
STAPPENPLAN:
1l  Gelieve een recto-verso kopie van de identiteitskaart (en een bewijs van adres indien elektronische identiteits-

kaart) van de online banking gebruiker(s) toe te voegen. Stuur het formulier ondertekend terug naar het vol-
gende adres : DB Online Banking, Deutsche Bank, DA 816 221 8, 1000 Brussel (een postzegel hoeft niet). 

2l  Daarna ontvangt u via de post uw gebruikersnaam evenals uw pincode in een eerste brief. De Digipass volgt 
in een tweede brief onder verzegelde omslag. Deze verzendingen gebeuren op uw wettelijk adres.

3l  Na ontvangst van deze 2 brieven hebt u automatisch toegang tot al uw rekeningen.

Rekeningnummer:        

Rekeninghouder(s):       

Gelieve een gebruikersnaam, Digipass en pincode aan te vragen voor:

Voornaam en naam:   

Geboortedatum:          dd/mm/jjjj

Voornaam en naam:   

Geboortedatum:          dd/mm/jjjj

Voornaam en naam:   

Geboortedatum:          dd/mm/jjjj

U erkent dat uw huidige en toekomstige relaties met de Bank worden beheerst door de bepalingen van het Algemeen Reglement der Verrichtingen 
en dat de toegang tot Online Banking is onderworpen aan het Algemeen Reglement van de Betaaldiensten en -Instrumenten en aan het Specifiek 
Reglement Online Banking van de Bank. U bevestigt ontvangst van een kopie van de bovengenoemde documenten.

U stemt er specifiek mee in dat elke precontractuele en contractuele informatie betreffende producten en diensten aangeboden door Deutsche 
Bank evenals alle MiFID gerelateerde informatie in principe door de Bank wordt verstrekt via elektronische weg (Online Banking, e-mail) en/of via 
de website van Deutsche Bank, waar de actuele informatie wordt bijgehouden en toegankelijk is gedurende een redelijke termijn. U wordt uitge-
nodigd deze informatie te bewaren en/of af te printen. U erkent dat de verstrekking van informatie op deze wijze past in de context waarin u met 
de Bank zaken doet en u engageert zich om voorafgaandelijk aan elke beleggingsbeslissing, deze informatie te raadplegen evenals op regelmatige 
tijdstippen in te loggen op uw Online Banking en kennis te nemen van de door de Bank verstrekte informatie.

Uw persoonlijke gegevens zullen verwerkt worden in de geautomatiseerde bestanden van de Bank, voor de doeleinden vermeld in het Algemeen 
Reglement der Verrichtingen, en zoals deze weergegeven zijn in de aangiftes die de Bank bij de Commissie voor de bescherming van de persoon-
lijke levenssfeer doet, en die u kan raadplegen op www.privacycommission.be. Als Cliënt, verklaart u zich akkoord met de verwerking van deze 
gegevens. U bent eveneens akkoord dat uw gegevens voor deze doeleinden kunnen worden doorgegeven aan de diverse vennootschappen die 
deel uitmaken van de Deutsche Bank groep en aan haar leveranciers. U hebt voor alle hierboven vermelde doeleinden steeds een recht op toe-
gang tot uw persoonsgegevens bij de verantwoordelijke voor de verwerking en u kan uw persoonsgegevens doen verbeteren. U kan deze rechten 
steeds uitoefenen door een ondertekende en gedateerde schriftelijke aanvraag, samen met een fotokopie van uw identiteitsbewijs, te richten aan: 
Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel; Client Solutions; Marnixlaan 13-15; 1000 Brussel. U kan zich steeds op uw verzoek en kosteloos verzetten 
tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, door dit vakje aan te vinken . Voor meer informatie kunt u 
het Algemeen Reglement der Verrichtingen raadplegen.

AANVRAAG ONLINE BANKING MET DIGIPASS

Opgemaakt te :          Op :          Handtekening(en) aanvrager(s):

Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Duitsland, HR Frankfurt am Main HRB nr. 30000. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel,
Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel, België, RPR Brussel, BTW BE 0418.371.094, IBAN BE03 6102 0085 7284, IHK D-H0AV-L0HOD-14. Cliëntendienst: 078 156 160.
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Dit document moet ingevuld en ondertekend worden door de rekeninghouder(s) en/of volmachthouder(s) 

en dit rekening houdend met de geldende handtekeningbevoegdheden op onderstaand rekeningnummer.
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https://www.deutschebank.be/media/pdf/RGO_NL.pdf
https://www.deutschebank.be/media/pdf/db_reglement_general_nl.pdf
https://www.deutschebank.be/media/pdf/db_reglement_olb_nl.pdf
https://www.deutschebank.be/media/pdf/db_reglement_olb_nl.pdf
https://www.deutschebank.be/nl/home-prospect.html
https://www.deutschebank.be/media/pdf/RGO_NL.pdf
https://www.deutschebank.be/media/pdf/RGO_NL.pdf
http://www.privacycommission.be/
https://www.deutschebank.be/media/pdf/RGO_NL.pdf
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