit herroepingsrecht zijn opgenomen in Hoofdstukken 16 en 17 van het Algemeen Reglement der 
Verrichtingen.

  Niet tegenstaande het voorgaande en zoals vermeld in het Algemeen Reglement der Verrichtingen is dit herroepingsrecht 
echter niet van toepassing op orders met betrekking tot financiële diensten of producten waarvan de prijs afhankelijk is van 
schommelingen op de financiële markten waarop de Bank geen vat heeft en die zich tijdens de herroepingstermijn kunnen 
voordoen (zoals orders voor aandelen, obligaties, deelbewijzen van ICB’s, opties, warrants, gestructureerde producten, 
enz.).

  De Cliënt gaat ermee akkoord dat de uitvoering van de Overeenkomst kan beginnen vóór het einde van de herroepingstermijn. 
De Cliënt erkent dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de Overeenkomst volledig door de Bank is uitgevoerd voordat 
de Cliënt zijn herroepingsrecht heeft uitgeoefend.

Artikel 2: Doel van DB Personal
DB Personal omvat een aantal diensten die door de Bank wordt aangeboden om beleggerscliënten van de Bank, die bij de Bank 
tegoeden van minimaal 150.000 euro hebben, te ondersteunen. Deze diensten zijn beschikbaar voor de cliënten tegen betaling 
van de vergoeding beschreven onder artikel 6.

Artikel 3: Diensten verbonden aan DB Personal

3.1. Beheer van de dagelijkse bankdiensten
  Verschillende diensten die deel uitmaken van Dagelijks Bankieren, zoals de debetkaart en de Titanium kredietkaart zijn 

inbegrepen in de dienst DB Personal. Die diensten worden uiteengezet in de brochure ‘Tarieven voor de voornaamste bank- 
en effectenverrichtingen’.

3.2. Verslagen en informatie
  Op basis van de financiële situatie van de beleggingsportefeuille van de Cliënt die in het kader van de dienst DB Personal 

bij de bank wordt gehouden, ontvangt de Cliënt driemaandelijks verslagen van de Bank met informatie over de evolutie van 
zijn tegoeden. Die verslagen worden verstrekt overeenkomstig de wettelijke bepalingen en artikel 30 van het Algemeen 
Reglement der Verrichtingen. 

3.3.  Toegang tot informatie en verslagen via de geautomatiseerde systemen ‘Online Portfolio Manager’ of de rubriek ‘Beleggingen’ 
binnen Online Banking.

 3.3.1. De Cliënt heeft via de Online Portfolio Manager of via de rubriek Beleggingen van Online Banking toegang tot 
informatie en communicatie in de mate zoals beschreven in het Algemeen Reglement der Verrichtingen en het 
Bijzonder Reglement Online Banking. 
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 3.3.2.  De Cliënt wordt verzocht regelmatig in te loggen op Online Banking om tijdig op de hoogte te zijn van de informatie 
die daar beschikbaar is: sommige berichten zijn immers slechts voor een beperkte periode beschikbaar. De Bank zal 
naar eigen keuze de lijst van berichten die de Cliënt in dit kader kan ontvangen, meedelen via haar website, per e-mail 
of via een bericht in Online Banking of in de app MyBank. Tenzij de Bank de voormelde lijst zou willen uitbreiden, 
verbindt de Bank er zich niet toe om andere types berichten te versturen dan vermeld in de lijst.

3.4.  Toegang tot een informatiedienst over pensioen, nalatenschap en successieplanning
  De Cliënt kan, op zijn verzoek en in redelijke mate, algemeen advies krijgen inzake fiscaliteit, successieplanning en/of 

pensioenopbouw op basis van de knowhow en informatie waarover de Bank beschikt. 

3.5.  Toegang tot exclusieve oplossingen

 3.5.1.  De dienst DB Personal biedt toegang tot discretionaire beheeroplossingen, met name ‘Private Solutions’. De 
specifieke voorwaarden die van toepassing zijn, zijn beschikbaar in de agentschappen, op www.deutschebank.be en 
in de brochure met de tarieven voor de voornaamste bank- en effectenverrichtingen.

 3.5.2.  De dienst DB Personal biedt ook toegang tot DB Investment Loan, een kredietoplossing waarmee de Cliënt geld kan 
lenen door financiële beleggingen in onderpand te geven. De aanvaarding van een specifiek dossier is onderworpen 
aan bepaalde bijzondere voorwaarden zoals de analyse van de solvabiliteit van de aanvrager, de minimumwaarde van 
de inpandgeving van de effectenportefeuille, de looptijd van het krediet of het doel van het krediet. De toegang tot DB 
Investment Loan betekent dus niet dat het verkrijgen van een krediet een verworven recht is. 

3.6.  Specifieke tarifering (Online beursorders) 

  DB Personal cliënten genieten een specifiek tarief voor online beursorders. Die specifieke tarifering is beschikbaar in de 
agentschappen, op www.deutschebank.be en in de brochure met de tarieven voor de voornaamste bank- en 
effectenverrichtingen.

3.7.  Specifieke relatiebeerder DB Personal geeft de Cliënt toegang tot een specifieke relatiebeheerder. De Cliënt kan contact 
opnemen met zijn relatiebeheerder tijdens de kantooruren om algemene vragen te stellen over de producten en diensten 
aangeboden door de Bank.

3.8.  DB Personal met persoonlijk beleggingsadvies 

 3.8.1. Beleggingsadvies

  3.8.1.1.  DB Personal geeft de Cliënt toegang tot persoonlijk beleggingsadvies, voor zover de cliënt zijn Financial ID 
volledig heeft bepaald (Art.5) en aldus heeft aangegeven advies van de bank te willen ontvangen. De Cliënt 
kan contact opnemen met zijn persoonlijk adviseur tijdens de kantooruren om zijn beleggingsstrategie of 
beleggersprofiel te bespreken, aan te vullen of te herbekijken of om beleggingsadvies in te winnen. 

  3.8.1.2.  De adviesverlening binnen DB Personal is geen vermogensbeheerdienst. Elke beslissing met betrekking tot 
de uitvoering van een verrichting moet worden genomen door de Cliënt, die zelf kiest om het advies dat hij 
van de Bank heeft ontvangen al dan niet op te volgen.

  3.8.1.3.  Precontractuele en contractuele informatie over de door de Bank aangeboden producten en diensten wordt 
verstrekt overeenkomstig de wettelijke bepalingen en artikel 30 van het Algemeen Reglement der 
Verrichtingen.

  3.8.1.4.  De Bank verzoekt de Cliënt om zijn beleggingsstrategie minstens eenmaal per jaar met zijn persoonlijk 
adviseur te evalueren. De Cliënt mag vaker contact opnemen met zijn persoonlijk adviseur.

 3.8.2. Aankoop-, verkoop- of arbitrageadvies

  3.8.2.1.  De persoonlijk adviseur analyseert met de Cliënt zijn beleggingsstrategie. Rekening houdend met die 
strategie, de beleggingsportefeuille van de Cliënt die hij in het kader van de dienst DB Personal bij de Bank 
houdt, het Financial ID van de Cliënt en het beleggersprofiel van de Cliënt kan de persoonlijk adviseur de 
Cliënt adviseren over financiële producten of diensten die voor hem geschikt zijn. De persoonlijk adviseur 
kan dit advies op eigen initiatief of op verzoek van de Cliënt geven.

  3.8.2.2.  De persoonlijk adviseur bepaalt, naar eigen inzicht, of, wanneer en hoe hij dit advies op zijn initiatief aan de 
Cliënt overbrengt. Het feit dat de persoonlijk adviseur op eigen initiatief advies geeft, schept geen verplichting 
om dit advies te blijven geven.

  3.8.2.3.  Aankoop-, verkoop- of arbitrageadvies heeft geen betrekking op individuele aandelen, ongeacht deze 
adviezen worden gegeven op initiatief van de adviseur dan wel op vraag van de Cliënt.

  3.8.2.4.  De Bank is niet verplicht de evolutie van een belegging te volgen, ook al is voor de belegging een aankoopadvies 
uitgebracht. De Bank is niet verplicht om de Cliënt verkoopadvies te geven, ook al is voor de belegging een 
aankoopadvies uitgebracht.
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  3.8.2.5.  Het advies heeft ook geen betrekking op transacties op effecten waarvan de Bank de Cliënt, conform art. 
108 van het Algemeen Reglement der Verrichtingen ingelicht heeft en die een stellingname van de cliënt 
vereisen. Voor deze transacties treedt de Bank uitsluitend op in haar hoedanigheid van bewaarnemer van de 
in bewaring gegeven effecten. Deze communicatie in verband met de transacties op effecten is uitsluitend 
gebaseerd op publiek beschikbare informatie. Deze mag niet beschouwd worden als een aankondiging noch 
als een document met een promotioneel karakter. Deze communicatie vormt geen aanbod noch verzoek en 
kan op generlei wijze worden geïnterpreteerd als een aanbeveling of een beleggingsadvies vanwege de 
Bank. 

 3.8.3. Leveringsvoorwaarden van het advies
  Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan de Bank de Cliënt (met betrekking tot aankopen, verkopen en arbitrage) 

telefonisch, schriftelijk of via enig ander communicatiemiddel adviseren zoals dit in de MiFID-brochure van de Bank is 
beschreven. 

3.9   DB Personal zonder beleggingsadvies
  Indien de cliënt voor één of meer portefeuilles zijn Financial ID niet of onvolledig bepaalt of uitdrukkelijk aangeeft geen 

beleggingsadvies te willen ontvangen, heeft hij voor deze specifieke portefeuille(s) geen toegang tot persoonlijk advies, 
noch via zijn relatiebeheerder, noch via enig ander kanaal. De betrokken portefeuille(s) krijgt/krijgen automatisch het 
statuut ‘Non Advisory’ toegewezen. De Cliënt geeft de Bank uitdrukkelijk de instructie geen beleggingsadvies te willen 
ontvangen voor de aldus gedefinieerde portefeuille(s). De cliënt heeft niettemin toegang tot alle andere DB Personal 
diensten voor deze gedefinieerde portefeuilles.

Artikel 4: MiFID - Classificaties - Voorafgaande informatie: MiFID en beleggersprofiel
De beleggingsadviesdiensten worden nader beschreven in de MiFID-brochure die de Cliënt krijgt voordat de dienst DB Personal 
wordt verleend. Die brochure kan worden geraadpleegd voor de toepassing van dit reglement. 

4.1.  De Cliënt, die toegang tot een adviesdienst wenst zoals vermeld in artikel 3.8., erkent en bevestigt dat, voorafgaand aan de 
levering van de dienst DB Personal, hij de volgende stappen heeft ondernomen:

 •  Hij heeft correct, volledig en te goeder trouw een Financial ID-vragenlijst ingevuld waardoor de Bank zijn kennis, ervaring, 
beleggingsdoelstellingen, waaronder zijn risicotolerantie, en financiële situatie, waaronder zijn vermogen om verliezen te 
lijden, kan beoordelen.

 •  Bij het invullen van de Financial ID heeft hij de Bank meegedeeld op welke manier hij zijn portefeuille in drie delen zou 
willen structureren: Liquiditeiten, Bescherming en Groei (zie voor meer informatie de MiFID-brochure).

De Bank geeft geen beleggingsadvies zolang de Cliënt haar niet voldoende informatie heeft verstrekt over zijn kennis, ervaring, 
beleggingsdoelstellingen, waaronder zijn risicotolerantie, en financiële situatie, waaronder zijn vermogen om verliezen te lijden.
De MiFID-brochure heeft hem de nodige informatie en aanwijzingen verschaft over de verschillende financiële instrumenten en 
beleggingsproducten, alsook over de risico’s die aan deze instrumenten en producten zijn verbonden.

4.2.  De Cliënt erkent dat hij na lezing van dit Reglement, de reglementen waarnaar dit Reglement verwijst en de voornoemde 
brochures geen verdere informatie nodig heeft over de aspecten van de dienst DB Personal. Hij is in staat om op basis van 
de ontvangen informatie de inhoud, de omvang en de exacte grenzen van de door de Bank aangeboden diensten te begrijpen.

4.3.  Bij wijziging van zijn persoonsgegevens, zijn financiële situatie of zijn beleggingsdoelstellingen informeert de Cliënt zo snel 
mogelijk zijn persoonlijk adviseur of werkt hij zijn beleggersprofiel bij via het platform Online Banking van de Bank

4.4.  De Cliënt kan ook de beleggingsadviesdiensten van DB Personal weigeren (Cf. 3.9.). In dat geval moet de Cliënt enkel zijn 
kennis en ervaring via de Financial ID-vragenlijst invullen.

Artikel 5: Aansprakelijkheid van de Bank

5.1.  De Cliënt kent en aanvaardt de risico’s die inherent zijn aan de door hem gekozen strategie en aan de gekochte, verkochte 
of geruilde financiële producten, al dan niet op advies van de persoonlijk adviseur. In het kader van een beleggingsadviesdienst 
mag de Bank in geen geval gebonden zijn aan enige resultaatsverbintenis.

5.2.  De Cliënt erkent uitdrukkelijk dat de Bank slechts gebonden is door een middelenverbintenis in het kader van de 
adviesverlening inzake aankoop, verkoop en arbitrage bedoeld in artikel 4.2.

5.3.  Voor zover de Belgische wetgeving dit toelaat, kan de Bank alleen aansprakelijk worden gesteld in geval van bedrog of 
zware fout. De Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van gebeurtenissen die als gevallen van 
overmacht of toeval kunnen worden beschouwd. De Bank kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade of verlies 
ingevolge de evolutie van de financiële markten.

5.4.  Zelfs al treft de Bank alle gepaste maatregelen om ervoor te zorgen dat de interne processen die aan de basis liggen van de 
in artikel 4.2 bedoelde informatie correct werken, kan een onderbreking niet worden uitgesloten. In dergelijk geval treft de 
Bank alle gepaste maatregelen om de onderbreking zo snel en efficiënt mogelijk op te lossen. De Bank kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor dergelijke onderbrekingen.
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5.5. De eventueel in het verleden behaalde resultaten vormen geenszins een waarborg voor rendementen in de toekomst.

5.6.  De Cliënt erkent eveneens dat de verstrekte adviezen, behoudens uitdrukkelijke tegengestelde vermelding, slechts 
pertinent zijn op het moment dat ze aan de Cliënt worden verstrekt. Als de Cliënt de transactie enige tijd na de levering van 
het advies wenst uit te voeren, dient de Cliënt voorafgaandelijk contact op te nemen met de Bank om te bepalen of het 
advies nog steeds geldt.

Artikel 6: Vergoeding
Om de dienst DB Personal en de voordelen daarvan te (blijven) genieten, dient de Cliënt een driemaandelijkse vergoeding te 
betalen. Die vergoeding staat vermeld in de brochure ‘Tarieven voor de voornaamste bank- en effectenverrichtingen’ van de 
bank, zoals van toepassing op dat moment. Die driemaandelijkse vergoeding is vooraf betaalbaar door inhouding van het bedrag 
van de zichtrekening van de Cliënt. De Cliënt machtigt de Bank uitdrukkelijk om het bedrag van de vergoeding van zijn rekening 
te debiteren.

Artikel 7: Duur van de Overeenkomst
De Overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur, vanaf de datum van indiening en/of ondertekening van de aanvraag tot 
opening van DB Personal door de Cliënt of vanaf de datum van ontvangst van de aan de Cliënt verzonden brief, zoals bedoeld 
in artikel 1 van dit Reglement. Elke partij heeft te allen tijde het recht om de Overeenkomst te beëindigen per aangetekende 
brief met ontvangstbevestiging, met inachtneming van een opzeggingstermijn van 15 dagen vanaf de postdatum. Als de 
bijzondere reglementen of het Algemeen Reglement van de Betalingsdiensten en -instrumenten voorzien in een langere 
opzeggingstermijn, geldt deze langere opzeggingstermijn voor de elementen van de dienst DB Personal die onderworpen zijn 
aan het reglement in kwestie (bv. bankkaarten, kredietkaarten en zichtrekeningen). De verbreking of opzegging van de 
Overeenkomst berokkent geen schade aan het beheer van de lopende verrichtingen van de Bank ten overstaan van derden. Aan 
het einde van de Overeenkomst wordt de vooraf gedebiteerde driemaandelijkse vergoeding pro rata terugbetaald, vanaf de 
maand die volgt op de datum van de beëindiging. De Overeenkomst eindigt van rechtswege in geval van overlijden van de Cliënt, 
vanaf het moment dat de Bank behoorlijk in kennis werd gesteld van het overlijden. Alle door de Bank gestelde daden vóór deze 
kennisgeving zijn tegenstelbaar aan de Cliënt, aan zijn erfgenamen, rechthebbenden en derden.

Artikel 8: Wijziging van de Overeenkomst
De Bank kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen in de voorwaarden van DB Personal overeenkomstig de voorwaarden van het 
Algemeen Reglement der Verrichtingen. Als de bijzondere reglementen of het Algemeen Reglement van Betalingsdiensten en 
-instrumenten voorzien in een langere opzeggingstermijn, geldt deze langere opzeggingstermijn voor de elementen van DB 
Personal die onderworpen zijn aan het reglement in kwestie (bv. bankkaarten, kredietkaarten en zichtrekeningen).

Artikel 9: Toezichthoudende autoriteit
Deutsche Bank AG, Bijkantoor Brussel, met maatschappelijke zetel te Marnixlaan 13-15, B-1000 Brussel, is ingeschreven in het 
rechtspersonenregister (Brussel) onder nummer 0418.371.094 en bij de Nationale Bank van België (‘NBB’), gevestigd te 
Berlaimontlaan 14, B-1000 Brussel, als ‘kredietinstelling die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese 
Economische Ruimte ressorteert en een in België geregistreerd bijkantoor heeft’, en staat onder toezicht van de Autoriteit voor 
Financiële Diensten en Markten (‘FSMA’), gevestigd te Congresstraat 12-14, B-1000 Brussel.
Deutsche Bank AG, Bijkantoor Brussel, is ook ingeschreven bij de FSMA als ‘verzekerings- en herverzekeringstussenpersoon 
ingeschreven in het register van een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte, andere dan België, toegelaten tot de 
uitoefening van zijn activiteit door middel van een bijkantoor in België of bij wijze van vrije dienstverrichting in België’.
Deutsche Bank AG, met zetel te Taunusanlage 12, DE-60325 Frankfurt am Main, ingeschreven in het handelsregister Abteilung 
B (HRB) onder nummer 30000 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Industrie van Frankfurt am Main onder nummer 
D-H0AV-L0HOD-14, staat onder toezicht van de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (‘BaFin’), gevestigd te 
Graurheindorfer Straße 108, DE-53117 Bonn, waaraan zij haar vergunning voor het verrichten van bankactiviteiten en financiële 
diensten ontleent.
Deutsche Bank AG, Bijkantoor Brussel, heeft btw-nummer BE 0418.371.094, BIC DEUTBEBE en bankrekeningnummer IBAN 
BE03 6102 0085 7284. De Cliëntendienst van Deutsche Bank AG is bereikbaar op +32 78 155 150 en per e-mail op service.
clients@db.com. Het algemene telefoonnummer is +32 2 551 65 11 en het algemene faxnummer is +32 2 551 66 66. Het adres 
van de website van Deutsche Bank AG is: http://www.deutschebank.be.

Deutsche Bank AG staat onder toezicht van de volgende toezichthouders:

■ Europese Centrale Bank (ECB), Kaiserstrasse 29, 60311 Frankfurt am Main, Duitsland;
■ Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Strasse 108, 53117 Bonn, Duitsland;
■ IHK Frankfurt am Main, Börsenplatz 4, 60313 Frankfurt am Main, Duitsland.
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