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Productfiche Rendement Plus rekening

Aard niet-gereglementeerde spaarrekening

Munt EUR

Rente
Creditrente:

 

Debetrente:

- 0,20% per jaar voor een spaarsaldo van minder dan 5.000.000 EUR 
-  0,80% per jaar voor een spaarsaldo tussen 5.000.000 EUR (inclusief)  

en 10.000.000 EUR (exclusief)
-  1% per jaar voor een spaarsaldo van 10.000.000 EUR of meer.

De rente wordt pro rata op het gehele bedrag toegepast. Bijvoorbeeld: een 
rekening met een saldo van 10.000 EUR gedurende 9 maanden en vervolgens 
een saldo van 11.000.000 EUR gedurende 3 maanden zal genieten van een 
rentevoet van 0,20% op 10.000 EUR gedurende 9 maanden en vervolgens een 
rentevoet van 1% op 11.000.000 EUR gedurende 3 maanden.
- Periodiciteit: jaarlijkse afrekening

- Jaarlijkse rentevoet: 0,20% 
- Periodiciteit: jaarlijkse afrekening

Valuta
Storting:
Afhaling:

kalenderdag van de storting 
kalenderdag van de afhaling

Looptijd onbeperkt

Kosten

Opening- en afsluitkosten:

Beheerskosten:

Dagafschriften:

- Elektronische dagafschriften:

- Andere:

Zegelrecht:

geen

geen

gratis

- 1,50 EUR per afschrift voor verzendingen in België
- 2,00 EUR per afschrift voor verzendingen buiten België maar binnen Europa
- 3,00 EUR per afschrift voor verzendingen buiten Europa

0,15 EUR per afrekening
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Verzekering (facultatief)
Mogelijkheid tot het afsluiten van een verzekering ‘Overlijden door ongeval’: 4 EUR per jaar

Transacties 
Geldoverdrachten aan derden (d.w.z. aan anderen dan de titularis van de betrokken rekening) zijn niet toegelaten via deze rekening. 

Fiscaliteit 
De interesten zijn onderworpen aan 30% roerende voorheffing. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van 
de cliënt en kan in de toekomst wijzigen. Wanneer naar een belastingstelsel wordt verwezen, moet dat worden opgevat als het 
belastingstelsel voor een gemiddelde retailcliënt met de hoedanigheid van een natuurlijke persoon, Belgisch resident.

Toepasselijk recht 
De Rendement Plus-spaarrekening is een niet-gereglementeerde spaarrekening naar Belgisch recht, gecommercialiseerd door het 
Belgische bijkantoor van de Duitse bank Deutsche Bank AG.

Risico’s 
In geval van faillissement of risico van faillissement van de bank 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/zij bij de bank 
heeft boven het bedrag van 100.000 euro, dat door het wettelijke Duitse depositogarantiestelsel wordt gedekt. Meer informatie 
over het Duitse depositogarantiestelsel vindt u op Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (www.edb-banken.de).  
Het  Informatieblad deposant  kunt u gratis aanvragen in uw Advisory Center of raadplegen op deutschebank.be/tarieven. 

Inflatierisico: Aanhoudende prijsstijgingen (inflatie) kunnen ertoe leiden dat het gedeponeerde geld in waarde vermindert. 

Klachten 
Voor eventuele klachten kunt u terecht bij onze dienst ‘Client Solutions’ tel. + 32 2 551 99 34; e-mail: clienten.dienst@db.com en bij de 
Ombudsman – adres: Ombudsfin vzw, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, bus 2, B 1000 Brussel; e-mail: ombudsman@ombudsfin.be; 
website: www.ombudsfin.be

Voorwaarden 
De bank behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van toepassing op de rekening, inclusief de rentevoeten, op elk moment te 
wijzigen. De cliënt wordt in dat geval geïnformeerd via een Online Banking-bericht, e-mail of brief. 

Deze rekening is onderworpen aan de bepalingen van het Algemeen Reglement der Verrichtingen en andere specifieke reglementen 
die van toepassing kunnen zijn en die beschikbaar zijn op deutschebank.be/tarieven of in uw Advisory Center. Er is geen document met 
‘Essentiële spaardersinformatie’ voor niet-gereglementeerde spaarrekeningen.

Alle details over de tarieven zijn te vinden in de tarievenbrochure die beschikbaar is op deutschebank.be/tarieven.
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https://public.deutschebank.be/f2w/media-pdf/informatieblad-nl.pdf
https://www.deutschebank.be/nl/tarieven.html#documents
https://www.ombudsfin.be
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