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Wat is er nieuw in de rubriek 
‘Beleggingen’  
van Online Banking?
In de rubriek ‘Beleggingen’ van uw Online Banking krijgt u voortaan 
online gepersonaliseerd advies.

Een alles-in-één-ervaring om uw geld te beheren
Voortaan is het beheer van uw beleggingen in Online Banking nog meer geïntegreerd. Werp een blik op 
uw portefeuille, maak gebruik van ons advies en plaats uw orders in de rubriek ‘Beleggingen’ van uw 
Online Banking. Uw adviseur staat uiteraard klaar om u te helpen en uw keuzes te valideren.

Goed advies op het juiste moment
Er dient zich een marktopportuniteit aan? Wijkt uw portefeuille af van het traject dat u in uw Financial ID 
hebt bepaald? De kwaliteit van een belegging verslechtert? Dankzij de notificaties in uw Online Banking 
bent u meteen op de hoogte. Dankzij de gepersonaliseerde adviezen hebt u alle kaarten in handen om 
actie te ondernemen: intekenen op een fonds, een obligatie verkopen enz. Online een aankooporder 
plaatsen of intekenen op een product via een van onze adviseurs in het agentschap? De keuze ligt bij u.

Real time informatie
U krijgt in real time toegang tot de laatste aanbevelingen van onze experts. De informatie die u op uw 
scherm ziet, is precies dezelfde als degene die uw adviseur te zien krijgt. In uw Financial Center of  
online: onze adviseurs staan steeds ter beschikking. Eenvoudiger, sneller en efficiënter.
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Wat zijn de voornaamste  
functies van de rubriek  
‘Beleggingen’  
van Online Banking?
Aanbevelingen: Advies op maat voor uw portefeuille

De manier waarop wij bij Deutsche Bank ons beleggingsadvies aanpakken, beperkt zich niet tot de 
verkoop van producten. We zijn er vooral op uit om de evolutie van uw portefeuille continu te volgen.

Onze experts formuleren gepersonaliseerde aanbevelingen om uw beleggingen te optimaliseren:  
telefonisch, in het agentschap en nu ook in uw Online Banking.

•  We adviseren u op maat en op basis van uw eigen doelstellingen om producten te kopen  
of te verkopen.

•  Onze aanbevelingen zijn gebaseerd op de stand van uw portefeuille, uw financiële doelstellingen,  
de evolutie van de producten en de marktontwikkelingen en de expertise van de internationale  
specialisten van de Deutsche Bank Groep.

We adviseren niet alleen om een product te kopen of te verkopen. We leggen ook uit waarom we 
een aanbeveling doen. Een nieuwe functionaliteit die bedacht werd om u een nog meer geïntegreerde 
ervaring te bieden. U kunt immers uw portefeuille bekijken, van ons advies gebruikmaken en uw orders 
plaatsen op een en dezelfde plaats in uw Online Banking. En onze adviseurs blijven ter beschikking  
om u te helpen en uw keuzes te valideren.

Notificaties: Krijg een waarschuwing zodra  
uw portefeuille uw aandacht vraagt

Als belegger weet u dat de markten constant evolueren en dat een regelmatige follow-up van uw  
portefeuille veel tijd in beslag neemt. Er dient zich een opportuniteit aan? Het rendement van een van 
uw beleggingen is niet bevredigend?

Als beleggingsspecialist volgt Deutsche Bank uw portefeuille op en waarschuwt ze u in uw Online  
Banking wanneer nodig. U hoeft zich niet langer af te vragen of u het ene of andere product moet ver-
kopen. Op basis van de financiële doelstellingen in uw Financial ID, uw unieke financiële identiteit, en 
van de evolutie van de producten en markten, waarschuwen we u zodra uw portefeuille uw aandacht 
vraagt.

Als u een notificatie krijgt, leggen we u uit waarom en stellen we u een oplossing voor.

Zo kunt u meteen de juiste beslissingen nemen om uw portefeuille te optimaliseren. Bovendien heeft 
uw adviseur hetzelfde overzicht van uw portefeuille als u. Dat maakt het eenvoudiger wanneer u zijn 
hulp nodig hebt of om uw keuzes te valideren.
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Transacties: Simuleer de impact van een transactie  
op uw portefeuille

Als het over uw portefeuille gaat, wilt u altijd duidelijk weten waar u aan toe bent.

Als uw adviseur u voorstelt om bepaalde producten te kopen of te verkopen, wat is er dan normaler  
dan de impact daarvan op uw portefeuille te zien voordat u de nodige orders plaatst?

Concreet krijgt u toegang tot de transacties in het tabblad ‘Transacties’ van de rubriek ‘Beleggingen’. 

U kunt er zowel de door u uitgevoerde transacties zien als degene die uw adviseur uitvoerde ingevolge 
een vraag van u. Of het nu gaat om de aankoop of de verkoop van producten, u vindt er alle details van 
uw transacties terug. 

Deze nieuwe functionaliteit werd bedacht om u een eenvoudige en interactieve ervaring te verschaffen 
waarbij u heer en meester blijft terwijl u toch de adviezen van onze experts geniet.

Producten zoeken: Vind eenvoudig de oplossingen  
die bij u passen

Als beleggingsspecialist biedt Deutsche Bank u toegang tot een veelheid aan producten. Ook die van 
onze concurrenten. Zo hebt u bijvoorbeeld toegang tot meer dan 1.800 fondsen van een dertigtal van 
de meest gereputeerde beheerders. Maar hoe vindt u de weg in een dergelijk aanbod?

Wij helpen u om de beste oplossingen te kiezen. Onze adviseurs staan voor u klaar in onze  
Financial Centers, telefonisch (Talk & Invest) maar ook in uw Online Banking via onze  aanbevelingen  
en notificaties.

Hebt u een oplossing ontdekt die u interesseert of wilt u zelf op zoek gaan naar producten?  
Ga dan naar de rubriek ‘Beleggingen’ in Online Banking.

Wij stellen u alleen producten voor die passen bij uw Financial ID. U een paar schoenen aanbieden  
die niet passen heeft toch ook geen zin?

En onze adviseurs? Die blijven uiteraard ter beschikking om u te helpen en om uw keuzes te valideren.
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Toegang tot de tool
Meld u aan in uw Online Banking en klik vervolgens in het  
linkermenu op ‘Beleggingen’:
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Een portefeuille selecteren
De analyses van de tool zijn gebaseerd op een portefeuillebenadering. 

Zo kan Deutsche Bank u persoonlijk advies geven over de producten die u kan kopen of verkopen, 
afhankelijk van de behoeften van elk van uw portefeuilles. 

Indien u meerdere portefeuilles heeft, zal de tool u eerst vragen welke u wilt raadplegen:

U kunt deze selectie op elk moment wijzigen door te klikken op de knop “Andere portefeuille  
selecteren” bovenaan uw scherm



9

De gezondheidstoestand  
van uw portefeuille nagaan 
Het scherm met uw portefeuilleoverzicht 
Wanneer u de tool opent door op ‘Beleggingen’ te klikken, komt u terecht in het scherm met  
het portefeuilleoverzicht waarin u belangrijke informatie vindt over de gezondheidstoestand van  
uw portefeuille:

•  De waarde van de portefeuille en de prestatie sinds jaarbegin

•  Een overzicht van de waarde van de portefeuilles Liquiditeiten, Bescherming en Groei ten opzichte  
van de financiële doelstellingen die u in uw Financial ID heeft vastgelegd. Eventuele afwijkingen van 
deze doelstellingen zullen in het rood verschijnen. 

•  Het risico van uw portefeuille in vergelijking met het maximum dat in uw Financial ID wordt  
gespecificeerd (meer details hierover op de volgende pagina).

Afwijking van een financiële doelstelling  
Het beknopte overzicht van uw portefeuille laat u in één oogopslag zien of deze afwijkt van uw  
doelstellingen. 

In het onderstaande voorbeeld zien we dat:

-  De waarde van de portefeuille Liquiditeiten (59.319 euro) beneden de in het Financial ID gekozen  
minimumgrens (65.000 euro) ligt. Het verschil is aangeduid in rood. 

In dit geval moeten producten verkocht worden om de minimumdoelstelling te bereiken.
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Focus op... het portefeuillerisico 
De risicobarometer van uw portefeuille is een grafische voorstelling van twee belangrijke gegevens:

•  uw maximum risico berekend door het Financial ID. Die berekening selecteert het meest  
conservatieve cijfer tussen uw risicotolerantie en uw capaciteit om verliezen op de vangen;

•  het huidige risico in uw portefeuille. Het potentiële verlies voor elke positie in uw portefeuille wordt 
berekend en opgeteld om tot een percentage te komen dat hier wordt weergegeven. 

Het risico wordt bepaald in de vorm van potentiële verliezen – uitgedrukt als percentage van het  
belegde bedrag – die met dit product mogelijk zijn. Het potentiële verlies wordt bepaald als het grootste 
waardeverlies over een opeenvolgende periode van 12 maanden voor dit product of een categorie  
van soortgelijke producten, waargenomen over een periode van tien jaar of langer. Een in het verleden 
vastgesteld waardeverlies vormt absoluut geen garantie dat dat niveau in de toekomst niet wordt  
overschreden.

Elke overschrijding van het maximum risico wordt in het rood in de tool weergegeven.

Risicoblootstelling lager dan het maximum

Risicoblootstelling hoger dan het maximum
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Notificaties
Een andere belangrijke indicator voor de gezondheid van uw portefeuille is de lijst met actuele notificaties. 

U bent wellicht al bekend met de diversificatieregels die de bank hanteert en die aanleiding geven  
tot notificaties in de Online Portfolio Manager. 

Zoals we verder in het document zullen zien, gaat het platform nog verder en helpt het u om die 
problemen op te lossen. 

Klik op het klokpictogram op de pagina ‘Mijn portefeuille’ voor een overzicht van de meest  
dringende notificaties voor uw portefeuille. Via de knop ‘Bekijk alle meldingen’ krijgt u toegang tot  
het ‘Notificaties’ scherm, dat een volledig en gedetailleerd overzicht geeft van al uw notificaties.

 

 

 

Scherm «Notificaties»:

Door te klikken op de hyperlink “Details van de notificatie” in een notificatie opent u een meer gedetail-
leerde weergave die u een lijst van de posities geeft die betrokken zijn bij de notificatie, evenals nuttige 
informatie, zoals een herinnering van de aanbevolen limieten, en de waarde en het gewicht van elke 
betrokken positie.
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Een transactie starten  
(vertrekpunten)
In dit hoofdstuk bekijken we de verschillende manieren om een nieuwe transactie te starten. 

De tool biedt een waaier aan mogelijkheden die u kunt gebruiken naargelang uw behoeften: 

•  om een positie te verkopen die u in portefeuille heeft of eerder een bestaande positie  
te verhogen, klikt u op ‘Mijn portefeuille’;

•  om een notificatie op te lossen en zo de kwaliteit van uw portefeuille te verbeteren, klikt u  
op het klokpictogram rechts bovenaan hetzelfde scherm; 

•  om het persoonlijke koop- en verkoopadvies aangeboden door de tool te gebruiken om zo  
uw portefeuille te verbeteren, klikt u op ‘Aanbevelingen’;

•  om zelf producten te zoeken in het globale productuniversum aangeboden door Deutsche Bank,  
klikt u op ‘Producten’; 

•  om een eerder opgeslagen transactie op te zoeken, klikt u op ‘Transacties’.

De volgende hoofdstukken beschrijven de verschillende vertrekpunten in detail zodat u ermee  
vertrouwd kunt worden. 
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Vertrekpunt 1: ‘Overzicht van uw portefeuille’
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Algemene beschrijving
In het vorige hoofdstuk hadden we het over de ‘gezondheidsindicatoren’ van de portefeuille die in dit 
scherm worden weergegeven: 

• de prestatie van de portefeuille sinds jaarbegin;

•  de vergelijking van de waarde van de portefeuilles Liquiditeiten, Bescherming en Groei met uw finan-
ciële doelstellingen;

•  de risicobarometer van de portefeuille.

Dit scherm geeft vervolgens een algemeen overzicht van de waarde van de geselecteerde portefeuille.

De tegoeden van uw Portefeuille 

Door te klikken op de rubrieken Liquiditeiten, Bescherming en Groei, vindt u details over uw vermogen per 
munt (voor de Liquiditeitenportefeuille) en per producttype (voor de portefeuilles Bescherming en Groei). 

U kunt de opties en informatie op dit scherm als volgt gebruiken:

•  Voor elke positie worden de prestatie sinds het begin van het jaar en de prestatie sinds aankoop 
aangegeven.

•  Door op de naam van een product te klikken, kunt u door de gedetailleerde informatie navigeren en 
vervolgens een verkoop- of aankooporder voor dat product aan uw transactie toevoegen. Als u deze 
optie kiest, wordt u automatisch naar het transactiebewerkingsscherm geleid. Merk op dat als u op 
“Verkopen” klikt, de hoeveelheid die te koop wordt aangeboden, standaard op de gehele positie zal 
worden ingesteld, maar u kunt de hoeveelheid van de verkooporder in het bewerkingsscherm verla-
gen.  
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•  De legende onderaan de pagina geeft uitleg bij de pictogrammen die bij de posities  
kunnen verschijnen:

-  ‘Order in afwachting van boeking’ is van toepassing op posities die nog niet zijn afgehandeld  
of geboekt;

-  ‘Geblokkeerde positie’ is van toepassing op posities die niet voor verkoop beschikbaar zijn omdat ze 
bij een rekening horen waarmee u geen transacties mag verrichten: rekening in discretionair beheer, 
pandrekening enz.;

-  ‘Komende vervaldag’ is van toepassing op de posities die vervallen binnen 45 dagen.
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Koop- en verkoopbeperkingen
De tool beheert automatisch de beperkingen op de aan- en verkoop van posities door u enkel de opties 
te tonen die zijn toegestaan voor elke positie. 

De volgende posities kunnen niet worden verkocht via dit scherm:

•  nog niet afgehandelde of geboekte posities (pictogram ‘Order in afwachting van boeking’);

•  orders die deel uitmaken van een geblokkeerde rekening / rekening in beheer  
pictogram ‘Geblokkeerde positie’);

•  verzekeringsproducten (gelieve hiervoor een adviseur te contacteren);

•  kasbons (gelieve hiervoor een adviseur te contacteren).

Kunnen niet worden gekocht via dit scherm:

•  de gestructureerde producten waarvan de inschrijvingsperiode voorbij is (alleen verkoop mogelijk);

•  verzekeringsproducten (gelieve hiervoor een adviseur te contacteren);

•  kasbons (gelieve hiervoor een adviseur te contacteren).

De verplichte productfiche
Belangrijk: als u een aankooporder voor een product aan uw transactie wilt toevoegen, wordt u eerst 
gevraagd om de gedetailleerde fiche van dat product door te nemen. Na het doorlopen van de hele 
pagina kan u op de knop “Kopen” klikken en het product daadwerkelijk aan uw transactie toevoegen. 

Let op: deze knop wordt pas geactiveerd als de hele pagina is doorgenomen.
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Vertrekpunt 2: ‘Notificaties’

In het vorige hoofdstuk zagen we dat u op deze pagina een overzicht 
vindt van alle open notificaties voor uw portefeuille. Maar u vindt er 
nog meer: u krijgt er een oplossing van die notificaties voorgesteld. 

Goed om te weten
•  De notificaties worden weergegeven volgens belangrijkheid. 

•  De belangrijkheid van een notificatie wordt weergegeven aan de hand van de kleur:

-  rood staat voor notificaties die voorrang moeten krijgen: te hoog portefeuillerisico, schending  
van de minimumdrempel voor Liquiditeit, schending van de maximumdrempel voor  
Groei-producten enz.;

-  geel staat voor notificaties die te maken hebben met diversificatie: te hoge concentratie in 
 één uitgever, één product enz.

•  Het cijfer naast het klokpictogram stemt overeen met het aantal ongelezen notificaties.  
Dat cijfer wordt bij elke nieuwe sessie opnieuw berekend.

•  Een ongelezen notificatie wordt aangeduid met een verticale, gekleurde streep aan de linkerzijde.  
Bij een gelezen notificatie (door te klikken op ‘Details van de notificatie’) is die streep verdwenen  
en daalt het aantal in de badge. 
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Gelezen notificatie:
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Hoe een notificatie lezen en interpreteren
We nemen het typische voorbeeld van een notificatie met betrekking tot diversificatie.  
De notificatie bevat:

•  de lijst van alle posities die betrokken zijn bij het diversificatieprobleem;

•  de status van elke positie (‘geboekt’ of ‘in afwachting van boeking’, wat betekent dat de transactie 
nog niet afgehandeld is op de markt of al afgehandeld is maar nog niet geboekt); 

•  de marktwaarde van elke positie betrokken bij het diversificatieprobleem;

•  het gewicht in % van de totale portefeuille;

•  het maximumpercentage in de portefeuille toegestaan voor de diversificatieregel.

Door de laatste twee gegevens te vergelijken, komt u te weten waarom er een diversificatieprobleem  
is voor de positie.

Merk op dat -in geval van een diversificatienotificatie die opgelost kan worden door  
het systeem- u orders zullen worden voorgesteld die berekend werden om het verschil tussen die  
twee percentages op te lossen. 
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Dan nemen we nu het voorbeeld van een notificatie van de Groeiportefeuille die  
de maximumdoelstelling overschrijdt. 

 

 Wanneer we kijken naar de portefeuille, zien we inderdaad dat de waarde van de portefeuille  
Groei hoger is dan het maximum dat in het Financial ID bepaald werd.

Indien de notificatie niet opgelost kan worden, zal de volgende boodschap verschijnen:

Wij raden aan om een adviseur te contacteren om deze notificatie op te lossen.
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Focus op... de oplossing van notificaties 
Wanneer u op “Oplossen” klikt in een notificatie, verschijnt een intermediair scherm met de lijst van 
voorgestelde orders en de redenen waarom het systeem ervoor heeft gekozen om deze posities eerst  
te verkopen in plaats van andere. 

Door op “Sluiten” te klikken, keert u terug naar de pagina met alle notificaties.

Door te klikken op “Verdergaan” voegt u alle voorgestelde orders met vooraf berekende hoeveelheden 
toe aan uw transactie en wordt u naar het transactiebewerkingsscherm geleid waar u deze orders 
desgewenst kunt wijzigen. Zij zijn echter berekend om de notificaties zo goed mogelijk op te lossen en 
hebben geen aanpassingen nodig. 

In deze versie zal de tool u enkel een automatische oplossing voorstellen voor de notificaties die  
opgelost kunnen worden door middel van verkooporders en die betrekking hebben op de globale  
waarde van de portefeuille:

•  overschrijding van het maximum risico;

•  overschrijding van de bovengrens die u hebt vastgelegd in uw Financial ID voor uw portefeuille Groei;

•  niveau van liquiditeiten onder de ondergrens die u hebt vastgelegd in uw Financial ID voor  
uw portefeuille Liquiditeiten;

•  afwijkingen van de diversificatieregels die betrekking hebben op de totale waarde van uw portefeuille.

De tool stelt u op dit moment nog geen oplossing voor van problemen die enkel opgelost kunnen 
worden met aankopen (waarde van de portefeuille Bescherming lager dan de minimumwaarde bepaald 
in uw Financial ID, liquiditeitenoverschot enz.) of schendingen van de diversificatieregels die verwijzen 
naar de waarde van de portefeuille Bescherming of Groei. Gelieve contact op te nemen met uw advi-
seur, zodat hij/zij u kan helpen bij het oplossen van die notificaties of ze voor u kan oplossen. 
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Focus op... het verkoopalgoritme
Het verkoopalgoritme is de intelligentie achter de oplossing van notificaties, en ook achter  
de verkoopadviezen die we bespreken in het volgende hoofdstuk. 

Het selecteren van producten die verkocht moeten worden om een notificatie op te lossen en  
het berekenen van de aanbevolen verkooporders gebeurt in verschillende stappen:

1.  de tool sluit, van de lijst van de posities waarop de notificatie betrekking heeft, alle posities uit die  
niet verkocht mogen worden (rekening in beheer, positie die bijna vervalt enz.);

2.  hij rangschikt vervolgens de resterende posities om de verkopen voor te stellen die de meest positieve 
impact zullen hebben op de globale kwaliteit van uw portefeuille, op basis van een reeks criteria 
(winst/verlies van het product, advies van onze specialisten, diversificatie van uw portefeuille enz.); 

3. tot slot berekent hij de verkooporders die nodig zijn om het probleem van de notificatie op te lossen. 

De door het verkoopalgoritme voorgestelde orders kunnen evenwel altijd worden gewijzigd  
of verwijderd in het bewerkingsscherm. 
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Vertrekpunt 3: ‘Aanbevelingen’
Op deze pagina vindt u een persoonlijk advies over de aan te kopen of te verkopen producten  
om de prestatie van uw portefeuille te verbeteren. 

Dit gedeelte wordt aangevuld door onze verkoop- en aankoopzoekmachines en is onderverdeeld  
in drie delen, die verschillende soorten aanbevelingen voorstellen:

• verkoopsarbitrages voorgesteld door Deutsche Bank;

• verkoopaanbevelingen om de belangrijkste notificatie op te lossen;

• aankoopadviezen.
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1. Verkoopadviezen
Als Deutsche Bank aanraadt om een product te verkopen dat in uw portefeuille zit, dan krijgt u in deze 
sectie een notificatie die u adviseert om uw hele positie te verkopen. 

Om een dergelijke verkooporder in uw transactie op te nemen, hoeft u enkel te klikken op ‘Verkopen’ 
waarna het order aan de lijst van orders zal worden toegevoegd.

Om de gedetailleerde productpagina te bekijken, kunt u klikken op de naam van het product. 

Wanneer geeft de bank verkoopadviezen uit? 
De bank raadt aan om een product te verkopen als ze vindt dat het ondermaats presteert of dat het 
product aanhouden een te vermijden risico inhoudt voor onze cliënten. De reden voor het advies wordt 
vermeld in de grijze banner onder de naam van het product.

 

2. Verkoopaanbevelingen
De inhoud van deze module wordt aangevuld door het verkoopalgoritme dat alle bestaande notificaties 
van uw portefeuille nagaat. Het selecteert de belangrijkste notificatie om die op te lossen en aldus de 
kwaliteit van uw portefeuille te verbeteren. Welk type probleem de geselecteerde notificatie betreft, 
staat vlak onder de titel vermeld. 

Onder elk voorgesteld order vindt u de redenen waarom deze positie werd gekozen om te worden  
verkocht om de notificatie op te lossen.

Als u het probleem van de notificatie volledig wilt oplossen, kunt u klikken op ‘Verkopen’ voor alle  
orders opgegeven in dit gedeelte, waarna ze aan uw lijst van orders zullen worden toegevoegd.
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Hoe lost het systeem een notificatie van een verkooporder op?
Het algoritme berekent het totale te verkopen bedrag om de geselecteerde notificatie op te lossen en 
maakt zoveel orders aan als nodig zijn om de notificatie op te lossen. De verkooporders hebben dus niet 
noodzakelijk betrekking op een volledige positie als een gedeeltelijke verkoop volstaat. 

Hoe bepaalt het systeem welke producten bij voorrang verkocht moeten worden? 
Raadpleeg hiervoor het deelhoofdstuk ‘Focus op ... het verkoopalgoritme’ in het hoofdstuk over het 
vertrekpunt 2 ‘Notificaties’. 

 

3. Aankoopadviezen
De inhoud van deze module wordt aangevuld door het aankoopalgoritme dat uit alle producten  
die de bank aanbeveelt degene kiest die de kwaliteit van uw portefeuille verbeteren. U kiest zelf welke 
producten u in dit gedeelte wilt selecteren.

Het volstaat om te klikken op de knop ’Aankopen’ rechts van een product om het aan de lijst van orders 
toe te voegen. 
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Meer aanbevolen producten bekijken
Opgelet: de tool stelt u standaard slechts de drie meest geschikte producten voor. U kunt er zelf echter 
meer bekijken door te klikken op ‘Meer producten laden’ onderaan het scherm. De tool toont u dan tot 
negen producten, maar u kunt er uiteraard nog meer bekijken aan de hand van de productzoeker (lees 
het hoofdstuk over het vertrekpunt 4 ‘Producten’). 

Beleggingshorizon
Bovenaan deze module kunt u de beleggingshorizon wijzigen. Die beleggingshorizon wordt door  
het algoritme gebruikt om de aanbevolen producten te filteren en enkel die weer te geven waarvan  
de vervaldag of ideale bewaarperiode onder de gekozen horizon ligt. 

De standaard gekozen beleggingshorizon is de maximale horizon die u in uw Financial ID hebt bepaald. 
Als er geen maximale horizon is vastgelegd, dan past de tool automatisch een horizon van ‘tot tien jaar 
en meer’ toe.

Als u op een bepaalde belegging een kortere beleggingshorizon wilt toepassen, kunt u een andere 
horizon kiezen in de vervolgkeuzelijst. Die keuze zal als een filter werken en zal de zoekmachine starten 
die dan enkel de producten voor de gekozen horizon zal voorstellen.

Hoe kunt u zeker zijn dat u de juiste producten kiest? 
Alle getoonde producten zijn aangepast aan het profiel dat is bepaald in uw Financial ID: kennis van  
en ervaring in de producttypes, risicotolerantie, beleggingshorizon enz.

Welke hoeveelheid moet u kopen voor elk product? 
In tegenstelling tot orders die door het verkoopalgoritme zijn aangemaakt en die altijd een hoeveelheid 
voorstellen, zult u in de volgende stap van het proces zelf de hoeveelheid moeten opgeven van het 
product dat u wenst te kopen. (Zie het hoofdstuk ‘Bewerkingsscherm van de transactie’)

Uit welke producten maakt het aankoopalgoritme een keuze? 
De tool raadt uit de lijst van Best Advice fondsen en trackers, alsook gestructureerde producten die bij 
Deutsche Bank beschikbaar zijn voor intekening, de volgende aankopen aan voor de portefeuille.  
Dit advies is het resultaat van een gepersonaliseerde selectie van aanbevolen producten op basis  
van uw financiële doelstellingen en de huidige situatie van de portefeuille.
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De verplichte productfiche
Belangrijk: als u een product aan uw lijst met orders toevoegt, verschijnt automatisch een venster met 
de productfiche. U moet het pop-up venster eerst volledig doornemen, waarna u op de rechterknop 
‘Aankopen’ kunt klikken om het product effectief aan uw lijst met orders toe te voegen. Merk op dat  
de knop pas actief zal worden nadat alle informatie is doorgenomen en alleen na die bevestiging zult 
u worden doorverwezen naar het bewerkingsscherm van de transactie.
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Uw lijst met orders
Wanneer u op de knop ‘Aankopen’ of ‘Verkopen’ klikt, worden de door u gekozen producten  
verzameld in een mandje, weergegeven bovenaan en onderaan het scherm. U kunt zoveel aankoop- en 
verkooporders selecteren als nodig is. Wanneer u klaar bent, klikt u op ’Verdergaan’ en komt u terecht 
in het scherm waar u de transactie kunt bewerken om uw hoeveelheden te selecteren en na te gaan  
of uw transactie voldoet aan de geschiktheidsvereisten.
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Vertrekpunt 4: ‘Producten’
Als u in de door het scherm ‘Aanbevelingen’ voorgestelde selectie nog niet gevonden hebt wat u zoekt 
of u een specifiek product zoekt, kunt u een nieuwe transactie starten vanaf het scherm ‘Producten’. 

Dat scherm stelt u een aantal zoekcriteria voor aan de hand waarvan u het volledige  
productenuniversum van Deutsche Bank kunt doorzoeken. 

We raden u aan om die filters zo veel mogelijk te gebruiken. Bij een te hoog zoekresultaat  
(> 1.000) zal de tool u immers vragen om selectiecriteria toe te voegen. 
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Filter ‘Beleggingshorizon’
De eerste voorgestelde filter is de beleggingshorizon. Die beleggingshorizon wordt gebruikt om  
de zoekresultaten te filteren en enkel de producten weer te geven waarvan de vervaldag of ideale  
bewaarperiode onder de gekozen horizon ligt. De standaard gekozen beleggingshorizon is de  
maximale horizon die in uw Financial ID werd bepaald.

 

Als u op een bepaalde belegging een kortere beleggingshorizon wilt toepassen, kunt u een andere 
horizon kiezen in de vervolgkeuzelijst. 

Filter ‘Producttype’ 
Met deze filter kunt uw zoekopdracht verfijnen door u te richten op een specifiek producttype. Merk op 
dat wanneer u ‘Fondsen’ of ‘Obligaties’ als categorie gekozen hebt, extra criteria worden getoond om 
uw zoekopdracht nog meer te verfijnen. 



33

Filter Naam of ISIN-code
Met deze filter kunt u meteen zoeken op de ISIN-code of de naam van een product. Belangrijk te weten, 
is dat dit zoekcriterium werkt vanaf twee tekens, die eender waar in de naam van het product kunnen 
staan. Een zoekopdracht met de letters ‘abe’ zal dus zowel Abengoa als Alphabet en Abercrombie 
opleveren. 
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Filter ‘Doelstelling’
Met de filter ‘Doelstelling’ kunt u een specifieke financiële doelstelling selecteren om te voldoen aan uw 
huidige behoeften, bijvoorbeeld wanneer de overzichtspagina van de portefeuille of een notificatie zegt 
dat de waarde van uw portefeuille Bescherming onder het minimum zit dat u in uw Financial ID hebt 
vastgelegd.

Filter ‘Munt’
Aan de hand van deze filter kunt u kiezen uit dertien munten: AUD, BRL, CAD, CHF, EUR, GBP, NOK, 
NZD, PLN, SEK, TRY, USD en ZAR.

Filters specifiek voor fondsen 
Wanneer u koos voor het producttype ‘Fondsen’ worden dynamisch twee extra criteria getoond:  
‘Categorie’ en ‘Type inkomsten’.

Filter Categorie
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Filter Type inkomsten

Let ook op de aanwezigheid van vier vakjes die u in staat stellen om de resultaten van  
uw zoekopdracht te filteren en enkel weer te geven:

- De Best Advice lijst

- Producten waarvoor een periodieke belegging mogelijk is (aankoop)

- Thematische fondsen en trackers (regio, sector)

-  Duurzame producten (ESG- Ecologische en Sociale factoren en (deugdelijk bestuur  
of Governance-aspecten)

 

In de zoekresultaten worden Best Advice-fondsen gemarkeerd met een beker logo en ESG-fondsen  
met een planeet.

Wanneer u de filter ‘DB Investment Plan’ selecteert, verschijnt er een tekst om u te begeleiden:  
U moet eerst het gekozen fonds toevoegen aan uw transactie en eenmaal in het scherm voor  
het bewerken van de transactie kan u de gegevens van de periodieke belegging (startdatum, munt, 
bedrag, frequentie, einddatum) invoeren.
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Filters specifiek voor obligaties 
Wanneer u koos voor het producttype ‘Obligaties’ worden dynamisch twee extra criteria getoond: 
‘Categorie’ en ‘Rating’.

Filter Categorie

Filter Rating
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De zoekopdracht starten 
Om de zoekopdracht te starten, voldoet het om op de knop ‘Zoek’ te klikken.

Zoekresultaten
• De zoekresultaten worden gerangschikt volgens producttype (fondsen, aandelen, obligaties enz.).

• Het aantal gevonden resultaten voor elk producttype wordt weergegeven naast de naam.

• U kunt de rubrieken die u niet interesseren weglaten door te klikken op ‘Verbergen’. 

•  Voor elk producttype worden de tien eerste resultaten getoond. Als er meer dan tien resultaten  
voor hetzelfde producttype bestaan, kunt u klikken op ‘Meer producten laden’ om de tien volgende 
resultaten te bekijken. 

•  U kunt u de productdetails bekijken en/of een product aan uw transactie toevoegen door te klikken  
op de naam van het product dat u interesseert. 
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De verplichte productfiche
Wanneer u op de naam van een product klikt, verschijnt automatisch een venster met de productfiche. 
U moet het pop-up venster eerst volledig doornemen, waarna u op de knop ‘Aankopen’ kunt klikken om 
het product effectief aan uw transactie toe te voegen. Merk op dat de knop pas actief zal worden nadat 
alle informatie is doorgenomen.
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Vertrekpunt 5: ‘Transacties’
Aan de hand van dit scherm kunt u een transactie terugvinden en bewerken die u hebt opgeslagen,  
of die u ontvangen hebt van uw adviseur.

De mogelijke opties die u kunt activeren door middel van de blauwe actieknop aan de rechterzijde  
hangen af van de huidige status van een transactie (waarnaar verwezen wordt in de tweede kolom). 

Mogelijke opties
•  Hernemen: hiermee kunt u een opgeslagen transactie bewerken (navigatie naar  

het bewerkingsscherm van de transactie)

•  Rapport openen: opent het pdf-rapport wanneer de transactie met u gedeeld werd door  
uw adviseur of door u werd ondertekend 

Gelieve de aanwezigheid op te merken van de tab “Orders beheren”, die u toegang geeft tot de  
historiek van uw geplaatste orders en uw periodieke beleggingen (indien van toepassing).
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Uw transactie bewerken
Ongeacht uw vertrekpunt wordt u naar dit scherm gestuurd. 

In deze fase van het aan-/verkoopproces kunt u een hoeveelheid kiezen voor al uw orders, uw transactie 
bewerken, de parameters ervan wijzigen en belangrijke informatie verkrijgen vooraleer de geschiktheid 
van de transactie wordt gecontroleerd. 

Op deze pagina kunt u: 

• koop- en verkooporders aan uw transactie toevoegen;

• de parameters van elk order bewerken;

- de hoeveelheid voor elk order selecteren of bewerken;

- een limietkoers invoeren (wanneer dat mogelijk is);

- een periodieke belegging (=DB Investment Plan) opstarten (wanneer dat mogelijk is);

• de productfiches raadplegen; 

• een order schrappen.
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Controle van de koopkrachtindicatoren 
Deze sectie verschijnt alleen op het scherm wanneer de orders die aan uw transactie worden  
toegevoegd het bedrag aan beschikbare liquiditeiten en/of het risiconiveau dat uw portefeuille nog kan 
dragen, overschrijden. 

U kunt deze indicatoren als leidraad gebruiken om te voorkomen dat u transacties genereert die de 
geschiktheidscontrole niet doorstaan.

In het onderstaande voorbeeld wordt het niveau van de beschikbare liquiditeiten in het rood  
weergegeven, omdat deze met het voor de transactie gekozen bedrag negatief zou worden. In dit geval 
is het raadzaam om het bedrag van de aankoop te verlagen of verkooporders toe te voegen aan  
de transactie om extra liquiditeiten vrij te maken.

Het risiconiveau wordt in dit voorbeeld in het zwart weergegeven omdat het nog steeds positief is.

Merk op dat deze koopkracht- en risico-indicatoren opnieuw worden berekend wanneer u orders aan  
de transactie toevoegt of eruit verwijdert, of de hoeveelheid van een order wijzigt. 

In het voorbeeld hieronder is de aankoophoeveelheid verminderd en wordt de liquiditeitsindicator nu  
in zwart weergegeven omdat deze weer positief is geworden.

Controle van de koopkracht in liquiditeiten 

 
In dit veld vindt u, wanneer het weergegeven wordt, de liquiditeiten die nog beschikbaar zijn om  
producten aan te kopen. 

De weergave wanneer er niet voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn:

Om de koopkracht te berekenen, maakt het systeem de som van alle rekeningen die zijn toegestaan  
in de verschillende munten door rekening te houden met de orders in afwachting van boeking (behalve 
de verkooporders met limiet) en door het minimumbedrag aan liquiditeiten dat u in uw Financial ID  
hebt aangegeven af te trekken.

Door te klikken op het informatiepictogram rechts van de koopkracht in liquiditeiten krijgt u een overzicht 
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te zien van de posities die vervallen binnen 45 dagen (zie onderstaand scherm). Die informatie is interessant 
want bij het controleren van de geschiktheid van de transactie zal de tool in geval van overschrijding 
van de koopkracht met die vervaldagen rekening houden om een uitzondering toe te staan.  

Waarom wordt over ‘toegestane rekeningen’ gesproken? 

Omdat de liquiditeiten afkomstig van rekeningen die u niet mag gebruiken – zoals rekeningen onder 
beheer – automatisch worden uitgesloten uit de berekening.

Wat wordt verstaan onder orders in afwachting van boeking’? 
Dat zijn aan- of verkopen die u verricht hebt maar waarmee nog geen rekening is gehouden in de 
boekhouding van de bank. De tool houdt met die orders rekening om te anticiperen op toekomstige 
wijzigingen in de liquiditeiten op de rekeningen. 

Waarom wordt het minimumbedrag voor de liquiditeiten vastgelegd in het Financial 
ID van de beschikbare koopkracht afgetrokken? 
Op die manier bent u zeker dat u niet uw vereiste inzake minimale liquiditeiten overschrijdt waardoor de 
transactie anders zou worden geweigerd. U bespaart dus tijd wanneer u deze indicator in het oog houdt.

Controle van het beschikbaar risico

Dit getal, wanneer het weergegeven wordt, stemt overeen met het verschil tussen het maximum 
toegelaten risico vastgelegd in uw Financial ID en het al door de portefeuille opgebruikte risico. Elke 
positie die al in de portefeuille zit, ‘verbruikt’ immers risico en elk aangekocht product zal er nog meer 
verbruiken. 

Het deel beschikbare risico weerspiegelt het verschil tussen het procentuele maximumrisico opgege-
ven in uw Financial ID, omgerekend in EUR, en het risico dat op dit moment opgebruikt wordt in de 
bestaande portefeuille.

De weergave wanneer er niet voldoende risico beschikbaar is:

Waarom rekening houden met het maximum toegelaten risico? 
Wanneer het risico van de portefeuille groter wordt dan het maximum toegelaten risico als gevolg  
van de transactie, zal ze niet toegelaten worden en zult u de transactie niet kunnen voltooien zonder 
aanpassingen aan te brengen. Die informatie moet u helpen om de in uw Financial ID vastgelegde 
limieten na te leven.

Hoe nagaan welke impact een order heeft op het risico van de portefeuille? 
Raadpleeg de kolom ‘Toename van het risico’ voor aankooporders, ‘Daling van het risico’  
voor verkooporders.‘
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Orders toevoegen aan uw transactie
Om verkoop- of aankooporders toe te voegen aan uw transactie, gebruikt u eenvoudigweg de hyper-
links die hiervoor beschikbaar zijn:

 

Een aankoop toevoegen
Deze link opent een venster met drie navigatie opties:

Standaard wordt u aangeboden om te zoeken naar een product via een zoekopdracht die u toegang 
geeft tot de volledige catalogus van producten die voor u geschikt zijn. 

Maar u kunt ook op het tweede tabblad klikken om de gepersonaliseerde aanbevelingen van de bank  
op te volgen om uw portefeuille te optimaliseren, of klik op het derde tabblad als u een positie die u  
al in portefeuille hebt, wilt verhogen.  
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Tabblad ‘Aanbevelingen’:

Tabblad ‘Uw portefeuille’

Een verkoop toevoegen
Deze link opent een venster met twee navigatie opties:

Standaard wordt u aangeboden om een product uit uw portefeuille te verkopen. 

Maar u kunt ook op het andere tabblad klikken om de gepersonaliseerde aanbevelingen van de bank  
te volgen om uw portefeuille te optimaliseren door bijvoorbeeld een notificatie op te lossen. 
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Tabblad ‘Uw portefeuille’

Tabblad ‘Aanbevelingen’

Waarom via die tabbladen gaan in plaats van via het menu links op het scherm? 
Wanneer u het menu links gebruikt, eindigt de sessie om technische redenen. Alle gegevens moeten 
ververst worden, met name die van de voorgestelde orders, vooraleer een nieuwe transactie via een 
van de vertrekpunten kan worden gestart. 
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De parameters van een order wijzigen
Op de regel die voorbehouden is voor elk order in uw transactie kunt u een aantal parameters instellen 
en bepaalde informatie bewerken:

•  via het veld ‘Hoeveelheid’ kunt u de hoeveelheid van het gewenste product voor elk order invoeren. 
De door de verkoopzoekmachine voorgestelde hoeveelheden kunnen nog altijd worden bewerkt (de 
aankoopzoekmachine stelt geen hoeveelheid voor). 

•  Voor verkooporders is de voor verkoop beschikbare hoeveelheid onder het veld ‘Hoeveelheid’ 
vermeld. Die hoeveelheid kan verschillen van de totale positie in portefeuille omdat het enkel rekening 
houdt met de al geboekte en niet-geblokkeerde posities.

Voor kooporders verricht de tool een automatische controle van de minimum ‘tradable amount’ en de 
multiple ‘tradable amount’. Die bedragen zijn vermeld onder het invoerveld. 

•  via de link ‘Definieer limietprijs’ kunt u het order wijzigen – indien het product en de markt dat 
toestaan – in een limietorder, stop-lossorder of stop-limitorder

•  via de link ’Periodieke belegging’ kunt u ervoor zorgen dat een kooporder periodiek wordt, d.w.z. 
dat u van het order een terugkerend order maakt en de frequentie ervan instelt. Die functie is alleen 
beschikbaar voor de fondsen die deel uitmaken van de Best Advice-lijst van Deutsche Bank. 

Merk op dat: de hyperlinks ‘Definieer limietprijs’ en ’Periodieke belegging’ enkel te zien zijn als ze 
relevant zijn, d.w.z. wanneer die optie mogelijk is voor het product. 
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De gegevens van een product raadplegen of een order 
schrappen
- Klik op de naam van het product om de productdetails te raadplegen

- Klik op het prullenbakpictogram rechts van het order om een product uit uw transactie te verwijderen

U hebt alle parameters van het order/ de orders voor uw voorstel ingevoerd? Dan hoeft u enkel nog op 
‘Verdergaan’ te klikken om na te gaan of uw transactie geschikt is!
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De geschiktheid van  
een transactie controleren 
Vooraf door de tool uitgevoerde goedkeuringen
Vooraleer de geschiktheid wordt gecontroleerd, gaat de tool over tot een reeks controles die,  
desgevallend, aanleiding kunnen geven tot foutberichten waarna u uw transactie nog kunt bijstellen.  
De tool controleert:

-  of de minimum en multiple tradable amount van de inschrijving voor een product  
(indien van toepassing) wel nageleefd werden bij de keuze van het bedrag;

-  of de hoeveelheden bij verkoop niet de daadwerkelijk voor verkoop beschikbare hoeveelheden  
vermeld in de invoervelden overschrijden;

-  of de gekozen hoeveelheid voor een eerste aankoop van een complex product niet de toegestane 
drempel overschrijdt ( maximum 10% van de totale waarde van uw portefeuille);

-  of de via het portefeuilleoverzicht aangekochte producten wel in lijn liggen met uw kennis van de 
producten en uw beleggersprofiel. Terwijl de pagina’s ‘Aanbevelingen’ en ‘Producten’ de producten 
vooraf filteren om enkel die producten te tonen die geschikt zijn voor u, geeft het verhogen van een 
positie die al in de portefeuille aanwezig is immers aanleiding tot een controle. 

Bij problemen krijgt u een foutbericht te zien en is het product dat voor problemen zorgt met rood  
omkaderd en moet het uit de transactie worden gehaald:
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Onthoud dat als de transactie een aankoop bevat voor een type product waarvoor u wel over de  
nodige kennis beschikt maar niet de ervaring, de tool de kenmerken van het product op het scherm  
zal weergeven zodat u ze kunt doornemen vooraleer u de geschiktheidscontrole start. 

Mogelijke statussen
Wanneer u de geschiktheid van een simulatie controleert, zijn twee statussen mogelijk.  
De transactie kan:

- geschikt zijn: In dit geval wordt u automatisch naar de rekeningenselectie geleid

-  Niet geschikt zijn: In dit geval verschijnt de volgende banner onder uw orders en wordt u gevraagd  
uw transactie aan te passen
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Wat is een goedgekeurde transactie?
Een goedgekeurde transactie is een transactie die geen aanleiding geeft tot een notificatie van het 
type ‘hard’ of dergelijke notificatie niet verergert. De schendingen worden immers gecategoriseerd 
naargelang hun ernstgraad: hard of zacht. 

‘Harde’ en ‘zachte’ notificaties
De volgende worden als ‘hard’ beschouwd:

•  het liquiditeitsniveau na de transactie mag niet onder het in uw Financial ID vastgelegde minimum 
gaan;

•  het niveau van (Liquiditeiten + portefeuille Bescherming) na de transactie mag niet onder het in uw 
Financial ID vastgelegde minimum gaan; 

•  de waarde van de portefeuille Groei na de transactie mag niet boven het in uw Financial ID vastgeleg-
de maximum gaan; 

• het risiconiveau na de transactie mag niet boven de in uw Financial ID vastgelegde limiet gaan.

Als de transactie aanleiding geeft tot een schending van een van die regels of die schending verergert 
waardoor de simulatie niet geschikt is, moet ze worden gewijzigd. Er bestaat een uitzondering die we in 
detail bespreken in het volgende hoofdstuk.

Andere regels zoals de maximumwaarde van de portefeuille Liquiditeiten, de minimumwaarde van de 
portefeuille Bescherming en de diversificatieregels worden beschouwd als ‘zacht’. Dat wil zeggen dat 
als de transactie ze schendt, de transactie niet geblokkeerd wordt. 

Uitzondering op de schending van een ‘harde’ notificatie
Er bestaat één uitzondering voor schendingen van ‘harde’ regels:

Als het te crediteren bedrag van producten die binnen 45 dagen vervallen voldoende is om het 
‘saldo’ te dekken, dan wordt u op het scherm verwittigd van de schending van een ‘harde’ regel zonder 
dat uw transactie geblokkeerd wordt. 

Die uitzondering is van toepassing op de volgende regels:

•  het liquiditeitsniveau na simulatie mag niet onder het in uw Financial ID vastgelegde minimum gaan;

•  het niveau van (Liquiditeiten + portefeuille Bescherming) na simulatie mag niet onder het in uw Finan-
cial ID vastgelegde minimum gaan. 
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Hoe het scherm van de geschiktheidscontrole lezen?

Op dit scherm vindt u:

-  De algemene status van geschiktheid van de transactie. Hou er rekening mee dat als de transactie 
geschikt is, u automatisch naar de rekeningselectie wordt geleid (met de optie om terug te gaan)  
zonder deze pagina te doorlopen.

-  De impact van de orders op twee niveaus:

-  de regels inzake niet-schending van uw financiële doelstellingen; 

-  de diversificatieregels (bv. maximaal 20% van de portefeuille Bescherming per obligatie-uitgever)

Merk op dat laatste post nooit blokkerend werkt. 

Voor elk van die twee niveaus kunt u zien welke impact de transactie heeft op bestaande notificaties  
of op het ontstaan van nieuwe notificaties. Een notificatie kan: 

- opgelost zijn (groen pictogram); 

- verbeterd zijn (geel pictogram); 

- verergerd zijn;

- onveranderd zijn (grijs pictogram); 

- nieuw zijn.

Deze details zijn een handige gids om te beslissen hoe u uw transactie kunt corrigeren om deze  
geschikt te maken, in overeenstemming met uw doelstellingen.

In het onderstaande geval heeft de aankoop van een obligatie voor een waarde die hoger is dan de  
beschikbare liquiditeiten bijvoorbeeld geresulteerd in een blokkerende notificatie  
“Te weinig Liquiditeiten” onder de rubriek “Financiële doelstellingen”.

Om deze situatie te deblokkeren, klikt u eenvoudig op “De transactie aanpassen”, verlaagt u het  
bedrag van de aankoop (houd de indicator van de beschikbare liquiditeiten in de gaten) en start u  
de geschiktheidstest opnieuw.

Opgemerkt moet worden dat deze aankoop ook diversificatieproblemen zou veroorzaken onder de 
rubriek “Diversificatie”. In dit geval kan het gepast zijn om het te beleggen bedrag over verschillende 
producten te verdelen om een meer gediversifieerde portefeuille te verkrijgen.

Hoewel dit laatste type notificatie (diversificatie) niet blokkerend is voor de transactie, kunnen  
we klikken op “Pas de transactie aan” en vervolgens op “Een aankoop toevoegen” en  
een zoekopdracht starten om producten aan de transactie toe te voegen voordat de geschiktheidstest 
opnieuw wordt gestart.
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Als een blok leeg is, wil dat zeggen dat er geen probleem te melden is voor die post zoals hieronder 
voor de post ‘Diversificatie’.

De ‘harde’ notificaties zijn aangeduid met de vermelding ‘Blokkerend’:
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Voor alle nog niet opgeloste notificaties kunnen de details worden geraadpleegd door te klikken  
op de link ‘Details weergeven’:

Details van de notificatie:
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Selectie van de rekeningen 
Als de transactie geschikt is, wordt u automatisch naar de rekeningselectie geleid, en komt u terecht in 
het scherm waar u de rekeningen kunt selecteren. 

In dit stadium kunt u nog altijd terugkeren en uw transactie wijzigen door te klikken op de knop ‘Vorige’ 
links onderaan op het scherm. 

Het selecteren van de rekeningen gebeurt order per order. 

•  Voor het eerste order moet u een cashrekening en een effectenrekening kiezen (voor een aankoop). 
Als er slechts één account aan de portfolio is gekoppeld, wordt deze standaard gekozen.

•  Voor de volgende orders zal de tool standaard de rekeningen hernemen die werden gekozen voor het 
eerste order (effecten- en cashrekening voor een aankoop, enkel cashrekening voor een verkoop) om 
u tijd te besparen, maar u blijft vrij om andere rekeningen te selecteren.
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Wanneer u de rekeningen hebt gekozen, wordt de knop “Bevestigen” geactiveerd.

U moet hierop klikken om uw selectie te bevestigen. 
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Validatie van de rekeningselectie
Nadat u op ‘Bevestigen’ klikt, zal de tool een reeks verificaties uitvoeren:

•  Voor een effectenrekening controleert de tool dat er geen beperkingen zijn op de gekozen rekening  
(bijvoorbeeld dat de rekening niet geblokkeerd is of dat deze kan worden gebruikt voor een inschrijving 
op een gestructureerd product, indien van toepassing)

•  Voor het selecteren van een cashrekening gaat de tool na welke impact het order zou hebben op het 
huidige rekeningsaldo:

•  Als u een rekening hebt gekozen in een andere munt dan de euro en de rekening een debetsaldo  
vertoont, krijgt u een bericht te zien waarin gevraagd wordt om een andere rekening te selecteren.

•  Als u een rekening in euro hebt gekozen en de rekening een debetsaldo vertoont maar de portefeuille 
nog andere rekeningen in euro bevat, zal de tool u de mogelijkheid bieden om aan het einde van  
de rekeningselectie overschrijvingen tussen rekeningen in euro te verrichten (zie hoofdstuk  
‘Een overschrijving doen tussen twee rekeningen in euro’). Merk op dat het in deze versie van de  
tool nog niet mogelijk is om een overdracht van liquiditeiten tussen rekeningen in een andere valuta 
dan de euro uit te voeren.

Bericht bij het kiezen van een liquiditeitenrekening in een andere valuta dan de euro  
met onvoldoende saldo

 

Als uw selectie gevalideerd is, wordt het invoerveld voor het volgende order geactiveerd:
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Wijziging van de rekeningselectie
Het is op elk moment mogelijk om uw rekeningkeuze te wijzigen door op de hyperlink ‘Aanpassen’  
te klikken die rechtsboven elke lijst van orders staat waarvoor rekeningen werden gekozen.

Houd er rekening mee dat als u op ‘Aanpassen’ klikt, de selectie van rekeningen voor het gekozen  
order en voor elk order dat volgt, wordt gewist. Aangezien het saldo van de cashrekeningen voor elk 
order wordt herberekend en geverifieerd, kan een wijziging invloed hebben op het saldo van de achteraf 
gekozen rekeningen en vereist een nieuwe verificatie.

Een overschrijving doen tussen twee rekeningen in euro
Indien de rekeningselectie tot een debetsaldo op een rekening in euro leidt en de portefeuille meerdere 
rekeningen in euro bevat, zal de tool u automatisch voorstellen een overschrijving te doen.  
De onderstaande module verschijnt in dat geval onderaan het scherm.

Merk op dat de transactie niet voltooid kan worden zolang de transactie voor een debetsaldo zal zorgen 
op één van de rekeningen.

Het minimaal over te schrijven bedrag om het saldo van de rekening aan te zuiveren, staat onderaan 
de module in het rood vermeld. Dat bedrag wordt berekend op basis van:

• het huidige rekeningsaldo, 

• min de gesimuleerde aankooporders (behalve gestructureerde producten),

• plus de gesimuleerde verkooporders

Om tot de overschrijving over te gaan, volstaat het om te klikken op de knop onder de module  
waarna u in de overschrijvingsmodule komt:
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In deze module moet u:

-  een te debiteren rekening kiezen (de te crediteren rekening is vooraf ingevuld). Indien er slechts één 
andere rekening in euro in de portefeuille aanwezig is, zal die automatisch in dit veld verschijnen;

-  een over te schrijven bedrag selecteren (merk op dat het minimaal over te schrijven bedrag om het  
saldo boven nul te brengen boven het invoerveld is vermeld). We raden u aan iets meer over te  
schrijven dan het aangegeven bedrag om ruimte te laten voor transactiekosten.

Eenmaal bevestigd, zal de overschrijving in uw lijst van orders verschijnen:

In dit stadium kunt u de overschrijving nog altijd wissen als er een fout werd gemaakt. Klik daarvoor  
op de link ‘Verwijderen’.
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Een nieuw effectendossier activeren
Wanneer u uw allereerste aankoop van een beleggingsproduct verricht, zal tijdens de rekeningselectie 
het volgende bericht op het scherm verschijnen:

In dit venster vindt u een link naar de algemene voorwaarden. Zodra u de voorwaarden gelezen  
hebt, kunt u het bevestigingsvakje aanvinken en vervolgens op ‘Inschrijven’ klikken, waarna de  
effectenrekening automatisch geactiveerd wordt. 
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Handtekening van de transactie voor uitvoering
Wanneer uw rekeningselectie voor alle orders gevalideerd is, wordt de knop ‘Volgende’ rechtsonder  
op de pagina geactiveerd. 

Nadat u op de knop ‘Volgende’ onder uw rekeningenoverzicht hebt geklikt, gaat u naar de  
ondertekeningspagina. Met deze module kunt u in één keer de automatische uitvoering van alle  
orders in uw transactie ondertekenen. 
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Samenvatting  
en handtekening 

Deze pagina biedt u waardevolle informatie over uw transactie:

•  De lijst van uw verkooporders (indien van toepassing) met een optie om het gedetailleerde document 
over kosten en taksen te downloaden

•  De lijst van uw aankooporders (indien van toepassing) met een optie om het gedetailleerde document 
over kosten en taksen te downloaden

•  Een gedetailleerd overzicht van de geschiktheid van uw transactie, weergegeven als u klikt op “Details 
bekijken van de impact van uw orders”

Houd er rekening mee dat u op dit moment nog steeds uw transactie kunt wijzigen door rechtsboven 
de orders op ‘Aanpassen’ te klikken.
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Wij nodigen u uit om voordat u ondertekent het pdf-rapport te downloaden en te lezen. Dat rapport  
bevat alle details van uw transactie: de lijst met de orders, de impact van de transactie op uw portefeuil-
le, de informatie over de kosten en taksen en de wettelijke documentatie over de producten die u koopt. 

Volg daarna de instructies van de digipass-module om alle bestellingen van uw transactie in één keer  
te ondertekenen.

Zodra de ondertekening is gebeurd en uw orders met succes zijn uitgevoerd, verschijnt  
de volgende pagina:
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Als er een technisch probleem is en de orders niet naar de markt konden worden gestuurd, 
verschijnt het volgende bericht:

Probeer het dan later opnieuw of bel Talk & Invest op 078 153 154 (van maandag tot vrijdag van  
9 tot 19 u en op zaterdag van 9 tot 12 u).
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Zodra de ondertekening met uw digipass is gebeurd en uw orders met succes zijn uitgevoerd,  
verschijnt de volgende pagina:

 

Als er een technisch probleem is en de orders niet naar de markt konden worden gestuurd,  
verschijnt het volgende bericht:

 

Probeer het dan later opnieuw of bel Talk & Invest op het nummer 078 153 154 (van maandag tot vrijdag 
van 9 tot 19 u. en op zaterdag van 9 tot 12 u.).



Dit document voor financiële informatie wordt gepubliceerd door Deutsche Bank 
AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Germany, HR/RC Frankfurt am 
Main/Francfort-sur-le-Main HRB nr. 30000. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel, 
Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel, België, Rechtspersonenregister Brussel, BTW BE 
0418.371.094, IBAN BE03 6102 0085 7284, IHK D-H0AV-L0HOD-14. Oktober 2019.

Meer info: 
•  Bel Talk & Invest op het nummer 078 153 154 (van maandag  

tot vrijdag van 9 tot 19 u. en op zaterdag van 9 tot 12 u.)

•  Maak een afspraak in uw Financial Center  
op het nummer 078 156 160.

•  Surf naar www.deutschebank.be/onlinebanking


