
Deze brochure geeft een overzicht van een aantal specifiek e tarieven van toepassing in het kader van een Private Banking relatie. De algemene tarificatiestructuur van Deutsche Bank A G Bijkantoor Brussel is beschikbaar bij uw Private Bank 
er of in alle F inancial Centers van Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen inclusief BTW (21%) indien deze v erschuldigd is.
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Vergoedingen
De vergoeding wordt berekend op jaarbasis en is trimestrieel 
betaalbaar op de totaliteit van het toegewezen vermogen, berekend 
op de laatste werkdag van het vorige kwartaal en vooraf te betalen. De 
aangeduide percentages zijn exclusief BTW.
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1. Private Banking Relatie

Vergoeding:
0,05%1 met een maximum van 800 EUR (incl. BTW) per jaar per CIN (Identificatienummer van de cliënt).

Geen jaarlijks minimumbedrag.

Kosten verbonden aan de effectenrekening:
Nihil.
Alle kosten verbonden aan de effectenrekening zijn inbegrepen in de jaarlijkse vergoeding hieboven vermeld zonder eventuele taksen (b.v. taks op effecten-
rekeningen) of facultatieve verzekeringen. 

Transactiekosten (voor de aankoop en verkoop van effecten):
Aandelen
Order doorgegeven via internet

Euronext (Brussel)2 Euronext (Parijs, Amsterdam)2 Andere2

Tot en met  
2.500€

Vanaf € 2.500,01 
tot en met € 5.000

Vanaf
€ 5.000,01

Tot en met
€ 2.500

Vanaf € 2.500,01 
tot en met € 5.000

Vanaf
€ 5.000,01

Tot en met
€ 5.000

Vanaf
€ 5.000,01

Normale tarieven € 7,5
(per verrichting)

€ 14 
(per verrichting)

€ 24
(per verrichting

en per schijf
van 20.000 €)

€ 9,75
(per verrichting)

€ 14,75
(per verrichting)

€ 24
(per verrichting

en per schijf
van 20.000 €)

€ 24,75 
(per verrichting)

€ 29,75
(per verrichting

en per schijf
van 20.000 €)

Tarieven Private 
Banking (Private 
Banking Relatie)

€ 5,03
(per verrichting)

 € 9,38
(per verrichting)

€ 16,08
(per verrichting

en per schijf
van 20.000 €)

€ 6,53
(per verrichting)

€ 9,88 
(per verrichting)

€ 16,08
(per verrichting

en per schijf
van 20.000 €)

€ 16,58 
(per verrichting)

€ 19,93
(per verrichting

en per schijf
van 20.000 €)

Order doorgegeven via elk ander kanaal
Alle beurzen: 50 EUR per verrichting en per schijf van 10.000 EUR (of tegenwaarde)3.

Obligaties (op de secundaire markt)
Commissie/Makelaarsloon: 0,50% berekend op de prijs (incl. verlopen intresten indien van toepassing)3.

1 Berekenen op de waarde van de effectenrekeningen van de cliënt zoals weergegeven in de portefeuillerapporten en/of in Online Banking op de laatste werkdag van het voorgaande kwartaal.  
2 Rechten: 0,80% (min. 2,50 EUR).
3 Desgevallend te vermeerderen met de toepasselijke taksen (b.v. beurstaks).

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2021
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Fondsen*
Inschrijvingen

• Instapkosten:  In functie van de partner, doorgaans variërend tussen 0% en 1% (zie prospectus en/of tarieventabellen1).

• Retrocessies:  Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel kan, in haar hoedanigheid van distributeur, vanwege de Instelling voor Collectieve Belegging een 
percentage van diens beheervergoeding tussen 50% en 60% onder de vorm van retrocessies ontvangen op het totaal uitstaande bedrag. 

Bijkomende details zijn op verzoek beschikbaar bij Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel, via uw Private Banker of de dienst Client Solutions 
(adres: Deutsche Bank Client Solutions, Marnixlaan 13-15, B-1000 Brussel; Talk & Help 078 156 160 of Talk & Invest 078 153 154, E-mail: 
clienten.dienst@db.com).

Wisselverrichtingen:
Overschrijving/transfer tussen rekeningen - uitgaande betaling
Commissie: Een commissie van 1%2 wordt toegepast, berekend op het bedrag van de tegenwaarde van de transactie na toepassing van de effectieve wisselkoers.

Referentiewisselkoersen: De aankoop-/verkoopkoers is gebaseerd op de intermediaire marktrente van Reuters (beschikbaar op www.reuters.com/finance/curren-
cies) op het moment van de uitvoering van de overschrijving/transfer3.

Effectentransacties:
Elke effectentransactie in een munt die wordt afgerekend in een andere munt is onderhevig aan wisselkosten. Het betreft inschrijvingen op de primaire markt, 
de aan- en verkoop van effecten op de secundaire markt evenals de betaling van coupons en dividenden en de eventuele terugbetaling op vervaldag.

Referentierente: de wisselkoers die gehanteerd wordt voor deze transacties beantwoordt aan degene die dagelijks rond 16u gepubliceerd wordt door de 
Europese Centrale Bank. Deze wisselskoeren kunnen geconsulteerd worden op: https://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html. 
Deutsche Bank maakt gebruik van de koers gepubliceerd de dag voorafgaand aan de transactie voor transacties op de secundaire markt. Voor transacties op de 
primaire markt wordt de koers gepubliceerd 2 dagen voor de uitgiftedatum gebruikt.

Commissie: In geval van omzetting naar een andere munt, omvat de toegepaste wisselkoers een marge van 1% ten aanzien van de referentiekoers. De wissel-
commissie is gelijk aan het verschil tussen het bedrag omgezet aan de toegepaste wisselkoers en het bedrag omgezet aan de referentiekoers.

Rekening houdend met de indekkingspolitiek van de wisselkoersen, kan de bank een bijkomende winst of verlies realiseren/oplopen inzake effectentransacties 
in deviezen en dit ten belope van het verschil van de referentierente waartegen de transactie uitgevoerd werd en de effectieve prijs waartegen de bank de tran-
sactie kon indekken in de markt. Dit verschil situeert zich normaal gezien tussen -0,1% en 0,1%.

Ontvangst van dividenden (uitbetaald of in effecten)                                 

Belgische effecten (volgens ISIN-code) Gratis

Buitenlandse effecten4 2,30%5-6 (incl. BTW) met een minimum van 2,42 euro (incl. BTW) en een maximum van 60,50 euro (incl. BTW)

Melding van een effectentransactie

Geïntegreerde inbox in Online Banking Gratis

Per post/e-mail Gratis

*  De term `fonds’ is de gebruikelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse rechtsvormen kan aannemen 
(bevek, GBF enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten. De fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel stijgen als dalen en mogelijk krijgen beleggers het bedrag van hun belegging niet terug.

1 Meer info beschibaar via uw Privater Banker of op deutschebank.be.
2 Degressief tarief van toepassing vanaf € 25.000.
3 De Cliënt is akkoord met de Referentiewisselkoers en erkent dat de wisselkoers onderhevig is aan de terugkerende invloed van marktvolatiliteit.
4 Met uitzondering van de fondsen en trackers (ETF & ETC).
5 Van toepassing op de tegenwaarde van het effect in geval van in aandelen.
6 Dit tarief wordt berekend op het brutobedrag in België en is van toepassing voor dividenden met een tegenwaarde van 4,5 euro bruto.

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2021
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Vergoeding:
Tot 2,5 miljoen EUR  .................................................. 0,50%

Van 2,5 miljoen EUR tot 5 miljoen EUR  ............... 0,45%

Van 5 miljoen EUR tot 10 miljoen EUR  ...............  0,40%

Boven 10 miljoen EUR  ............................................. 0,35%

Minimum bedrag op jaarbasis: 5.000 EUR

Geen instapkosten op fondsen van toepassing buiten deze vergoeding.

Kosten verbonden aan de effectenrekening:
Nihil.

Alle kosten verbonden aan de effectenrekening zijn inbegrepen in de jaarlijkse vergoeding hieboven vermeld zonder eventuele taksen  
(b.v. taks op effectenrekeningen) of facultatieve verzekeringen. 

Transactiekosten (voor de aankoop en verkoop van effecten):
Aandelen
Euronext Brussel en buitenlandse beurzen: 50 EUR per verrichting en per schijf van 10.000 EUR (of tegenwaarde)1.

Obligaties (op de secundaire markt)
Commissie/Makelaarsloon: 0,50% berekend op de prijs (incl. verlopen intresten indien van toepassing)1.

2. Overeenkomst Beleggingsadvies

1 Desgevallend te vermeerderen met de toepasselijke taksen (b.v. beurstaks).

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2021
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Fondsen*

Inschrijvingen

• Instapkosten:  In functie van de partner, doorgaans variërend tussen 0% en 1% (zie prospectus en/of tarieventabellen1).

• Retrocessies:   Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel kan, in haar hoedanigheid van distributeur, vanwege de Instelling voor Collectieve Belegging een 
percentage van diens beheervergoeding tussen 50% en 60% onder de vorm van retrocessies ontvangen op het totaal uitstaande bedrag.

  Bijkomende details zijn op verzoek beschikbaar bij Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel, via uw Private Banker of de dienst Client Solutions 
(adres: Deutsche Bank Client Solutions, Marnixlaan 13-15, B-1000 Brussel; Talk & Help 078 156 160 of Talk & Invest 078 153 154, E-mail: 
clienten.dienst@db.com).

Wisselverrichtingen:
Overschrijving/transfer tussen rekeningen - uitgaande betaling
Commissie: Een commissie van 0,30% wordt toegepast, berekend op het bedrag van de tegenwaarde van de transactie na toepassing van de effectieve wisselkoers.

Referentiewisselkoersen: De aankoop-/verkoopkoers is gebaseerd op de intermediaire marktrente van Reuters (beschikbaar op www.reuters.com/finance/currencies) 
op het moment van de uitvoering van de overschrijving/transfer2.

Effectentransacties:
Elke effectentransactie in een munt die wordt afgerekend in een andere munt is onderhevig aan wisselkosten. Het betreft inschrijvingen op de primaire markt, de 
aan- en verkoop van effecten op de secundaire markt evenals de betaling van coupons en dividenden en de eventuele terugbetaling op vervaldag.

Referentierente: de wisselkoers die gehanteerd wordt voor deze transacties beantwoordt aan degene die dagelijks rond 16u gepubliceerd wordt door de Europese 
Centrale Bank. Deze wisselskoeren kunnen geconsulteerd worden op: https://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html. Deutsche Bank 
maakt gebruik van de koers gepubliceerd de dag voorafgaand aan de transactie voor transacties op de secundaire markt. Voor transacties op de primaire markt wordt 
de koers gepubliceerd 2 dagen voor de uitgiftedatum gebruikt.

Commissie: In geval van omzetting naar een andere munt, omvat de toegepaste wisselkoers een marge van 0,30% ten aanzien van de referentiekoers. De wisselcom-
missie is gelijk aan het verschil tussen het bedrag omgezet aan de toegepaste wisselkoers en het bedrag omgezet aan de referentiekoers.

Rekening houdend met de indekkingspolitiek van de wisselkoersen, kan de bank een bijkomende winst of verlies realiseren/oplopen inzake effectentransacties in  
deviezen en dit ten belope van het verschil van de referentierente waartegen de transactie uitgevoerd werd en de effectieve prijs waartegen de bank de transactie kon 
indekken in de markt. Dit verschil situeert zich normaal gezien tussen -0,1% en 0,1%.

Ontvangst van dividenden (uitbetaald of in effecten)

Belgische effecten (volgens ISIN-code) Gratis

Buitenlandse effecten3   2,30%4-5 (incl. BTW) met een minimum van 2,42 euro (incl. BTW) en een maximum van 60,50 euro (incl. BTW)

*  De term `fonds’ is de gebruikelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse rechtsvormen kan aannemen 
(bevek, GBF enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten. De fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel stijgen als dalen en mogelijk krijgen beleggers het bedrag van hun belegging niet terug.

1 Meer info beschibaar via uw Privater Banker of op deutschebank.be.
2 De Cliënt is akkoord met de Referentiewisselkoers en erkent dat de wisselkoers onderhevig is aan de terugkerende invloed van marktvolatiliteit.
3 Met uitzondering van de fondsen en trackers (ETF & ETC).
4 Van toepassing op de tegenwaarde van het effect in geval van in aandelen.
5 Dit tarief wordt berekend op het brutobedrag in België en is van toepassing voor dividenden met een tegenwaarde van 4,5 euro bruto.

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2021
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3.  Overeenkomst Discretionair Beheer 
Profiel Defensive, Income, Balanced, Dynamic en Private Banking Funds - Medium

Vergoeding:
Tot 2,5 miljoen EUR ..................................................... 0,60% 

Van 2,5 miljoen EUR tot 5 miljoen EUR .................... 0,50% 

Van 5 miljoen EUR tot 10 miljoen EUR ..................... 0,40% 

Van 10 miljoen EUR tot 20 miljoen EUR .................. 0,30% 

Boven 20 miljoen EUR ............................................... 0,25% 

Geen jaarlijks minimumbedrag.

In deze vergoeding zijn de transactiekosten, instapkosten en wisselcommissie op beleggingstransacties, cash transfers tussen rekening en uitgaande betalingen  
inbegrepen.

Kosten verbonden aan de effectenrekening:
Nihil.

Alle kosten verbonden aan de effectenrekening zijn inbegrepen in de jaarlijkse vergoeding hieboven vermeld zonder eventuele taksen (b.v. taks op effectenre-
keningen) of facultatieve verzekeringen. 

Transactiekosten (voor de aankoop en verkoop van effecten):
Nihil.

Wisselverrichtingen:
Overschrijving/transfer tussen rekeningen - uitgaande betaling
Commissie: Nihil.

Effectentransacties:
Nihil

All Inclusive

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2021
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4.  Overeenkomst Discretionair Beheer 
DB Discretionary Opportunity Portfolio, DB Bond Portfolio FX

Vergoeding:
Tot 2,5 miljoen EUR  ................................................. 0,40%*

Van 2,5 miljoen EUR tot 5 miljoen EUR  ..............  0,30%

Van 5 miljoen EUR tot 10 miljoen EUR  ................ 0,25%

Van 10 miljoen EUR tot 20 miljoen EUR  .............. 0,20%

Boven 20 miljoen EUR  ............................................. 0,15%

* Behalve DB Discretionary Opportunity Portfolio (0,30%).

Geen jaarlijks minimumbedrag.

Kosten verbonden aan de effectenrekening:
Nihil.

Alle kosten verbonden aan de effectenrekening zijn inbegrepen in de jaarlijkse vergoeding hieboven vermeld zonder eventuele taksen (b.v. taks op effectenre-
keningen) of facultatieve verzekeringen. 

Transactiekosten (voor de aankoop en verkoop van effecten):
Aandelen
Euronext Brussel en buitenlandse beurzen: 50 EUR per verrichting en per schijf van 10.000 EUR (of tegenwaarde)1.

Obligaties (op de secundaire markt)
Commissie/Makelaarsloon: 0,50% berekend op de prijs (incl. verlopen intresten indien van toepassing)1.

1 Desgevallend te vermeerderen met de toepasselijke taksen (b.v. beurstaks).

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2021
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Fondsen*

Inschrijvingen

• Instapkosten:  In functie van de partner, doorgaans variërend tussen 0% en 1% (zie prospectus en/of tarieventabellen1).

• Retrocessies:  Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel kan, in haar hoedanigheid van distributeur, vanwege de Instelling voor Collectieve Belegging een 
percentage van diens beheervergoeding tussen 50% en 60% onder de vorm van retrocessies ontvangen op het totaal uitstaande bedrag.

Bijkomende details zijn op verzoek beschikbaar bij Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel, via uw Private Banker of de dienst Client Solutions 
(adres: Deutsche Bank Client Solutions, Marnixlaan 13-15, B-1000 Brussel; Talk & Help 078 156 160 of Talk & Invest 078 153 154, E-mail:  
clienten.dienst@db.com).

Wisselverrichtingen:
Overschrijving/transfer tussen rekeningen - uitgaande betaling
Commissie: Een commissie van 1%2 wordt toegepast, berekend op het bedrag van de tegenwaarde van de transactie na toepassing van de effectieve wisselkoers.

Referentiewisselkoersen: De aankoop-/verkoopkoers is gebaseerd op de intermediaire marktrente van Reuters (beschikbaar op www.reuters.com/finance/curren-
cies) op het moment van de uitvoering van de overschrijving/transfer3.

Effectentransacties:
Elke effectentransactie in een munt die wordt afgerekend in een andere munt is onderhevig aan wisselkosten. Het betreft inschrijvingen op de primaire markt, 
de aan- en verkoop van effecten op de secundaire markt evenals de betaling van coupons en dividenden en de eventuele terugbetaling op vervaldag.

Referentierente: de wisselkoers die gehanteerd wordt voor deze transacties beantwoordt aan degene die dagelijks rond 16u gepubliceerd wordt door de 
Europese Centrale Bank. Deze wisselskoeren kunnen geconsulteerd worden op: https://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html. 
Deutsche Bank maakt gebruik van de koers gepubliceerd de dag voorafgaand aan de transactie voor transacties op de secundaire markt. Voor transacties op de 
primaire markt wordt de koers gepubliceerd 2 dagen voor de uitgiftedatum gebruikt.

Commissie: In geval van omzetting naar een andere munt, omvat de toegepaste wisselkoers een marge van 1% ten aanzien van de referentiekoers. De wissel-
commissie is gelijk aan het verschil tussen het bedrag omgezet aan de toegepaste wisselkoers en het bedrag omgezet aan de referentiekoers.

Rekening houdend met de indekkingspolitiek van de wisselkoersen, kan de bank een bijkomende winst of verlies realiseren/oplopen inzake effectentransacties 
in deviezen en dit ten belope van het verschil van de referentierente waartegen de transactie uitgevoerd werd en de effectieve prijs waartegen de bank de trans-
actie kon indekken in de markt. Dit verschil situeert zich normaal gezien tussen -0,1% en 0,1%.

*  De term `fonds’ is de gebruikelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse rechtsvormen kan aannemen 
(bevek, GBF enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten. De fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel stijgen als dalen en mogelijk krijgen beleggers het bedrag van hun belegging niet terug.

1 Meer info beschibaar via uw Privater Banker of op deutschebank.be.
2 Degressief tarief van toepassing vanaf € 25.000.
3 De Cliënt is akkoord met de Referentiewisselkoers en erkent dat de wisselkoers onderhevig is aan de terugkerende invloed van marktvolatiliteit.

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2021
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5. Overeenkomst Passief Beheer

Vergoeding:
0,05%1 met een maximum van 800 EUR (incl. BTW) per jaar per CIN (Identificatienummer van de cliënt).

Geen jaarlijks minimumbedrag.

Kosten verbonden aan de effectenrekening:
Nihil.

Alle kosten verbonden aan de effectenrekening zijn inbegrepen in de jaarlijkse vergoeding hieboven vermeld zonder eventuele taksen (b.v. taks op effectenre-
keningen) of facultatieve verzekeringen. 

Transactiekosten (voor de aankoop en verkoop van effecten):
Aandelen
Euronext Brussel en buitenlandse beurzen: 50 EUR per verrichting en per schijf van 10.000 EUR (of tegenwaarde)2.

Obligaties (op de secundaire markt)
Commissie/Makelaarsloon: 0,50% berekend op de prijs (incl. verlopen intresten indien van toepassing)2.

Fondsen*
Inschrijvingen

• Instapkosten:  In functie van de partner, doorgaans variërend tussen 0% en 1% (zie prospectus en/of tarieventabellen3).

• Retrocessies:  Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel kan, in haar hoedanigheid van distributeur, vanwege de Instelling voor Collectieve Belegging een 
percentage van diens beheervergoeding tussen 50% en 60% onder de vorm van retrocessies ontvangen op het totaal uitstaande bedrag.

Bijkomende details zijn op verzoek beschikbaar bij Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel, via uw Private Banker of de dienst Client Solutions 
(adres: Deutsche Bank Client Solutions, Marnixlaan 13-15, B-1000 Brussel; Talk & Help 078 156 160 of Talk & Invest 078 153 154, E-mail:  
clienten.dienst@db.com).

*  De term `fonds’ is de gebruikelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse rechtsvormen kan aannemen 
(bevek, GBF enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten. De fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel stijgen als dalen en mogelijk krijgen beleggers het bedrag van hun belegging niet terug.

1 Berekenen op de waarde van de effectenrekeningen van de cliënt zoals weergegeven in de portefeuillerapporten en/of in Online Banking op de laatste werkdag van het voorgaande kwartaal.  
2 Desgevallend te vermeerderen met de toepasselijke taksen (b.v. beurstaks).
3 Meer info beschibaar via uw Privater Banker of op deutschebank.be.

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2021
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Wisselverrichtingen:
Overschrijving/transfer tussen rekeningen - uitgaande betaling
Commissie: Een commissie van 1%1 wordt toegepast, berekend op het bedrag van de tegenwaarde van de transactie na toepassing van de effectieve wisselkoers.

Referentiewisselkoersen: De aankoop-/verkoopkoers is gebaseerd op de intermediaire marktrente van Reuters (beschikbaar op www.reuters.com/finance/curren-
cies) op het moment van de uitvoering van de overschrijving/transfer2.

Effectentransacties:
Elke effectentransactie in een munt die wordt afgerekend in een andere munt is onderhevig aan wisselkosten. Het betreft inschrijvingen op de primaire markt, 
de aan- en verkoop van effecten op de secundaire markt evenals de betaling van coupons en dividenden en de eventuele terugbetaling op vervaldag.

Referentierente: de wisselkoers die gehanteerd wordt voor deze transacties beantwoordt aan degene die dagelijks rond 16u gepubliceerd wordt door de 
Europese Centrale Bank. Deze wisselskoeren kunnen geconsulteerd worden op: https://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html. 
Deutsche Bank maakt gebruik van de koers gepubliceerd de dag voorafgaand aan de transactie voor transacties op de secundaire markt. Voor transacties op de 
primaire markt wordt de koers gepubliceerd 2 dagen voor de uitgiftedatum gebruikt.

Commissie: In geval van omzetting naar een andere munt, omvat de toegepaste wisselkoers een marge van 1% ten aanzien van de referentiekoers. De wissel-
commissie is gelijk aan het verschil tussen het bedrag omgezet aan de toegepaste wisselkoers en het bedrag omgezet aan de referentiekoers.

Rekening houdend met de indekkingspolitiek van de wisselkoersen, kan de bank een bijkomende winst of verlies realiseren/oplopen inzake effectentransacties 
in deviezen en dit ten belope van het verschil van de referentierente waartegen de transactie uitgevoerd werd en de effectieve prijs waartegen de bank de trans-
actie kon indekken in de markt. Dit verschil situeert zich normaal gezien tussen -0,1% en 0,1%.

Ontvangst van dividenden (uitbetaald of in effecten)                                  

Belgische effecten (volgens ISIN-code) Gratis

Buitenlandse effecten3 2,30%4-5 (incl. BTW) met een minimum van 2,42 euro (incl. BTW) en een maximum van 60,50 euro (incl. BTW)

Melding van een effectentransactie

Geïntegreerde inbox in Online Banking Gratis

Per post/e-mail Gratis

1 Degressief tarief van toepassing vanaf € 25.000.
2 De Cliënt is akkoord met de Referentiewisselkoers en erkent dat de wisselkoers onderhevig is aan de terugkerende invloed van marktvolatiliteit.
3 Met uitzondering van de fondsen en trackers (ETF & ETC).
4 Van toepassing op de tegenwaarde van het effect in geval van in aandelen.
5 Dit tarief wordt berekend op het brutobedrag in België en is van toepassing voor dividenden met een tegenwaarde van 4,5 euro bruto.

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2021
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Verzekering ‘overlijden door ongeval op  
effectenrekening’ (facultatief)

•  De verzekering `overlijden door ongeval’ is facultatief. Deze verzekering geeft recht op de uitkering van een vergoeding gelijk aan 35% van de waarde van de effectenrekening. 

• De premie is trimestrieel betaalbaar voor het komende jaar en wordt berekend op basis van de waarde van de effectenrekening op de laatste kalenderdag van het vorige jaar.

• De algemene voorwaarden zijn beschikbaar op eenvoudig verzoek of op www.deutschebank.be/tarieven.

Overzicht premies: 

Waarde van de
effectenrekening Trimestriële bijdrage

Tot 71.000 EUR 2,5 EUR

Tot 142.000 EUR 3 EUR

Tot 214.000 EUR 4 EUR

Tot 285.000 EUR 5 EUR

Tot 357.000 EUR 6 EUR

Tot 420.000 EUR 6,5 EUR

Tot 500.000 EUR 7,5 EUR

Tot 571.000 EUR 8,5 EUR

Tot 642.000 EUR 9,5 EUR

Tot 714.000 EUR 10,5 EUR

Waarde van de
effectenrekening Trimestriële bijdrage

Tot 785.000 EUR 11,5 EUR

Tot 857.000 EUR 12 EUR

Tot 928.000 EUR 13 EUR

Tot 1.000.000 EUR 14 EUR

Tot 1.070.000 EUR 15 EUR

Tot 1.140.000 EUR 15,5 EUR

Tot 1.210.000 EUR 16 EUR

Tot 1.280.000 EUR 17 EUR

Tot 1.350.000 EUR 18 EUR

Tot 1.420.000 EUR 19 EUR

Waarde van de
effectenrekening Trimestriële bijdrage

Tot 2.140.000 EUR 35 EUR

Tot 2.850.000 EUR 45 EUR

Tot 3.570.000 EUR 55 EUR

Tot 4.280.000 EUR 65 EUR

Tot 5.000.000 EUR 80 EUR

Tot 5.710.000 EUR 90 EUR

Tot 6.420.000 EUR 100 EUR

Tot 7.140.000 EUR 115 EUR

Tot 7.850.000 EUR 125 EUR

Tot 8.920.000 EUR 140 EUR

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2021
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Zie algemene tarificatiestructuur van Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel. Relatiekosten

Beheerkosten

Opening Gratis

Afsluiten Gratis

Jaarlijkse bijdrage Gratis

Creditrente

Jaarlijkse rentevoet 0%

Periodiciteit Driemaandelijkse aanrekening

Minimumbedrag Niet van toepassing

Debetrente

Jaarlijkse rentevoet 0%

Periodiciteit Driemaandelijkse aanrekening

Valutadatum

Storting Bankwerkdag van de storting

Afhaling Bankwerkdag van de afhaling

Verzekering (facultatief)

Overlijden door ongeval 4 EUR per jaar (of tegenwaarde in vreemde munt)

Briefwisseling Gratis

Zegelrecht 0,15 EUR per aanrekening (of tegenwaarde in vreemde munt)

Modaliteiten van de rekeningen

DB Invest rekening Andere rekeningen

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2021
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Informatie over kosten en taksen bij  
effectentransacties

Waarmee dient u rekening te houden bij een belegging?
Naast de opportuniteiten en risico’s van een financieel product en de werking ervan, is ook het volledige kostenplaatje voor de retentieperiode van het product een 
belangrijke factor die een rol moet spelen bij een belegging. In dit overzicht verduidelijken we u de soorten kosten die verbonden zijn aan verschillende beleggingspro-
ducten en overeenkomsten.

Gewoonlijk zijn de kosten niet gelijkmatig gespreid over de retentieperiode van een financieel product. Ze kunnen in één keer in mindering worden gebracht, bijvoorbeeld 
bij de aan- en verkoop, en/of op terugkerende basis. Daarom is het belangrijk om bij de analyse rekening te houden met de gewenste beleggingshorizon. Bij een product 
dat u over een langere periode aanhoudt, is de impact van eenmalige kosten op het rendement van de belegging namelijk beperkter. Anderzijds moet u bij een langere 
retentieperiode rekening houden met terugkerende kosten die een weerslag hebben op de totale kosten. 

Hoe gebruikt u als belegger de informatie over kosten en taksen bij effectentransacties?
De informatie over de kosten en taksen heeft als doel een duidelijk overzicht te geven van het totale bedrag aan kosten die komen kijken bij een belegging voor verschil-
lende types financiële producten en overeenkomsten. Daarom hebben we voor u de volgende gegevens verzameld: 

 Geïndividualiseerde informatie over kosten en taksen 
  Sinds 3 januari 2018 ontvangt u geïndividualiseerde informatie over de kosten voor elke effectentransactie*. Die informatie is gepersonaliseerd, onder meer volgens 

het product, het bedrag dat u belegt en de laatste prijs waarover de bank beschikt op het ogenblik van het advies of de transactie. 

   Op pagina 18 vindt u een voorbeeld van die geïndividualiseerde informatie. Het gaat hier over een belegging in een distributiebevek in euro binnen een Overeenkomst 
‘Beleggingsadvies’. 

 * Met uitzondering van eerdere transacties in het kader van Overeenkomst ‘Discretionair Beheer’.

 Voorbeelden van kosten en taksen voor typetransacties
  Om vooraf de mogelijke kosten en taksen te kennen die verbonden zijn aan verschillende beleggingsproducten, hebben we voorbeelden van kosten voor 10 type-

transacties samengevat in de tabellen vanaf pagina 20, voor verschillende overeenkomsten binnen uw Private Banking relatie. In onze voorbeelden gaan we uit van 
typische transacties op aandelen, obligaties, gestructureerde producten, fondsen, trackers, kasbons en inschrijvingsrechten in EUR en USD. Bovendien houden we 
rekening met verschillende types van uitvoering en markten. Op pagina 19 vindt u een voorbeeld met bijkomende uitleg.

  De voorbeelden die we geven, zijn gebaseerd op voorbeelden en ramingen die in de tabellen staan, maar die ook verder worden uitgewerkt vanaf pagina 30. Voor 
alle voorbeelden is de basisreferentie een belegging van EUR 50.000 (of het equivalent voor transacties in vreemde munten) vóór kosten en taksen en alle kosten en 
taksen zijn uitgedrukt in EUR.

  Gezien we voorbeelden en ramingen gebruiken, is het belangrijk mee te geven dat de werkelijke kosten zowel naar boven als naar beneden kunnen afwijken van de 
totale kosten die we als illustratie geven. Voor de werkelijke totale kosten spelen de volgende factoren mee:

 In deze voorbeelden, worden bepaalde belastingen die van toepassing zijn op individuele fysieke personen en die afhankelijk zijn van diens persoonlijke situatie niet 
vermeld, gezien hun specifieke karakter en de complexiteit om er een schatting van te maken. Al naargelang de situatie, zouden bijkomende belastingen (zoals het 
inhouden van roerende voorheffing op de inkomsten van de instrumenten of op de samengestelde intresten van een bepaalde meerwaarde) of onvoorziene extra 
kosten (zoals een commissie op de inning van dividenden) dus van toepassing kunnen zijn.

 Mocht u vragen hebben, aarzel dan zeker niet om uw Private Banker te contacteren.

- het werkelijke beleggingsbedrag; 
- de markt waarop de effecten verhandeld worden;
- het kanaal waarlangs de opdracht wordt gegeven (telefoon, internet, kantoor);
-  de evolutie van de marktwaarde van het beleggingsproduct tijdens de retentie-

periode en, voor transacties waar vreemde munten bij komen kijken, de evolutie 
van de desbetreffende wisselkoers (indien relevant) tijdens de retentieperiode;

- de effectieve retentieperiode;
- de munt van het product en van de te debiteren/crediteren rekening;
- specifieke kosten van het beleggingsproduct;
-   mogelijke tariefwijzigingen en wijzigingen van het fiscale regime tijdens de 

retentieperiode.
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Deze samenvatting geeft een globaal overzicht van de verschillende kosten en taksen verbonden aan uw transactie die onmiddellijk of in de toekomst (in het geval van een aankooptransactie) verschuldigd 
zijn. Dit overzicht is gebaseerd op verschillende hypotheses en schattingen die wij verder uiteenzetten in de uitleg, verder in dit document.

Kosten en taksen gelinkt aan de transactie
Munteenheid Prijs Aantal Totaalbedrag Munteenheid

Fondsen                                           EUR 40 1.250 50.000 EUR

Schatting van het netto debetbedrag 50.000 EUR

Totale geschatte kosten 0,00 EUR

Aankoop

Impact van de kosten op de prestatie
Volgens retentieperiode: 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar* 9 jaar 10 jaar

Gecumuleerde totale kosten (in EUR)  850  1.700  2.550  3.400  4.250  5.100  5.950  6.800  7.650  8.500 

Gemiddelde jaarlijkse kosten (in EUR)  850,00  850,00  850,00  850,00  850,00  850,00  850,00  850,00  850,00  850,00 

Impact van de kosten op de prestatie (in %) 1,70% 1,70% 1,70% 1,70% 1,70% 1,70% 1,70% 1,70% 1,70% 1,70%

Overige voordelen

Geldelijke voordelen
Onmiddellijke voordelen Deutsche Bank België ontvangt of verstrekt geen andere onmiddellijke of recurrente geldelijke voordelen dan deze 

vermeld in de tabel Structuur van de kosten en taksen verbonden aan het instrument.Recurrente voordelen

Niet – geldelijke voordelen Deutsche Bank België ontvangt of verstrekt geen significante niet – geldelijke voordelen voor beleggingsdiensten met betrekking tot dit instrument. De eventuele kleine 
niet – geldelijke voordelen die worden ontvangen worden gecontroleerd door middel van gepaste procedures binnen Deutsche Bank België.

Structuur van de kosten en taksen
Schatting van de kosten en taksen Waarvan voor Deutsche Bank België

% van de nominale waarde
behoudens andersluidende bepaling Bedrag / Munteenheid % van de nominale waarde

behoudens andersluidende bepaling Bedrag / Munteenheid

Initiële kosten 0,00% 0 EUR 0,00% 0 EUR

Recurrente kosten Recurrente kosten van het instrument 1,70% 850 EUR 0,70% 350 EUR

Uitstapkosten 0,00% 0EUR 0,00% 0 EUR

Taksen 0,00% 0 EUR

Andere kosten voor 
financiële diensten Vergoeding voor beleggingsadvies

De vergoeding, ontvangen door Deutsche Bank België voor het beheer van uw effectenrekening, wordt momenteel jaarlijks bepaald op basis van de totaliteit van in beheer 
gegeven tegoeden. De vergoeding bedraagt minimum 5.000 per jaar (exclusief BTW) en is verschuldigd op trimestriële basis. Het omvat de jaarlijkse beheer- of advieskosten 
alsook alle kosten verbonden aan de effectenrekening. Indicatief zou de vergoeding momenteel 0,45% van de huidige waarde van de portefeuille bedragen. Gelieve het con-
tract te raadplegen of contact op te nemen met uw Private Banker voor meer informatie omtrent dit tarief.

Gepersonaliseerde informatie over kosten en taksen - Voorbeeld voor een fonds
Voorbeeld 

* De aanbevolen periode voor het aanhouden van het financieel instrument.
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Voorbeeld van informatie over de kosten en taksen
Illustratie: Inschrijving op een distributie-BEVEK in EUR voor een cliënt met een Overeenkomst ‘Beleggingsadvies’ (pag. 20/21) – Voorbeeld nr. 12.

Beschrijving van de secties Voorbeeld Tekst met uitleg voor het aangehaalde voorbeeld

(a)
Alle kosten zijn gebaseerd op een  
belegging van 50.000 EUR exclusief 
kosten en taksen.

Bevek
In dit voorbeeld betreft het een belegging in een distributiebevek in EUR voor een cliënt met een Overeenkomst ‘Beleggingsadvies’.

12

 I. Basisgegevens
(b) Soort order Inschrijving

De belegging waarvan sprake in dit voorbeeld is de aankoop van een distributiebevek in EUR. Het fonds heeft geen vervaldag. Bijgevolg wordt uitgegaan van 
een retentieperiode van 8 jaar voor het fonds, wat overeenkomt met de beleggingshorizon die de Bank aanbeveelt. De belegging wordt op het einde van de 
veronderstelde retentieperiode verkocht door de teruggave van de deelbewijzen aan de maatschappij die het kapitaal beheert.
Opmerking: in het document ‘Informatie over de kosten en taksen’ vindt u onder sectie 3 ‘Impact van de kosten op de prestaties’ informatie over de aanbevolen 
retentieperiode voor beleggingsproducten zonder vervaldag. 

(c) Markt van uitvoering -
(d) Munteenheid van het instrument EUR
(e) Kanaal voor het doorgeven van het order Portefeuillebeheerder
(f) Vervaldag van het beleggingsproduct n/a
(g) Aanbevolen retentieperiode 8 jaar
(h) Uitstapscenario Terugkoop
 II. Structuur van de kosten en taksen

(i) Initiële kosten
% 0,00% De initiële kosten worden slechts eenmaal betaald bij de aankoop van/intekening op het financiële instrument. Voor bepaalde fondsen worden wel instap-

kosten aangerekend. Deze kosten schommelen gewoonlijk tussen 0% en 1% naargelang de partner en zijn onafhankelijk van de natuur van de fondsenklasse 
(kapitalisatie of distributie) die geselecteerd werd (zie het prospectus of de tariefroosters die u kunt terugvinden vanaf pagina https://www.deutschebank.
be/nl/oplossingen/fondsen.html). 
Aangezien de cliënt een overeenkomst Beleggingsadvies heeft afgesloten, zelfs in de veronderstelling dat er instapkosten (van max. 1%) bestaan voor het 
fonds, betaalt de cliënt deze instapkosten niet.   

€ 0,00

(j) Waaronder initiële kosten ten gunste van 
Deutsche Bank België

% 0,00%

€ 0,00

(k) Netto recurrente kosten
% p.j. 1,70% De netto recurrente kosten van het instrument omvatten de lopende kosten en de transactiekosten van het fonds. In dit voorbeeld bedragen de lopende 

kosten en de transactionele kosten van het fonds 1,7% per jaar (zijnde een schatting van 850 EUR per jaar voor een belegging met een stabiele netto-
inventariswaarde (NIW) van 50.000 EUR) en dienen tijdens de retentieperiode van het fonds jaarlijks betaald te worden. De lopende kosten van het fonds 
komen overeen met alle beheer- en werkingskosten van een fonds. De lopende kosten zijn terug te vinden in het document ‘Essentiële Beleggingsinformatie’ 
(KIID) van ieder fonds. Een deel van deze lopende kosten van het fonds wordt door de maatschappij die het fonds beheert, aan Deutsche Bank AG Bijkantoor 
Brussel teruggegeven in de vorm van een distributiecommissie van 0,70% per jaar (zijnde 350 EUR per jaar als we uitgaan van een stabiele NIW). Deze 
teruggave staat vermeld op de regel ‘Waaronder recurrente kosten voor Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel’ (regel (l)). 

€ p.j. 850,00

(l)
Waaronder netto recurrente kosten ten 
gunste  
van Deutsche Bank België

% p.j. 0,70%

€ p.j. 350,00

(m) Uitstapvergoeding
% 0,00%

De uitstapvergoeding wordt slechts eenmaal betaald, bij de verkoop of terugbetaling van het financiële instrument. De uitstapvergoeding waarvan sprake 
in de voorbeelden is gebaseerd op het uitstapscenario beschreven op regel (h). In dit beleggingsvoorbeeld is er geen uitstapvergoeding (terugkoop van 
deelbewijzen van het fonds door de beheersmaatschappij).

€ 0,00

(n) Waaronder uitstapvergoeding ten gunste 
van Deutsche Bank België

% 0,00%

€ 0,00

(o) Andere kosten voor financiële diensten 

% p.j. De Bank ontvangt voor haar opdracht van beleggingsadvies een commissie die overeenstemt met een percentage op het totaal van de toevertrouwde te-
goeden, gewaardeerd op de laatste werkdag van het trimester. De percentages van deze beheercommissie zijn degressief (van 0,50% tot 0,35%), met een 
minimum van 5.000 EUR per jaar. De tarieven exclusief BTW zijn opgenomen in de brochure ‘Tarieven – Private Banking’. Deze commissie omvat de jaarlijkse 
kosten voor advies en alle kosten verbonden met de effectenrekening. De precieze modaliteiten van deze beheercommissie worden beschreven in uw Over-
eenkomst ‘Beleggingsadvies’. 

€ p.j.

(p) Instaptaksen
% 0,00%

Voor deze belegging gelden er geen instaptaksen of uitstaptaksen.
€ 0,00%

(q) Uitstaptaksen
% 0,00%
€ 0,00%

 III. Impact van de kosten op de prestaties voor de aanbevolen retentieperiode

(r) Totale kosten (in EUR) € 6.800,00 De geschatte totale kosten van de belegging over de aanbevolen retentieperiode van 8 jaar bedragen 6.800,00 EUR, zijnde een schatting van 850 EUR per 
jaar of 1,70 % p.j van het beleggingsbedrag. Hierin zijn begrepen de initiële kosten (0 EUR in dit voorbeeld), de recurrente kosten over de aanbevolen reten-
tieperiode (850 EUR per jaar gedurende) en de uitstapkosten bij de afkoop van het fonds (0 EUR in dit voorbeeld).

(s) Gemiddelde kosten per jaar (in EUR) € 850,00

(t) Impact van de kosten op de prestaties  % p.j. 1,70%

(u) Bijkomende kosten bij verkoop vóór de  
vervaldag (indien van toepassing)

% n/a Aangezien het beleggingsproduct geen vervaldag heeft, dienen er in dit voorbeeld geen bijkomende kosten betaald te worden. Voor de producten met ver-
valdag vindt u op deze regel de bijkomende kosten terug die betaald dienen te worden bij een doorverkoop vóór de vervaldag. € n/a

 IV. Andere voordelen die niet vermeld staan in sectie 2 ‘Structuur van de kosten en taksen’

(v) Andere geldelijke voordelen
% 0,00% In deze sectie staan alle andere voordelen (‘inducements’) vermeld die Deutsche Bank België krijgt en geeft en die niet vermeld staan in sectie II ‘Structuur 

van de kosten en taksen’.
Voor dit product zijn er geen andere significante geldelijke of niet-geldelijke voordelen. De eventuele geringe niet-geldelijke voordelen worden binnen 
Deutsche Bank België gecontroleerd aan de hand van aangepaste procedures.

€ 0,00

(w) Andere niet-geldelijke voordelen € 0,00

Gedetailleerde uitleg over de hypotheses en andere informatie over regels (a) - (w) zie pagina’s 30-35.

Voorbeeld 
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Aandelen Obligaties Gestructureerd producten Beleggingsfondsen Trackers Kasbons Rechten

(a)

Alle kosten zijn gebaseerd 
op een belegging van 
50.000 EUR exclusief 

kosten en taksen.

Aandeel EUR -  
Euronext 
Brussel

Aandeel EUR -  
Euronext 

Parijs

Aandeel USD - 
NYSE

Aandeel EUR -  
Euronext  

Amsterdam

Aandeel EUR 
- Xetra

Aandeel USD 
- Nasdaq

Bedrijfsobli-
gatie - EUR

Bedrijfsobli-
gatie - USD

Bedrijfsobli-
gatie - EUR

Gestructu-
reerd product 

- EUR

Gestructu-
reerd product 

- USD

Alle kosten zijn gebaseerd 
op een belegging van 
50.000 EUR exclusief 

kosten en taksen.

Disi-
tributie-

bevek 
- EUR

Dis-
tributie-

bevek 
- USD

Kapitalisa-
tiebevek- 

EUR

GBF* met 
kapitalisa-
tie - USD

ETF - EER  
gerelementeerd -  
geregisteerd in 

België - Kapitalisa-
tiebevek - EUR 

ETF - EER  
gereglementeerd -  
niet geregistreed -  
Kapitalisatiebevek 

- USD

ETF - niet EER 
& ETC  

gereglementeerd 
- EUR

ETF - EER  
gereglementeerd 

-  
Distributiebevek 

- USD

ETF - EER  
gereglementeerd 
- geregistreerd in 

Belgïe - Distributie-
bevek - EUR

ETF - EER  
reglementeerd 

- GBF* met kapi-
talisatie - USD

Kasbon DB
Inschrijv-
ingsrecht-

en

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
 I. Basisgegevens  I. Basisgegevens

(b) Soort order Aankoop Aankoop Aankoop Aankoop Aankoop Aankoop Aankoop Aankoop Inschrijving Inschrijving Inschrijving Soort order Inschrijving Inschrijving Inschrijving Inschrijving Aankoop Aankoop Aankoop Aankoop Aankoop Aankoop Inschrijving Aankoop

(c) Markt van uitvoering Euronext Brussel Euronext Parijs NYSE Euronext  
Amsterdam XETRA NASDAQ Alle** Alle** Primair Primair Primair Markt van uitvoering - - - - Euronext Amster-

dam  LSE XETRA  LSE Euronext Amsterdam  LSE - Euronext 
Brussel

(d) Munteenheid van het instrument EUR EUR USD EUR EUR USD EUR USD EUR EUR USD Munteenheid van het instrument EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR EUR

(e) Kanaal voor het doorgeven van 
het order

Portefeuillebe-
heerder

Portefeuillebe-
heerder

Portefeuillebe-
heerder

Portefeuillebe-
heerder

Portefeuillebe-
heerder

Portefeuillebe-
heerder

Portefeuillebe-
heerder

Portefeuillebe-
heerder

Portefeuillebe-
heerder

Portefeuillebe-
heerder

Portefeuillebe-
heerder

Kanaal voor het doorgeven 
van het order

Portefeuille-
beheerder

Portefeuille-
beheerder

Portefeuille-
beheerder

Portefeuille-
beheerder

Portefeuille-
beheerder

Portefeuille-
beheerder

Portefeuille-
beheerder

Portefeuille-
beheerder

Portefeuille-
beheerder

Portefeuille-
beheerder

Portefeuille-
beheerder

Portefeuille-
beheerder

(f) Vervaldag van het belegging-
sproduct n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5 jaar 5 jaar 6 jaar 9 jaar 9 jaar Vervaldag van het belegging-

sproduct n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5 jaar n/a

(g) Aanbevolen retentieperiode 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 5 jaar 5 jaar 6 jaar 9 jaar 9 jaar Aanbevolen retentieperiode 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 5 jaar n/a

(h) Uitstapscenario Verkoop Verkoop Verkoop Verkoop Verkoop Verkoop Terugbetaling op de eindvervaldag Terugbetaling op de eindvervaldag Uitstapscenario Terugkoop Terugkoop Terugkoop Terugkoop Verkoop Verkoop Verkoop Verkoop Verkoop Verkoop Terugbetaling op  
de eindvervaldag Verkoop

 II. Structuur van de kosten en taksen  II. Structuur van de kosten en taksen

(i) Initiële kosten % 0,50% 0,50% 0,80% 0,50% 0,50% 0,80% 0,50% 0,80% 1,25% 3,50% 3,80% Initiële kosten  - 0,30%  - 0,30% 0,50% 0,80% 0,50% 0,80% 0,50% 0,80%  - 0,80%
€ 250,00 250,00 400,00 250,00 250,00 400,00 250,00 400,00 625,00 1.750,00 1.900,00  - 150,00  - 150,00 250,00 400,00 250,00 400,00 250,00 400,00  - 400,00

(j) Waaronder initiële kosten ten 
gunste van Deutsche Bank België

% 0,50% 0,50% 0,80% 0,50% 0,50% 0,80% 0,50% 0,80% 1,25% 2,50% 2,80% Waaronder initiële kosten ten 
gunste van Deutsche Bank België

 - 0,30%  - 0,30% 0,50% 0,80% 0,50% 0,80% 0,50% 0,80%  - 0,80%
 €  250,00  250,00 400,00  250,00  250,00 400,00  250,00 400,00  625,00  1.250,00 1.400,00  - 150,00  -  150,00  250,00  400,00  250,00  400,00  250,00  400,00  -  400,00 

(k) Netto recurrente kosten % p.a.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Netto recurrente kosten 1,70% 1,70% 1,70% 1,70% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30%  -  - 
 € p.a.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  850,00  850,00  850,00  850,00  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00  -  - 

(l)
Waaronder netto recurrente 
kosten ten gunste van Deutsche 
Bank België

% p.a.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Waaronder netto recurrente 
kosten ten gunste van Deut-
sche Bank België

0,70% 0,70% 0,70% 0,70%  -  -  -  -  -  -  -  - 

 € p.a.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  350,00  350,00  350,00  350,00  -  -  -  -  -  -  -  - 

(m) Uitstapvergoeding % 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%  -  -  -  -  - Uitstapvergoeding  -  -  -  - 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%  - 0,80%
 €  250,00  250,00  250,00  250,00  250,00  250,00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  250,00  250,00  250,00  250,00  250,00  250,00  -  400,00 

(n)
Waaronder uitstapvergoeding 
ten gunste van Deutsche Bank 
België

% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%  -  -  -  -  - Waaronder uitstapvergoeding 
ten gunste van Deutsche Bank 
België

 -  -  -  - 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%  - 0,80%

 €  250,00  250,00  250,00  250,00  250,00  250,00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  250,00  250,00  250,00  250,00  250,00  250,00  -  400,00 

(o) Andere kosten voor financiële 
diensten

% De Bank ontvangt voor haar opdracht van beleggingsadvies een commissie die overeenstemt met een percentage op het totaal van de toevertrouwde tegoeden, gewaardeerd op de laatste werkdag van het 
trimester. De percentages van deze beheercommissie zijn degressief (van 0,50% tot 0,35%), met een minimum van 5.000 EUR per jaar. De tarieven exclusief BTW zijn opgenomen in de brochure ‘Tarieven 
– Private Banking’. Deze commissie omvat de jaarlijkse kosten voor advies en alle kosten verbonden met de effectenrekening. De precieze modaliteiten van deze beheercommissie worden beschreven in uw 
Overeenkomst ‘Beleggingsadvies’.

Andere kosten voor financiële 
diensten

De Bank ontvangt voor haar opdracht van beleggingsadvies een commissie die overeenstemt met een percentage op het totaal van de toevertrouwde tegoeden, gewaardeerd op de laatste werkdag van het trimester. De 
percentages van deze beheercommissie zijn  
degressief (van 0,50% tot 0,35%), met een minimum van 5.000 EUR per jaar. De tarieven exclusief BTW zijn opgenomen in de brochure ‘Tarieven – Private Banking’. Deze commissie omvat de jaarlijkse kosten voor 
advies en alle kosten verbonden met de effectenrekening. De precieze modaliteiten van deze beheercommissie worden beschreven in uw Overeenkomst ‘Beleggingsadvies’. € 

(p) Instaptaksen % 0,35% 0,65% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,12% 0,12%  -  -  - Instaptaksen  -  -  -  - 1,32% 0,12% 0,35% 0,12% 0,12% 0,12%  - 0,35%
 €  175,00  325,00  175,00  175,00  175,00  175,00  60,00  60,00  -  -  -  -  -  -  -  660,00  60,00  175,00  60,00  60,00  60,00  - 175,00

(q) Uitstaptaksen % 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35%  -  -  -  -  - Uitstaptaksen  -  - 1,32%  - 1,32% 0,12% 0,35% 0,12% 0,12% 0,12%  - 0,35%
 €  175,00  175,00  175,00  175,00  175,00  175,00  -  -  -  -  -  -  -  660,00  -  660,00  60,00  175,00  60,00  60,00  60,00  - 175,00

 III. Impact van de kosten op de prestaties voor de aanbevolen retentieperiode  III. Impact van de kosten op de prestaties voor de aanbevolen retentieperiode

(r) Totale kosten (in EUR) €  500,00  500,00  650,00  500,00  500,00  650,00  250,00 400,00  625,00  250,00 400,00 Totale kosten (in EUR)  6.800,00  6.950,00  6.800,00  6.950,00  1.700,00 1.850,00  1.700,00  1.850,00  1.700,00 1.850,00  -  n/a 

(s) Gemiddelde kosten per jaar  
(in EUR) € p.a.  62,50  62,50 81,25  62,50  62,50  81,25  50,00  80,00  104,17  27,78 44,44 Gemiddelde kosten per jaar 

(in EUR)  850,00  868,75  850,00  868,75  212,50 231,25  212,50  231,25  212,50 231,25  -  n/a 

(t) Impact van de kosten op de 
prestaties % p.a. 0,13% 0,13% 0,16% 0,13% 0,13% 0,16% 0,10% 0,16% 0,21% 0,06% 0,09% Impact van de kosten op de 

prestaties 1,70% 1,74% 1,70% 1,74% 0,43% 0,46% 0,43% 0,46% 0,43% 0,46%  - n/a

(u)
Bijkomende kosten bij verkoop 
vóór de vervaldag (indien van 
toepassing)

%  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% Bijkomende kosten bij verkoop 
vóór de vervaldag (indien van 
toepassing)

 n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a 

 €  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  250,00  250,00  250,00  250,00  250,00  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a 

 IV. Andere voordelen die niet vermeld staan in sectie 2 ‘Structuur van de kosten en taksen’  IV. Andere voordelen die niet vermeld staan in sectie 2 ‘Structuur van de kosten en taksen’

(v) Andere geldelijke voordelen*** %  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Andere geldelijke voordelen***  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 €  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

(w) Andere niet-geldelijke voordel-
en***   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Andere niet-geldelijke voor-

delen***  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

In deze tabel staat ‘-’ voor ‘geen kosten’ of ‘n.v.t.’. * GBF: Gemeenschappelijk beleggingsfonds. ** Beurs- of niet-beursmarkt volgens het beleid beste uitvoering van orders. *** Er zijn geen andere geldelijke of niet-geldelijke voordelen voor  
dit product dan deze vermeld in de sectie ‘Structuur van de kosten en taksen’. De eventuele ontvangen niet-geldelijke voordelen worden op hun beurt gecontroleerd op het niveau van Deutsche Bank België. Gedetailleerde uitleg over de  
hypotheses en andere informatie over regels (a) - (w) zie pagina’s 30-35.
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Aandelen Obligaties Gestructureerd producten Beleggingsfondsen Trackers Kasbons Rechten

(a)

Alle kosten zijn gebaseerd 
op een belegging van 
50.000 EUR exclusief 

kosten en taksen.

Aandeel EUR -  
Euronext 
Brussel

Aandeel EUR -  
Euronext 

Parijs

Aandeel USD - 
NYSE

Aandeel EUR -  
Euronext  

Amsterdam

Aandeel EUR 
- Xetra

Aandeel USD 
- Nasdaq

Bedrijfsobli-
gatie - EUR

Bedrijfsobli-
gatie - USD

Bedrijfsobli-
gatie - EUR

Gestructu-
reerd product 

- EUR

Gestructu-
reerd product 

- USD

Alle kosten zijn gebaseerd 
op een belegging van 
50.000 EUR exclusief 

kosten en taksen.

Disi-
tributie-

bevek 
- EUR

Dis-
tributie-

bevek 
- USD

Kapitalisa-
tiebevek- 

EUR

GBF* met 
kapitalisa-
tie - USD

ETF - EER  
gerelementeerd -  
geregisteerd in 

België - Kapitalisa-
tiebevek - EUR 

ETF - EER  
gereglementeerd -  
niet geregistreed -  
Kapitalisatiebevek 

- USD

ETF - niet EER 
& ETC  

gereglementeerd 
- EUR

ETF - EER  
gereglementeerd 

-  
Distributiebevek 

- USD

ETF - EER  
gereglementeerd 
- geregistreerd in 

Belgïe - Distributie-
bevek - EUR

ETF - EER  
reglementeerd 

- GBF* met kapi-
talisatie - USD

Kasbon DB
Inschrijv-
ingsrecht-

en

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
 I. Basisgegevens  I. Basisgegevens

(b) Soort order Aankoop Aankoop Aankoop Aankoop Aankoop Aankoop Aankoop Aankoop Inschrijving Inschrijving Inschrijving Soort order Inschrijving Inschrijving Inschrijving Inschrijving Aankoop Aankoop Aankoop Aankoop Aankoop Aankoop Inschrijving Aankoop

(c) Markt van uitvoering Euronext Brussel Euronext Parijs NYSE Euronext  
Amsterdam XETRA NASDAQ Alle** Alle** Primair Primair Primair Markt van uitvoering - - - - Euronext Amster-

dam  LSE XETRA  LSE Euronext Amsterdam  LSE - Euronext 
Brussel

(d) Munteenheid van het instrument EUR EUR USD EUR EUR USD EUR USD EUR EUR USD Munteenheid van het instrument EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR EUR

(e) Kanaal voor het doorgeven van 
het order

Portefeuillebe-
heerder

Portefeuillebe-
heerder

Portefeuillebe-
heerder

Portefeuillebe-
heerder

Portefeuillebe-
heerder

Portefeuillebe-
heerder

Portefeuillebe-
heerder

Portefeuillebe-
heerder

Portefeuillebe-
heerder

Portefeuillebe-
heerder

Portefeuillebe-
heerder

Kanaal voor het doorgeven 
van het order

Portefeuille-
beheerder

Portefeuille-
beheerder

Portefeuille-
beheerder

Portefeuille-
beheerder

Portefeuille-
beheerder

Portefeuille-
beheerder

Portefeuille-
beheerder

Portefeuille-
beheerder

Portefeuille-
beheerder

Portefeuille-
beheerder

Portefeuille-
beheerder

Portefeuille-
beheerder

(f) Vervaldag van het belegging-
sproduct n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5 jaar 5 jaar 6 jaar 9 jaar 9 jaar Vervaldag van het belegging-

sproduct n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5 jaar n/a

(g) Aanbevolen retentieperiode 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 5 jaar 5 jaar 6 jaar 9 jaar 9 jaar Aanbevolen retentieperiode 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 5 jaar n/a

(h) Uitstapscenario Verkoop Verkoop Verkoop Verkoop Verkoop Verkoop Terugbetaling op de eindvervaldag Terugbetaling op de eindvervaldag Uitstapscenario Terugkoop Terugkoop Terugkoop Terugkoop Verkoop Verkoop Verkoop Verkoop Verkoop Verkoop Terugbetaling op  
de eindvervaldag Verkoop

 II. Structuur van de kosten en taksen  II. Structuur van de kosten en taksen

(i) Initiële kosten % 0,50% 0,50% 0,80% 0,50% 0,50% 0,80% 0,50% 0,80% 1,25% 3,50% 3,80% Initiële kosten  - 0,30%  - 0,30% 0,50% 0,80% 0,50% 0,80% 0,50% 0,80%  - 0,80%
€ 250,00 250,00 400,00 250,00 250,00 400,00 250,00 400,00 625,00 1.750,00 1.900,00  - 150,00  - 150,00 250,00 400,00 250,00 400,00 250,00 400,00  - 400,00

(j) Waaronder initiële kosten ten 
gunste van Deutsche Bank België

% 0,50% 0,50% 0,80% 0,50% 0,50% 0,80% 0,50% 0,80% 1,25% 2,50% 2,80% Waaronder initiële kosten ten 
gunste van Deutsche Bank België

 - 0,30%  - 0,30% 0,50% 0,80% 0,50% 0,80% 0,50% 0,80%  - 0,80%
 €  250,00  250,00 400,00  250,00  250,00 400,00  250,00 400,00  625,00  1.250,00 1.400,00  - 150,00  -  150,00  250,00  400,00  250,00  400,00  250,00  400,00  -  400,00 

(k) Netto recurrente kosten % p.a.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Netto recurrente kosten 1,70% 1,70% 1,70% 1,70% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30%  -  - 
 € p.a.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  850,00  850,00  850,00  850,00  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00  -  - 

(l)
Waaronder netto recurrente 
kosten ten gunste van Deutsche 
Bank België

% p.a.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Waaronder netto recurrente 
kosten ten gunste van Deut-
sche Bank België

0,70% 0,70% 0,70% 0,70%  -  -  -  -  -  -  -  - 

 € p.a.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  350,00  350,00  350,00  350,00  -  -  -  -  -  -  -  - 

(m) Uitstapvergoeding % 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%  -  -  -  -  - Uitstapvergoeding  -  -  -  - 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%  - 0,80%
 €  250,00  250,00  250,00  250,00  250,00  250,00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  250,00  250,00  250,00  250,00  250,00  250,00  -  400,00 

(n)
Waaronder uitstapvergoeding 
ten gunste van Deutsche Bank 
België

% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%  -  -  -  -  - Waaronder uitstapvergoeding 
ten gunste van Deutsche Bank 
België

 -  -  -  - 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%  - 0,80%

 €  250,00  250,00  250,00  250,00  250,00  250,00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  250,00  250,00  250,00  250,00  250,00  250,00  -  400,00 

(o) Andere kosten voor financiële 
diensten

% De Bank ontvangt voor haar opdracht van beleggingsadvies een commissie die overeenstemt met een percentage op het totaal van de toevertrouwde tegoeden, gewaardeerd op de laatste werkdag van het 
trimester. De percentages van deze beheercommissie zijn degressief (van 0,50% tot 0,35%), met een minimum van 5.000 EUR per jaar. De tarieven exclusief BTW zijn opgenomen in de brochure ‘Tarieven 
– Private Banking’. Deze commissie omvat de jaarlijkse kosten voor advies en alle kosten verbonden met de effectenrekening. De precieze modaliteiten van deze beheercommissie worden beschreven in uw 
Overeenkomst ‘Beleggingsadvies’.

Andere kosten voor financiële 
diensten

De Bank ontvangt voor haar opdracht van beleggingsadvies een commissie die overeenstemt met een percentage op het totaal van de toevertrouwde tegoeden, gewaardeerd op de laatste werkdag van het trimester. De 
percentages van deze beheercommissie zijn  
degressief (van 0,50% tot 0,35%), met een minimum van 5.000 EUR per jaar. De tarieven exclusief BTW zijn opgenomen in de brochure ‘Tarieven – Private Banking’. Deze commissie omvat de jaarlijkse kosten voor 
advies en alle kosten verbonden met de effectenrekening. De precieze modaliteiten van deze beheercommissie worden beschreven in uw Overeenkomst ‘Beleggingsadvies’. € 

(p) Instaptaksen % 0,35% 0,65% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,12% 0,12%  -  -  - Instaptaksen  -  -  -  - 1,32% 0,12% 0,35% 0,12% 0,12% 0,12%  - 0,35%
 €  175,00  325,00  175,00  175,00  175,00  175,00  60,00  60,00  -  -  -  -  -  -  -  660,00  60,00  175,00  60,00  60,00  60,00  - 175,00

(q) Uitstaptaksen % 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35%  -  -  -  -  - Uitstaptaksen  -  - 1,32%  - 1,32% 0,12% 0,35% 0,12% 0,12% 0,12%  - 0,35%
 €  175,00  175,00  175,00  175,00  175,00  175,00  -  -  -  -  -  -  -  660,00  -  660,00  60,00  175,00  60,00  60,00  60,00  - 175,00

 III. Impact van de kosten op de prestaties voor de aanbevolen retentieperiode  III. Impact van de kosten op de prestaties voor de aanbevolen retentieperiode

(r) Totale kosten (in EUR) €  500,00  500,00  650,00  500,00  500,00  650,00  250,00 400,00  625,00  250,00 400,00 Totale kosten (in EUR)  6.800,00  6.950,00  6.800,00  6.950,00  1.700,00 1.850,00  1.700,00  1.850,00  1.700,00 1.850,00  -  n/a 

(s) Gemiddelde kosten per jaar  
(in EUR) € p.a.  62,50  62,50 81,25  62,50  62,50  81,25  50,00  80,00  104,17  27,78 44,44 Gemiddelde kosten per jaar 

(in EUR)  850,00  868,75  850,00  868,75  212,50 231,25  212,50  231,25  212,50 231,25  -  n/a 

(t) Impact van de kosten op de 
prestaties % p.a. 0,13% 0,13% 0,16% 0,13% 0,13% 0,16% 0,10% 0,16% 0,21% 0,06% 0,09% Impact van de kosten op de 

prestaties 1,70% 1,74% 1,70% 1,74% 0,43% 0,46% 0,43% 0,46% 0,43% 0,46%  - n/a

(u)
Bijkomende kosten bij verkoop 
vóór de vervaldag (indien van 
toepassing)

%  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% Bijkomende kosten bij verkoop 
vóór de vervaldag (indien van 
toepassing)

 n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a 

 €  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  250,00  250,00  250,00  250,00  250,00  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a 

 IV. Andere voordelen die niet vermeld staan in sectie 2 ‘Structuur van de kosten en taksen’  IV. Andere voordelen die niet vermeld staan in sectie 2 ‘Structuur van de kosten en taksen’

(v) Andere geldelijke voordelen*** %  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Andere geldelijke voordelen***  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 €  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

(w) Andere niet-geldelijke voordel-
en***   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Andere niet-geldelijke voor-

delen***  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

In deze tabel staat ‘-’ voor ‘geen kosten’ of ‘n.v.t.’. * GBF: Gemeenschappelijk beleggingsfonds. ** Beurs- of niet-beursmarkt volgens het beleid beste uitvoering van orders. *** Er zijn geen andere geldelijke of niet-geldelijke voordelen voor  
dit product dan deze vermeld in de sectie ‘Structuur van de kosten en taksen’. De eventuele ontvangen niet-geldelijke voordelen worden op hun beurt gecontroleerd op het niveau van Deutsche Bank België. Gedetailleerde uitleg over de  
hypotheses en andere informatie over regels (a) - (w) zie pagina’s 30-35.
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Voorbeeld van kosten en taksen verbonden aan de aankoop van/intekening op beleggingsproducten voor een Overeenkomst Discretionair 
Beheer

Aandelen Obligaties Gestructureerd producten

(a)

Alle kosten zijn gebaseerd 
op een belegging van 
50.000 EUR exclusief 

kosten en taksen.

Aandeel EUR -  
Euronext 
Brussel

Aandeel EUR -  
Euronext 

Parijs

Aandeel USD - 
NYSE

Aandeel EUR -  
Euronext  

Amsterdam

Aandeel EUR 
- Xetra

Aandeel USD 
- Nasdaq

Bedrijfsobli-
gatie - EUR

Bedrijfsobli-
gatie - USD

Bedrijfsobli-
gatie - EUR

Gestructu-
reerd product 

- EUR

Gestructu-
reerd product 

- USD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 I. Basisgegevens

(b) Soort order Aankoop Aankoop Aankoop Aankoop Aankoop Aankoop Aankoop Aankoop Inschrijving Inschrijving Inschrijving

(c) Markt van uitvoering Euronext Brussel Euronext Parijs NYSE Euronext  
Amsterdam XETRA NASDAQ Alle** Alle** Primair Primair Primair

(d) Munteenheid van het instrument EUR EUR USD EUR EUR USD EUR USD EUR EUR USD

(e) Kanaal voor het doorgeven van 
het order n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

(f) Vervaldag van het belegging-
sproduct n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5 jaar 5 jaar 6 jaar 9 jaar 9 jaar

(g) Aanbevolen retentieperiode 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 5 jaar 5 jaar 6 jaar 9 jaar 9 jaar

(h) Uitstapscenario Verkoop Verkoop Verkoop Verkoop Verkoop Verkoop Terugbetaling op de eindvervaldag Terugbetaling op de eindvervaldag

 II. Structuur van de kosten en taksen

(i) Initiële kosten % - - - - - - - - - 1,00% 1,00%
€ - - - - - - - - - 500,00 500,05

(j)
Waaronder initiële kosten ten 
gunste van Deutsche Bank 
België

% - - - - - - - - - - -

 € - - - - - - - - - - -

(k) Netto recurrente kosten % p.a. - - - - - - - - - - -
 € p.a. - - - - - - - - - - -

(l)
Waaronder netto recurrente 
kosten ten gunste van Deutsche 
Bank België

% p.a. - - - - - - - - - - -

 € p.a. - - - - - - - - - - -

(m) Uitstapvergoeding % - - - - - - - - - - -
 € - - - - - - - - - - -

(n)
Waaronder uitstapvergoeding 
ten gunste van Deutsche Bank 
België

% - - - - - - - - - - -

 € - - - - - - - - - - -

(o) Andere kosten voor financiële 
diensten

% De Bank ontvangt voor haar opdracht van discretionair beheer een commissie die overeenstemt met een percentage op het totaal van de toevertrouwde tegoeden, gewaardeerd op de laatste werkdag van 
het trimester. De percentages van deze beheercommissie zijn afhankelijk van het type van uw Overeenkomst ‘Discretionair Beheer’ en zijn opgenomen in de brochure ‘Tarieven - Private Banking’. Deze com-
missie omvat de jaarlijkse beheerkosten, alle transactiekosten en alle kosten verbonden met de effectenrekening. De precieze modaliteiten van deze beheercommissie worden beschreven in uw Overeen-
komst ‘Discretionair Beheer’.  € 

(p) Instaptaksen % 0,35% 0,65% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,12% 0,12% - - -
 €  175,00  325,00  175,00  175,00  175,00  175,00 60,00  60,00 - - -

(q) Uitstaptaksen % 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% - - - - -
 €  175,00  175,00  175,00  175,00  175,00  175,00 - - - - -

 III. Impact van de kosten op de prestaties voor de aanbevolen retentieperiode

(r) Totale kosten (in EUR) € - - - - - - - - - - -

(s) Gemiddelde kosten per jaar  
(in EUR) € p.a. - - - - - - - - - - -

(t) Impact van de kosten op de 
prestaties % p.a. - - - - - - - - - - -

(u)
Bijkomende kosten bij verkoop 
vóór de vervaldag (indien van 
toepassing)

%  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a 

 €  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a 

 IV. Andere voordelen die niet vermeld staan in sectie 2 ‘Structuur van de kosten en taksen’

(v) Andere geldelijke voordelen*** %  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 €  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

(w) Andere niet-geldelijke voordelen***  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

In deze tabel staat ‘-’ voor ‘geen kosten’ of ‘n.v.t.’. * GBF: Gemeenschappelijk beleggingsfonds. ** Beurs- of niet-beursmarkt volgens het beleid beste uitvoering van orders. *** Er zijn geen andere geldelijke of niet-geldelijke voordelen voor dit product dan 
deze vermeld in de sectie ‘Structuur van de kosten en taksen’. De eventuele ontvangen niet-geldelijke voordelen worden op hun beurt gecontroleerd op het niveau van Deutsche Bank België. Gedetailleerde uitleg over de hypotheses en andere informatie 
over regels (a) - (w) zie pagina’s 30-35.
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Beleggingsfondsen Trackers Kasbons Rechten
Alle kosten zijn gebaseerd 

op een belegging van 
50.000 EUR exclusief 

kosten en taksen.

Disi-
tributie-

bevek 
- EUR

Dis-
tributie-

bevek 
- USD

Kapitalisa-
tiebevek- 

EUR

GBF* met 
kapitalisa-
tie - USD

ETF - EER  
gerelementeerd -  
geregisteerd in 

België - Kapitalisa-
tiebevek - EUR 

ETF - EER  
gereglementeerd -  
niet geregistreed -  
Kapitalisatiebevek 

- USD

ETF - niet EER 
& ETC 

gereglementeerd  
- EUR

ETF - EER  
gereglementeerd 

-  
Distributiebevek 

- USD

ETF - EER  
gereglementeerd 
- geregistreerd in 

Belgïe - Distributie-
bevek - EUR

ETF - EER  
reglementeerd 

- GBF* met kapi-
talisatie - USD

Kasbon DB
Inschrijv-
ingsrecht-

en

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
 I. Basisgegevens

Soort order Inschrijving Inschrijving Inschrijving Inschrijving Aankoop Aankoop Aankoop Aankoop Aankoop Aankoop Inschrijving Aankoop

Markt van uitvoering - - - - Euronext  
Amsterdam  LSE XETRA  LSE Euronext Amsterdam  LSE - Euronext 

Brussel
Munteenheid van het instrument EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR EUR
Kanaal voor het doorgeven van 
het order n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Vervaldag van het belegging-
sproduct n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5 jaar n/a

Aanbevolen retentieperiode 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 5 jaar n/a

Uitstapscenario Terugkoop Terugkoop Terugkoop Terugkoop Verkoop Verkoop Verkoop Verkoop Verkoop Verkoop Terugbetaling op 
de eindvervaldag Verkoop

 II. Structuur van de kosten en taksen

Initiële kosten - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -

Waaronder initiële kosten ten 
gunste van Deutsche Bank 
België

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Netto recurrente kosten 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% - -
 500,00  500,00  500,00  500,00  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00 - - 

Waaronder netto recurrente 
kosten ten gunste van  
Deutsche Bank België

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

Uitstapvergoeding - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -

Waaronder uitstapvergoeding 
ten gunste van Deutsche Bank 
België

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Andere kosten voor financiële 
diensten

De Bank ontvangt voor haar opdracht van beleggingsadvies een commissie die overeenstemt met een percentage op het totaal van de toevertrouwde tegoeden, gewaardeerd op de laatste werkdag van het trimester. 
De percentages van deze beheercommissie zijn  
degressief (van 0,50% tot 0,35%), met een minimum van 5.000 EUR per jaar. De tarieven exclusief BTW zijn opgenomen in de brochure ‘Tarieven – Private Banking’. Deze commissie omvat de jaarlijkse kosten voor 
advies en alle kosten verbonden met de effectenrekening. De precieze modaliteiten van deze beheercommissie worden beschreven in uw Overeenkomst ‘Beleggingsadvies’.

Instaptaksen - - - - 1,32% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% - 0,35%
- - - -  660,00  60,00  60,00  60,00  60,00  60,00 - 175,00

Uitstaptaksen - - 1,32% - 1,32% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% - 0,35%
- -  660,00 -  660,00  60,00  60,00  60,00  60,00 60,00 - 175,00

 III. Impact van de kosten op de prestaties voor de aanbevolen retentieperiode

Totale kosten (in EUR)  4.000,00  4.000,00  4.000,00  4.000,00 1.200,00  1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 -  n/a 
Gemiddelde kosten per jaar 
(in EUR) 500,00 500,00  500,00 500,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 -  n/a 

Impact van de kosten op de 
prestaties 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% - n/a

Bijkomende kosten bij verkoop 
vóór de vervaldag (indien van 
toepassing)

 n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a 

 n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a 

 IV. Andere voordelen die niet vermeld staan in sectie 2 ‘Structuur van de kosten en taksen’

Andere geldelijke voordelen*** - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - 

Andere niet-geldelijke voordelen***  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
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Voorbeeld van kosten en taksen verbonden aan de aankoop van/intekening op beleggingsproducten voor een Private Banking Relatie

Aandelen Obligaties Gestructureerd producten Beleggingsfondsen Trackers Kasbons Rechten

(a)

Alle kosten zijn gebaseerd 
op een belegging van 
50.000 EUR exclusief 

kosten en taksen.

Aandeel EUR -  
Euronext 
Brussel

Aandeel EUR -  
Euronext 

Parijs

Aandeel USD - 
NYSE

Aandeel EUR -  
Euronext  

Amsterdam

Aandeel EUR 
- Xetra

Aandeel USD 
- Nasdaq

Bedrijfsobli-
gatie - EUR

Bedrijfsobli-
gatie - USD

Bedrijfsobli-
gatie - EUR

Gestructu-
reerd product 

- EUR

Gestructu-
reerd product 

- USD

Alle kosten zijn gebaseerd 
op een belegging van 
50.000 EUR exclusief 

kosten en taksen.

Disi-
tributie-

bevek 
- EUR

Dis-
tributie-

bevek 
- USD

Kapitalisa-
tiebevek- 

EUR

GBF* met 
kapitalisa-
tie - USD

ETF - EER  
gerelementeerd -  
geregisteerd in 

België - Kapitalisa-
tiebevek - EUR 

ETF - EER  
gereglementeerd -  
niet geregistreed -  
Kapitalisatiebevek 

- USD

ETF - niet EER 
& ETC 

gereglementeerd 
- EUR

ETF - EER  
gereglementeerd 

-  
Distributiebevek 

- USD

ETF - EER  
gereglementeerd 
- geregistreerd in 

Belgïe - Distributie-
bevek - EUR

ETF - EER  
reglementeerd 

- GBF* met 
kapitalisatie - 

USD

Kasbon DB Inschrijv-
ingsrechten

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
 I. Basisgegevens  I. Basisgegevens

(b) Soort order Aankoop Aankoop Aankoop Aankoop Aankoop Aankoop Aankoop Aankoop Inschrijving Inschrijving Inschrijving Soort order Inschrijving Inschrijving Inschrijving Inschrijving Aankoop Aankoop Aankoop Aankoop Aankoop Aankoop Inschrijving Aankoop

(c) Markt van uitvoering Euronext Brussel Euronext Parijs NYSE Euronext Amster-
dam XETRA NASDAQ Alle** Alle** Primair Primair Primair Markt van uitvoering - - - - Euronext Amster-

dam  LSE XETRA  LSE Euronext Amsterdam  LSE - Euronext 
Brussel

(d) Munteenheid van het instrument EUR EUR USD EUR EUR USD EUR USD EUR EUR USD Munteenheid van het instrument EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR EUR

(e) Kanaal voor het doorgeven van 
het order

Telefonisch /  
Private Banker

Telefonisch /  
Private Banker

Telefonisch /  
Private Banker Internet Internet Internet Alle Alle Alle Alle Alle Kanaal voor het doorgeven van 

het order Alle Alle Alle Alle Telefonisch /  
Private Banker Internet Internet Internet Internet Internet Telefonisch /  

Private Banker
Telefonisch /  

Private Banker

(f) Vervaldag van het belegging-
sproduct n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5 jaar 5 jaar 6 jaar 9 jaar 9 jaar Vervaldag van het belegging-

sproduct n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5 jaar n/a

(g) Aanbevolen retentieperiode 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 5 jaar 5 jaar 6 jaar 9 jaar 9 jaar Aanbevolen retentieperiode 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 5 jaar n/a

(h) Uitstapscenario Verkoop Verkoop Verkoop Verkoop Verkoop Verkoop Terugbetaling op de eindvervaldag Terugbetaling op de eindvervaldag Uitstapscenario Terugkoop Terugkoop Terugkoop Terugkoop Verkoop Verkoop Verkoop Verkoop Verkoop Verkoop Terugbetaling op 
de eindvervaldag Verkoop

 II. Structuur van de kosten en taksen  II. Structuur van de kosten en taksen

(i) Initiële kosten % 0,50% 0,50% 1,51%  0,10% 0,04% 1,05% 0,50% 1,51% 1,25% 5,21% 4,51% Initiële kosten 1,00% 2,01% 1,00% 2,01% 0,50% 1,05% 0,04% 1,05% 0,10% 1,05%  - 0,80%
€ 250,00 250,00 755,05  48,24 19,93 524,98 250,00 755,05 625,00 2.605,00 2.255,05 500,00 1.005,05 500,00 1.005,05 250,00 524,98 19,93 524,98 48,24 524,98  - 400,00

(j) Waaronder initiële kosten ten 
gunste van Deutsche Bank België

% 0,50% 0,50% 1,51%  0,10% 0,04% 1,05% 0,50% 1,51% 1,25% 3,46% 3,51% Waaronder initiële kosten ten 
gunste van Deutsche Bank België

1,00% 2,01% 1,00% 2,01% 0,50% 1,05% 0,04% 1,05% 0,10% 1,05%  - 0,80%
 €  250,00  250,00  755,05  48,24  19,93 524,98  250,00  755,05  625,00  1.730,00  1.755,05 500,00 1.005,05  500,00  1.005,05  250,00  524,98 19,93 524,98 48,24 524,98  -  400,00 

(k) Netto recurrente kosten % p.a.  -  -  -  -    -    -    -  -  -  -  - Netto recurrente kosten 1,70% 1,70% 1,70% 1,70% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30%  -  - 
 € p.a.  -  -  -  -    -    -    -  -  -  -  -  850,00  850,00  850,00  850,00  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00  -  - 

(l)
Waaronder netto recurrente 
kosten ten gunste van Deutsche 
Bank België

% p.a.  -  -  -  -    -    -    -  -  -  -  - Waaronder netto recurrente 
kosten ten gunste van Deut-
sche Bank België

0,70% 0,70% 0,70% 0,70%  -  -    -    -    -    -    -  - 

 € p.a.  -  -  -  -    -    -    -  -  -  -  -  350,00  350,00  350,00  350,00  -  -    -    -    -    -    -  - 

(m) Uitstapvergoeding % 0,50% 0,50% 0,50%  0,10% 0,04% 0,04%  -  -  -  -  - Uitstapvergoeding  -  -  -  - 0,50% 0,04% 0,04% 0,04% 0,10% 0,04%  - 0,80%
 €  250,00  250,00  250,00  48,24 19,93 19,93  -  -  -  -  -  -  -  -  -  250,00 19,93  19,93 19,93 48,24 19,93  -  400,00 

(n)
Waaronder uitstapvergoeding 
ten gunste van Deutsche Bank 
België

% 0,50% 0,50% 0,50%  0,10% 0,04% 0,04%  -  -  -  -  - Waaronder uitstapvergoeding 
ten gunste van Deutsche Bank 
België

 -  -  -  - 0,50% 0,04% 0,04% 0,04% 0,10% 0,04%  - 0,80%

 €  250,00  250,00  250,00  48,24  19,93  19,93  -  -  -  -  -  -  -  -  -  250,00 19,93  19,93 19,93 48,24 19,93  -  400,00 

(o) Andere kosten voor financiële 
diensten

% p.a. Voor haar dienstverlening ontvangt de bank een jaarlijkse vergoeding van 0,05% op het totaal van de toevertrouwde tegoeden, gewaardeerd op de laatste werkdag van het trimester, met een jaarlijks 
maximum van 800 EUR. De tarieven zijn incl. BTW en zijn opgenomen in de brochure ‘Tarieven - Private Banking’.

Andere kosten voor financiële 
diensten

Voor haar dienstverlening ontvangt de bank een jaarlijkse vergoeding van 0,05% op het totaal van de toevertrouwde tegoeden, gewaardeerd op de laatste werkdag van het trimester, met een jaarlijks maximum van 800 
EUR. De tarieven zijn incl. BTW en zijn opgenomen in de brochure ‘Tarieven - Private Banking’. € p.a. 

(p) Instaptaksen % 0,35% 0,65% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,12% 0,12%  -  -  - Instaptaksen  -  -  -  - 1,32% 0,12% 0,35% 0,12% 0,12% 0,12%  - 0,35%
 €  175,00  325,00  175,00  175,00  175,00  175,00  60,00  60,00  -  -  -  -  -  -  -  660,00  60,00  175,00  60,00 60,00  60,00  - 175,00

(q) Uitstaptaksen % 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35%  -  -  -  -  - Uitstaptaksen  -  - 1,32%  - 1,32% 0,12% 0,35% 0,12% 0,12% 0,12%  - 0,35%
 €  175,00  175,00  175,00  175,00  175,00  175,00  -  -  -  -  -  -  -  660,00  -  660,00  60,00  175,00  60,00 60,00  60,00  - 175,00

 III. Impact van de kosten op de prestaties voor de aanbevolen retentieperiode  III. Impact van de kosten op de prestaties voor de aanbevolen retentieperiode

(r) Totale kosten (in EUR) €  500,00  500,00  1.005,05  96,48 39,86 544,91  250,00  755,05  625,00  1.000,00  755,05 Totale kosten (in EUR) 7.300,00 7.805,05  7.300,00  7.805,05  1.700,00 1.744,91 1.239,86 1.744,91 1296,48 1.744,91  -  n/a 

(s) Gemiddelde kosten per jaar  
(in EUR) € p.a.  62,50  62,50  125,63  12,06 4,98 68,11  50,00  151,01  104,17  111,11  83,89 Gemiddelde kosten per jaar 

(in EUR) 912,50 975,63  912,50  975,63  212,50 218,11 154,98 218,11 162,06 218,11  -  n/a 

(t) Impact van de kosten op de 
prestaties % p.a. 0,13% 0,13% 0,25%  0,02% 0,01% 0,14% 0,10% 0,30% 0,21% 0,22% 0,17% Impact van de kosten op de 

prestaties 1,83% 1,95% 1,83% 1,95% 0,43% 0,44% 0,31% 0,44% 0,32% 0,44%  -  n/a 

(u)
Bijkomende kosten bij verkoop 
vóór de vervaldag (indien van 
toepassing)

%  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% Bijkomende kosten bij verkoop 
vóór de vervaldag (indien van 
toepassing)

 n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a 

 €  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  250,00  250,00  250,00  250,00  250,00  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a 

 IV. Andere voordelen die niet vermeld staan in sectie 2 ‘Structuur van de kosten en taksen’  IV. Andere voordelen die niet vermeld staan in sectie 2 ‘Structuur van de kosten en taksen’

(v) Andere geldelijke voordelen*** %  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Andere geldelijke voordelen***  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 €  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

(w) Andere niet-geldelijke  
voordelen***   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Andere niet-geldelijke  

voordelen***  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

In deze tabel staat ‘-’ voor ‘geen kosten’ of ‘n.v.t.’. * GBF: Gemeenschappelijk beleggingsfonds. ** Beurs- of niet-beursmarkt volgens het beleid beste uitvoering van orders. *** Er zijn geen andere geldelijke of niet-geldelijke voordelen voor  
dit product dan deze vermeld in de sectie ‘Structuur van de kosten en taksen’. De eventuele ontvangen niet-geldelijke voordelen worden op hun beurt gecontroleerd op het niveau van Deutsche Bank België. Gedetailleerde uitleg over de  
hypotheses en andere informatie over regels (a) - (w) zie pagina’s 30-35.
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Aandelen Obligaties Gestructureerd producten Beleggingsfondsen Trackers Kasbons Rechten

(a)

Alle kosten zijn gebaseerd 
op een belegging van 
50.000 EUR exclusief 

kosten en taksen.

Aandeel EUR -  
Euronext 
Brussel

Aandeel EUR -  
Euronext 

Parijs

Aandeel USD - 
NYSE

Aandeel EUR -  
Euronext  

Amsterdam

Aandeel EUR 
- Xetra

Aandeel USD 
- Nasdaq

Bedrijfsobli-
gatie - EUR

Bedrijfsobli-
gatie - USD

Bedrijfsobli-
gatie - EUR

Gestructu-
reerd product 

- EUR

Gestructu-
reerd product 

- USD

Alle kosten zijn gebaseerd 
op een belegging van 
50.000 EUR exclusief 

kosten en taksen.

Disi-
tributie-

bevek 
- EUR

Dis-
tributie-

bevek 
- USD

Kapitalisa-
tiebevek- 

EUR

GBF* met 
kapitalisa-
tie - USD

ETF - EER  
gerelementeerd -  
geregisteerd in 

België - Kapitalisa-
tiebevek - EUR 

ETF - EER  
gereglementeerd -  
niet geregistreed -  
Kapitalisatiebevek 

- USD

ETF - niet EER 
& ETC 

gereglementeerd 
- EUR

ETF - EER  
gereglementeerd 

-  
Distributiebevek 

- USD

ETF - EER  
gereglementeerd 
- geregistreerd in 

Belgïe - Distributie-
bevek - EUR

ETF - EER  
reglementeerd 

- GBF* met 
kapitalisatie - 

USD

Kasbon DB Inschrijv-
ingsrechten

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
 I. Basisgegevens  I. Basisgegevens

(b) Soort order Aankoop Aankoop Aankoop Aankoop Aankoop Aankoop Aankoop Aankoop Inschrijving Inschrijving Inschrijving Soort order Inschrijving Inschrijving Inschrijving Inschrijving Aankoop Aankoop Aankoop Aankoop Aankoop Aankoop Inschrijving Aankoop

(c) Markt van uitvoering Euronext Brussel Euronext Parijs NYSE Euronext Amster-
dam XETRA NASDAQ Alle** Alle** Primair Primair Primair Markt van uitvoering - - - - Euronext Amster-

dam  LSE XETRA  LSE Euronext Amsterdam  LSE - Euronext 
Brussel

(d) Munteenheid van het instrument EUR EUR USD EUR EUR USD EUR USD EUR EUR USD Munteenheid van het instrument EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR EUR

(e) Kanaal voor het doorgeven van 
het order

Telefonisch /  
Private Banker

Telefonisch /  
Private Banker

Telefonisch /  
Private Banker Internet Internet Internet Alle Alle Alle Alle Alle Kanaal voor het doorgeven van 

het order Alle Alle Alle Alle Telefonisch /  
Private Banker Internet Internet Internet Internet Internet Telefonisch /  

Private Banker
Telefonisch /  

Private Banker

(f) Vervaldag van het belegging-
sproduct n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5 jaar 5 jaar 6 jaar 9 jaar 9 jaar Vervaldag van het belegging-

sproduct n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5 jaar n/a

(g) Aanbevolen retentieperiode 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 5 jaar 5 jaar 6 jaar 9 jaar 9 jaar Aanbevolen retentieperiode 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 5 jaar n/a

(h) Uitstapscenario Verkoop Verkoop Verkoop Verkoop Verkoop Verkoop Terugbetaling op de eindvervaldag Terugbetaling op de eindvervaldag Uitstapscenario Terugkoop Terugkoop Terugkoop Terugkoop Verkoop Verkoop Verkoop Verkoop Verkoop Verkoop Terugbetaling op 
de eindvervaldag Verkoop

 II. Structuur van de kosten en taksen  II. Structuur van de kosten en taksen

(i) Initiële kosten % 0,50% 0,50% 1,51%  0,10% 0,04% 1,05% 0,50% 1,51% 1,25% 5,21% 4,51% Initiële kosten 1,00% 2,01% 1,00% 2,01% 0,50% 1,05% 0,04% 1,05% 0,10% 1,05%  - 0,80%
€ 250,00 250,00 755,05  48,24 19,93 524,98 250,00 755,05 625,00 2.605,00 2.255,05 500,00 1.005,05 500,00 1.005,05 250,00 524,98 19,93 524,98 48,24 524,98  - 400,00

(j) Waaronder initiële kosten ten 
gunste van Deutsche Bank België

% 0,50% 0,50% 1,51%  0,10% 0,04% 1,05% 0,50% 1,51% 1,25% 3,46% 3,51% Waaronder initiële kosten ten 
gunste van Deutsche Bank België

1,00% 2,01% 1,00% 2,01% 0,50% 1,05% 0,04% 1,05% 0,10% 1,05%  - 0,80%
 €  250,00  250,00  755,05  48,24  19,93 524,98  250,00  755,05  625,00  1.730,00  1.755,05 500,00 1.005,05  500,00  1.005,05  250,00  524,98 19,93 524,98 48,24 524,98  -  400,00 

(k) Netto recurrente kosten % p.a.  -  -  -  -    -    -    -  -  -  -  - Netto recurrente kosten 1,70% 1,70% 1,70% 1,70% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30%  -  - 
 € p.a.  -  -  -  -    -    -    -  -  -  -  -  850,00  850,00  850,00  850,00  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00  -  - 

(l)
Waaronder netto recurrente 
kosten ten gunste van Deutsche 
Bank België

% p.a.  -  -  -  -    -    -    -  -  -  -  - Waaronder netto recurrente 
kosten ten gunste van Deut-
sche Bank België

0,70% 0,70% 0,70% 0,70%  -  -    -    -    -    -    -  - 

 € p.a.  -  -  -  -    -    -    -  -  -  -  -  350,00  350,00  350,00  350,00  -  -    -    -    -    -    -  - 

(m) Uitstapvergoeding % 0,50% 0,50% 0,50%  0,10% 0,04% 0,04%  -  -  -  -  - Uitstapvergoeding  -  -  -  - 0,50% 0,04% 0,04% 0,04% 0,10% 0,04%  - 0,80%
 €  250,00  250,00  250,00  48,24 19,93 19,93  -  -  -  -  -  -  -  -  -  250,00 19,93  19,93 19,93 48,24 19,93  -  400,00 

(n)
Waaronder uitstapvergoeding 
ten gunste van Deutsche Bank 
België

% 0,50% 0,50% 0,50%  0,10% 0,04% 0,04%  -  -  -  -  - Waaronder uitstapvergoeding 
ten gunste van Deutsche Bank 
België

 -  -  -  - 0,50% 0,04% 0,04% 0,04% 0,10% 0,04%  - 0,80%

 €  250,00  250,00  250,00  48,24  19,93  19,93  -  -  -  -  -  -  -  -  -  250,00 19,93  19,93 19,93 48,24 19,93  -  400,00 

(o) Andere kosten voor financiële 
diensten

% p.a. Voor haar dienstverlening ontvangt de bank een jaarlijkse vergoeding van 0,05% op het totaal van de toevertrouwde tegoeden, gewaardeerd op de laatste werkdag van het trimester, met een jaarlijks 
maximum van 800 EUR. De tarieven zijn incl. BTW en zijn opgenomen in de brochure ‘Tarieven - Private Banking’.

Andere kosten voor financiële 
diensten

Voor haar dienstverlening ontvangt de bank een jaarlijkse vergoeding van 0,05% op het totaal van de toevertrouwde tegoeden, gewaardeerd op de laatste werkdag van het trimester, met een jaarlijks maximum van 800 
EUR. De tarieven zijn incl. BTW en zijn opgenomen in de brochure ‘Tarieven - Private Banking’. € p.a. 

(p) Instaptaksen % 0,35% 0,65% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,12% 0,12%  -  -  - Instaptaksen  -  -  -  - 1,32% 0,12% 0,35% 0,12% 0,12% 0,12%  - 0,35%
 €  175,00  325,00  175,00  175,00  175,00  175,00  60,00  60,00  -  -  -  -  -  -  -  660,00  60,00  175,00  60,00 60,00  60,00  - 175,00

(q) Uitstaptaksen % 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35%  -  -  -  -  - Uitstaptaksen  -  - 1,32%  - 1,32% 0,12% 0,35% 0,12% 0,12% 0,12%  - 0,35%
 €  175,00  175,00  175,00  175,00  175,00  175,00  -  -  -  -  -  -  -  660,00  -  660,00  60,00  175,00  60,00 60,00  60,00  - 175,00

 III. Impact van de kosten op de prestaties voor de aanbevolen retentieperiode  III. Impact van de kosten op de prestaties voor de aanbevolen retentieperiode

(r) Totale kosten (in EUR) €  500,00  500,00  1.005,05  96,48 39,86 544,91  250,00  755,05  625,00  1.000,00  755,05 Totale kosten (in EUR) 7.300,00 7.805,05  7.300,00  7.805,05  1.700,00 1.744,91 1.239,86 1.744,91 1296,48 1.744,91  -  n/a 

(s) Gemiddelde kosten per jaar  
(in EUR) € p.a.  62,50  62,50  125,63  12,06 4,98 68,11  50,00  151,01  104,17  111,11  83,89 Gemiddelde kosten per jaar 

(in EUR) 912,50 975,63  912,50  975,63  212,50 218,11 154,98 218,11 162,06 218,11  -  n/a 

(t) Impact van de kosten op de 
prestaties % p.a. 0,13% 0,13% 0,25%  0,02% 0,01% 0,14% 0,10% 0,30% 0,21% 0,22% 0,17% Impact van de kosten op de 

prestaties 1,83% 1,95% 1,83% 1,95% 0,43% 0,44% 0,31% 0,44% 0,32% 0,44%  -  n/a 

(u)
Bijkomende kosten bij verkoop 
vóór de vervaldag (indien van 
toepassing)

%  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% Bijkomende kosten bij verkoop 
vóór de vervaldag (indien van 
toepassing)

 n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a 

 €  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  250,00  250,00  250,00  250,00  250,00  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a 

 IV. Andere voordelen die niet vermeld staan in sectie 2 ‘Structuur van de kosten en taksen’  IV. Andere voordelen die niet vermeld staan in sectie 2 ‘Structuur van de kosten en taksen’

(v) Andere geldelijke voordelen*** %  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Andere geldelijke voordelen***  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 €  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

(w) Andere niet-geldelijke  
voordelen***   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Andere niet-geldelijke  

voordelen***  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

In deze tabel staat ‘-’ voor ‘geen kosten’ of ‘n.v.t.’. * GBF: Gemeenschappelijk beleggingsfonds. ** Beurs- of niet-beursmarkt volgens het beleid beste uitvoering van orders. *** Er zijn geen andere geldelijke of niet-geldelijke voordelen voor  
dit product dan deze vermeld in de sectie ‘Structuur van de kosten en taksen’. De eventuele ontvangen niet-geldelijke voordelen worden op hun beurt gecontroleerd op het niveau van Deutsche Bank België. Gedetailleerde uitleg over de  
hypotheses en andere informatie over regels (a) - (w) zie pagina’s 30-35.
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Voorbeeld van kosten en taksen verbonden aan de aankoop van/intekening op beleggingsproducten voor een Overeenkomst Passief Beheer
Aandelen* Obligaties* Gestructureerd producten* Beleggingsfondsen Trackers* Kasbons* Rechten*

(a)

Alle kosten zijn gebaseerd 
op een belegging van 
50.000 EUR exclusief 

kosten en taksen.

Aandeel EUR -  
Euronext 
Brussel

Aandeel EUR -  
Euronext 

Parijs

Aandeel USD - 
NYSE

Aandeel EUR -  
Euronext  

Amsterdam

Aandeel EUR 
- Xetra

Aandeel USD 
- Nasdaq

Bedrijfsobli-
gatie - EUR

Bedrijfsobli-
gatie - USD

Bedrijfsobli-
gatie - EUR

Gestructu-
reerd product 

- EUR

Gestructu-
reerd product 

- USD

Alle kosten zijn gebaseerd 
op een belegging van 
50.000 EUR exclusief 

kosten en taksen.

Disi-
tributie-

bevek 
- EUR

Dis-
tributie-

bevek 
- USD

Kapitalisa-
tiebevek- 

EUR

GBF* met 
kapitalisa-
tie - USD

ETF - EER  
gerelementeerd -  
geregisteerd in 

België - Kapitalisa-
tiebevek - EUR 

ETF - EER  
gereglementeerd -  
niet geregistreed -  
Kapitalisatiebevek 

- USD

ETF - niet EER 
& ETC 

gereglemen-
teerd- EUR

ETF - EER  
gereglementeerd 

-  
Distributiebevek 

- USD

ETF - EER  
gereglementeerd 
- geregistreerd in 

Belgïe - Distributie-
bevek - EUR

ETF - EER  
reglementeerd 

- GBF* met kapi-
talisatie - USD

Kasbon DB
Inschrijv-
ingsrecht-

en

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
 I. Basisgegevens  I. Basisgegevens

(b) Soort order Aankoop Aankoop Aankoop Aankoop Aankoop Aankoop Aankoop Aankoop Inschrijving Inschrijving Inschrijving Soort order Inschrijving Inschrijving Inschrijving Inschrijving Aankoop Aankoop Aankoop Aankoop Aankoop Aankoop Inschrijving Aankoop

(c) Markt van uitvoering Euronext Brussel Euronext Parijs NYSE Euronext  
Amsterdam XETRA NASDAQ Alle*** Alle*** Primair Primair Primair Markt van uitvoering - - - - Euronext Amster-

dam  LSE XETRA  LSE Euronext Amsterdam  LSE - Euronext 
Brussel

(d) Munteenheid van het instrument EUR EUR USD EUR EUR USD EUR USD EUR EUR USD Munteenheid van het instru-
ment EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR EUR

(e) Kanaal voor het doorgeven van 
het order Private Banker Private Banker Private Banker Private Banker Private Banker Private Banker Private Banker Private Banker Private Banker Private Banker Private Banker Kanaal voor het doorgeven van 

het order
Private 
Banker

Private 
Banker

Private 
Banker

Private 
Banker Private Banker Private Banker Private Banker Private Banker Private Banker Private Banker Private Banker Private 

Banker

(f) Vervaldag van het belegging-
sproduct n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5 jaar 5 jaar 6 jaar 9 jaar 9 jaar Vervaldag van het belegging-

sproduct n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5 jaar n/a

(g) Aanbevolen retentieperiode 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 5 jaar 5 jaar 6 jaar 9 jaar 9 jaar Aanbevolen retentieperiode 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 5 jaar n/a

(h) Uitstapscenario Verkoop Verkoop Verkoop Verkoop Verkoop Verkoop Terugbetaling op de eindvervaldag Terugbetaling op de eindvervaldag Uitstapscenario Terugkoop Terugkoop Terugkoop Terugkoop Verkoop Verkoop Verkoop Verkoop Verkoop Verkoop Terugbetaling op 
de eindvervaldag Verkoop

 II. Structuur van de kosten en taksen  II. Structuur van de kosten en taksen

(i) Initiële kosten % 0,50% 0,50% 1,51% 0,50% 0,50% 1,51% 0,50% 1,51% 1,25% 5,21% 4,51% Initiële kosten 1,00% 2,01% 1,00% 2,01% 0,50% 1,51% 0,50% 1,51% 0,50% 1,51%  - 0,80%
€ 250,00 250,00 755,05 250,00 250,00 755,05 250,00 755,05 625,00 2.605,00 2.255,05 500,00 1.005,05 500,00 1.005,05 250,00 755,05 250,00 755,05 250,00 755,05  - 400,00

(j) Waaronder initiële kosten ten 
gunste van Deutsche Bank België

% 0,50% 0,50% 1,51% 0,50% 0,50% 1,51% 0,50% 1,51% 1,25% 3,46% 3,51% Waaronder initiële kosten ten 
gunste van Deutsche Bank België

1,00% 2,01% 1,00% 2,01% 0,50% 1,51% 0,50% 1,51% 0,50% 1,51%  - 0,80%
 €  250,00  250,00  755,05  250,00  250,00  755,05  250,00  755,05  625,00  1.730,00  1.755,05 500,00 1.005,05  500,00  1.005,05  250,00  755,05  250,00  755,05  250,00  755,05  -  400,00 

(k) Netto recurrente kosten % p.a.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Netto recurrente kosten 1,70% 1,70% 1,70% 1,70% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30%  -  - 
 € p.a.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  850,00  850,00  850,00  850,00  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00  -  - 

(l)
Waaronder netto recurrente 
kosten ten gunste van Deutsche 
Bank België

% p.a.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Waaronder netto recurrente 
kosten ten gunste van Deut-
sche Bank België

0,70% 0,70% 0,70% 0,70%  -  -  -  -  -  -  -  - 

 € p.a.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  350,00  350,00  350,00  350,00  -  -  -  -  -  -  -  - 

(m) Uitstapvergoeding % 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%  -  -  -  -  - Uitstapvergoeding  -  -  -  - 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%  - 0,80%
 €  250,00  250,00  250,00  250,00  250,00  250,00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  250,00  250,00  250,00  250,00  250,00  250,00  -  400,00 

(n)
Waaronder uitstapvergoeding 
ten gunste van Deutsche Bank 
België

% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%  -  -  -  -  - Waaronder uitstapvergoeding 
ten gunste van Deutsche Bank 
België

 -  -  -  - 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%  - 0,80%

 €  250,00  250,00  250,00  250,00  250,00  250,00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  250,00  250,00  250,00  250,00  250,00  250,00  -  400,00 

(o) Andere kosten voor financiële 
diensten

% p.a. Voor haar dienstverlening ontvangt de bank een jaarlijkse vergoeding van 0,05% op het totaal van de toevertrouwde tegoeden, gewaardeerd op de laatste werkdag van het trimester, met een jaarlijks 
maximum van 800 EUR. De tarieven zijn incl. BTW en zijn opgenomen in de brochure ‘Tarieven - Private Banking’.

Andere kosten voor financiële 
diensten

Voor haar dienstverlening ontvangt de bank een jaarlijkse vergoeding van 0,05% op het totaal van de toevertrouwde tegoeden, gewaardeerd op de laatste werkdag van het trimester, met een jaarlijks maximum van 800 
EUR. De tarieven zijn incl. BTW en zijn opgenomen in de brochure ‘Tarieven - Private Banking’. € p.a. 

(p) Instaptaksen % 0,35% 0,65% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,12% 0,12%  -  -  - Instaptaksen  -  -  -  - 1,32% 0,12% 0,35% 0,12% 0,12% 0,12%  - 0,35%
 €  175,00  325,00  175,00  175,00  175,00  175,00  60,00  60,00  -  -  -  -  -  -  -  660,00  60,00  175,00  60,00  60,00  60,00  - 175,00

(q) Uitstaptaksen % 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35%  -  -  -  -  - Uitstaptaksen  -  - 1,32%  - 1,32% 0,12% 0,35% 0,12% 0,12% 0,12%  - 0,35%
 €  175,00  175,00  175,00  175,00  175,00  175,00  -  -  -  -  -  -  -  660,00  -  660,00  60,00  175,00  60,00  60,00  60,00  - 175,00

 III. Impact van de kosten op de prestaties voor de aanbevolen retentieperiode  III. Impact van de kosten op de prestaties voor de aanbevolen retentieperiode

(r) Totale kosten (in EUR) €  500,00  500,00  1.005,05  500,00  500,00  1.005,05  250,00  755,05  625,00  1.000,00  755,05 Totale kosten (in EUR) 7.300,00 7.805,05  7.300,00  7.805,05  1.700,00  2.205,05  1.700,00  2.205,05  1.700,00  2.205,05  -  n/a 

(s) Gemiddelde kosten per jaar  
(in EUR) € p.a.  62,50  62,50  125,63  62,50  62,50  125,63  50,00  151,01  104,17  111,11  83,89 Gemiddelde kosten per jaar 

(in EUR) 912,50 975,63  912,50  975,63  212,50  275,63  212,50  275,63  212,50  275,63  -  n/a 

(t) Impact van de kosten op de 
prestaties % p.a. 0,13% 0,13% 0,25% 0,13% 0,13% 0,25% 0,10% 0,30% 0,21% 0,22% 0,17% Impact van de kosten op de 

prestaties 1,83% 1,95% 1,83% 1,95% 0,43% 0,55% 0,43% 0,55% 0,43% 0,55%  - n/a

(u)
Bijkomende kosten bij verkoop 
vóór de vervaldag (indien van 
toepassing)

%  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% Bijkomende kosten bij verkoop 
vóór de vervaldag (indien van 
toepassing)

 n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a 

 €  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  250,00  250,00  250,00  250,00  250,00  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a 

 IV. Andere voordelen die niet vermeld staan in sectie 2 ‘Structuur van de kosten en taksen’  IV. Andere voordelen die niet vermeld staan in sectie 2 ‘Structuur van de kosten en taksen’

(v) Andere geldelijke voordelen****
%  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Andere geldelijke  

voordelen****
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 €  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

(w) Andere niet-geldelijke  
voordelen****   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Andere niet-geldelijke  

voordelen****  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

In deze tabel staat ‘-’ voor ‘geen kosten’ of ‘n.v.t.’. * We herinneren u eraan dat de opdracht van de bank in het kader van de overeenkomst ‘Passief Advies’ op de in artikel 5 van de overeenkomst beschreven instrumenten steunt. De andere types van  
financiële instrumenten worden in dit rapport louter ter indicatie voorgesteld. ** GBF: Gemeenschappelijk beleggingsfonds . *** Beurs- of niet-beursmarkt volgens het beleid beste uitvoering van orders. **** Er zijn geen andere geldelijke of  
niet-geldelijke voordelen voor dit product dan deze vermeld in de sectie ‘Structuur van de kosten en taksen’. De eventuele ontvangen niet-geldelijke voordelen worden op hun beurt gecontroleerd op het niveau van Deutsche Bank België. Gedetailleerde  
uitleg over de hypotheses en andere informatie over regels (a) - (w) zie pagina’s 30-35.
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Aandelen* Obligaties* Gestructureerd producten* Beleggingsfondsen Trackers* Kasbons* Rechten*

(a)

Alle kosten zijn gebaseerd 
op een belegging van 
50.000 EUR exclusief 

kosten en taksen.

Aandeel EUR -  
Euronext 
Brussel

Aandeel EUR -  
Euronext 

Parijs

Aandeel USD - 
NYSE

Aandeel EUR -  
Euronext  

Amsterdam

Aandeel EUR 
- Xetra

Aandeel USD 
- Nasdaq

Bedrijfsobli-
gatie - EUR

Bedrijfsobli-
gatie - USD

Bedrijfsobli-
gatie - EUR

Gestructu-
reerd product 

- EUR

Gestructu-
reerd product 

- USD

Alle kosten zijn gebaseerd 
op een belegging van 
50.000 EUR exclusief 

kosten en taksen.

Disi-
tributie-

bevek 
- EUR

Dis-
tributie-

bevek 
- USD

Kapitalisa-
tiebevek- 

EUR

GBF* met 
kapitalisa-
tie - USD

ETF - EER  
gerelementeerd -  
geregisteerd in 

België - Kapitalisa-
tiebevek - EUR 

ETF - EER  
gereglementeerd -  
niet geregistreed -  
Kapitalisatiebevek 

- USD

ETF - niet EER 
& ETC 

gereglemen-
teerd- EUR

ETF - EER  
gereglementeerd 

-  
Distributiebevek 

- USD

ETF - EER  
gereglementeerd 
- geregistreerd in 

Belgïe - Distributie-
bevek - EUR

ETF - EER  
reglementeerd 

- GBF* met kapi-
talisatie - USD

Kasbon DB
Inschrijv-
ingsrecht-

en

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
 I. Basisgegevens  I. Basisgegevens

(b) Soort order Aankoop Aankoop Aankoop Aankoop Aankoop Aankoop Aankoop Aankoop Inschrijving Inschrijving Inschrijving Soort order Inschrijving Inschrijving Inschrijving Inschrijving Aankoop Aankoop Aankoop Aankoop Aankoop Aankoop Inschrijving Aankoop

(c) Markt van uitvoering Euronext Brussel Euronext Parijs NYSE Euronext  
Amsterdam XETRA NASDAQ Alle*** Alle*** Primair Primair Primair Markt van uitvoering - - - - Euronext Amster-

dam  LSE XETRA  LSE Euronext Amsterdam  LSE - Euronext 
Brussel

(d) Munteenheid van het instrument EUR EUR USD EUR EUR USD EUR USD EUR EUR USD Munteenheid van het instru-
ment EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR EUR

(e) Kanaal voor het doorgeven van 
het order Private Banker Private Banker Private Banker Private Banker Private Banker Private Banker Private Banker Private Banker Private Banker Private Banker Private Banker Kanaal voor het doorgeven van 

het order
Private 
Banker

Private 
Banker

Private 
Banker

Private 
Banker Private Banker Private Banker Private Banker Private Banker Private Banker Private Banker Private Banker Private 

Banker

(f) Vervaldag van het belegging-
sproduct n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5 jaar 5 jaar 6 jaar 9 jaar 9 jaar Vervaldag van het belegging-

sproduct n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5 jaar n/a

(g) Aanbevolen retentieperiode 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 5 jaar 5 jaar 6 jaar 9 jaar 9 jaar Aanbevolen retentieperiode 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 5 jaar n/a

(h) Uitstapscenario Verkoop Verkoop Verkoop Verkoop Verkoop Verkoop Terugbetaling op de eindvervaldag Terugbetaling op de eindvervaldag Uitstapscenario Terugkoop Terugkoop Terugkoop Terugkoop Verkoop Verkoop Verkoop Verkoop Verkoop Verkoop Terugbetaling op 
de eindvervaldag Verkoop

 II. Structuur van de kosten en taksen  II. Structuur van de kosten en taksen

(i) Initiële kosten % 0,50% 0,50% 1,51% 0,50% 0,50% 1,51% 0,50% 1,51% 1,25% 5,21% 4,51% Initiële kosten 1,00% 2,01% 1,00% 2,01% 0,50% 1,51% 0,50% 1,51% 0,50% 1,51%  - 0,80%
€ 250,00 250,00 755,05 250,00 250,00 755,05 250,00 755,05 625,00 2.605,00 2.255,05 500,00 1.005,05 500,00 1.005,05 250,00 755,05 250,00 755,05 250,00 755,05  - 400,00

(j) Waaronder initiële kosten ten 
gunste van Deutsche Bank België

% 0,50% 0,50% 1,51% 0,50% 0,50% 1,51% 0,50% 1,51% 1,25% 3,46% 3,51% Waaronder initiële kosten ten 
gunste van Deutsche Bank België

1,00% 2,01% 1,00% 2,01% 0,50% 1,51% 0,50% 1,51% 0,50% 1,51%  - 0,80%
 €  250,00  250,00  755,05  250,00  250,00  755,05  250,00  755,05  625,00  1.730,00  1.755,05 500,00 1.005,05  500,00  1.005,05  250,00  755,05  250,00  755,05  250,00  755,05  -  400,00 

(k) Netto recurrente kosten % p.a.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Netto recurrente kosten 1,70% 1,70% 1,70% 1,70% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30%  -  - 
 € p.a.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  850,00  850,00  850,00  850,00  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00  -  - 

(l)
Waaronder netto recurrente 
kosten ten gunste van Deutsche 
Bank België

% p.a.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Waaronder netto recurrente 
kosten ten gunste van Deut-
sche Bank België

0,70% 0,70% 0,70% 0,70%  -  -  -  -  -  -  -  - 

 € p.a.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  350,00  350,00  350,00  350,00  -  -  -  -  -  -  -  - 

(m) Uitstapvergoeding % 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%  -  -  -  -  - Uitstapvergoeding  -  -  -  - 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%  - 0,80%
 €  250,00  250,00  250,00  250,00  250,00  250,00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  250,00  250,00  250,00  250,00  250,00  250,00  -  400,00 

(n)
Waaronder uitstapvergoeding 
ten gunste van Deutsche Bank 
België

% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%  -  -  -  -  - Waaronder uitstapvergoeding 
ten gunste van Deutsche Bank 
België

 -  -  -  - 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%  - 0,80%

 €  250,00  250,00  250,00  250,00  250,00  250,00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  250,00  250,00  250,00  250,00  250,00  250,00  -  400,00 

(o) Andere kosten voor financiële 
diensten

% p.a. Voor haar dienstverlening ontvangt de bank een jaarlijkse vergoeding van 0,05% op het totaal van de toevertrouwde tegoeden, gewaardeerd op de laatste werkdag van het trimester, met een jaarlijks 
maximum van 800 EUR. De tarieven zijn incl. BTW en zijn opgenomen in de brochure ‘Tarieven - Private Banking’.

Andere kosten voor financiële 
diensten

Voor haar dienstverlening ontvangt de bank een jaarlijkse vergoeding van 0,05% op het totaal van de toevertrouwde tegoeden, gewaardeerd op de laatste werkdag van het trimester, met een jaarlijks maximum van 800 
EUR. De tarieven zijn incl. BTW en zijn opgenomen in de brochure ‘Tarieven - Private Banking’. € p.a. 

(p) Instaptaksen % 0,35% 0,65% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,12% 0,12%  -  -  - Instaptaksen  -  -  -  - 1,32% 0,12% 0,35% 0,12% 0,12% 0,12%  - 0,35%
 €  175,00  325,00  175,00  175,00  175,00  175,00  60,00  60,00  -  -  -  -  -  -  -  660,00  60,00  175,00  60,00  60,00  60,00  - 175,00

(q) Uitstaptaksen % 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35%  -  -  -  -  - Uitstaptaksen  -  - 1,32%  - 1,32% 0,12% 0,35% 0,12% 0,12% 0,12%  - 0,35%
 €  175,00  175,00  175,00  175,00  175,00  175,00  -  -  -  -  -  -  -  660,00  -  660,00  60,00  175,00  60,00  60,00  60,00  - 175,00

 III. Impact van de kosten op de prestaties voor de aanbevolen retentieperiode  III. Impact van de kosten op de prestaties voor de aanbevolen retentieperiode

(r) Totale kosten (in EUR) €  500,00  500,00  1.005,05  500,00  500,00  1.005,05  250,00  755,05  625,00  1.000,00  755,05 Totale kosten (in EUR) 7.300,00 7.805,05  7.300,00  7.805,05  1.700,00  2.205,05  1.700,00  2.205,05  1.700,00  2.205,05  -  n/a 

(s) Gemiddelde kosten per jaar  
(in EUR) € p.a.  62,50  62,50  125,63  62,50  62,50  125,63  50,00  151,01  104,17  111,11  83,89 Gemiddelde kosten per jaar 

(in EUR) 912,50 975,63  912,50  975,63  212,50  275,63  212,50  275,63  212,50  275,63  -  n/a 

(t) Impact van de kosten op de 
prestaties % p.a. 0,13% 0,13% 0,25% 0,13% 0,13% 0,25% 0,10% 0,30% 0,21% 0,22% 0,17% Impact van de kosten op de 

prestaties 1,83% 1,95% 1,83% 1,95% 0,43% 0,55% 0,43% 0,55% 0,43% 0,55%  - n/a

(u)
Bijkomende kosten bij verkoop 
vóór de vervaldag (indien van 
toepassing)

%  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% Bijkomende kosten bij verkoop 
vóór de vervaldag (indien van 
toepassing)

 n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a 

 €  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  250,00  250,00  250,00  250,00  250,00  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a 

 IV. Andere voordelen die niet vermeld staan in sectie 2 ‘Structuur van de kosten en taksen’  IV. Andere voordelen die niet vermeld staan in sectie 2 ‘Structuur van de kosten en taksen’

(v) Andere geldelijke voordelen****
%  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Andere geldelijke  

voordelen****
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 €  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

(w) Andere niet-geldelijke  
voordelen****   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Andere niet-geldelijke  

voordelen****  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

In deze tabel staat ‘-’ voor ‘geen kosten’ of ‘n.v.t.’. * We herinneren u eraan dat de opdracht van de bank in het kader van de overeenkomst ‘Passief Advies’ op de in artikel 5 van de overeenkomst beschreven instrumenten steunt. De andere types van  
financiële instrumenten worden in dit rapport louter ter indicatie voorgesteld. ** GBF: Gemeenschappelijk beleggingsfonds . *** Beurs- of niet-beursmarkt volgens het beleid beste uitvoering van orders. **** Er zijn geen andere geldelijke of  
niet-geldelijke voordelen voor dit product dan deze vermeld in de sectie ‘Structuur van de kosten en taksen’. De eventuele ontvangen niet-geldelijke voordelen worden op hun beurt gecontroleerd op het niveau van Deutsche Bank België. Gedetailleerde  
uitleg over de hypotheses en andere informatie over regels (a) - (w) zie pagina’s 30-35.
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Aandelen Obligaties Gestructureerd producten Beleggingsfondsen Trackers* Kasbons* Rechten*

(a)

Alle kosten zijn gebaseerd 
op een belegging van 
50.000 EUR exclusief 

kosten en taksen.

Aandeel EUR -  
Euronext 
Brussel

Aandeel EUR -  
Euronext 

Parijs

Aandeel USD - 
NYSE

Aandeel EUR -  
Euronext  

Amsterdam

Aandeel EUR 
- Xetra

Aandeel USD 
- Nasdaq

Bedrijfsobli-
gatie - EUR

Bedrijfsobli-
gatie - USD

Bedrijfsobli-
gatie - EUR

Gestructu-
reerd product 

- EUR

Gestructu-
reerd product 

- USD

Alle kosten zijn gebaseerd 
op een belegging van 50.000 

EUR exclusief kosten en 
taksen.

Disi-
tributie-

bevek 
- EUR

Dis-
tributie-

bevek 
- USD

Kapital-
isatiebev-
ek- EUR

GBF* met 
kapitalisa-
tie - USD

ETF - EER  
gerelementeerd -  
geregisteerd in 

België - Kapitalisa-
tiebevek - EUR 

ETF - EER  
gereglementeerd -  
niet geregistreed -  
Kapitalisatiebevek 

- USD

ETF - niet EER 
& ETC 

gereglemen-
teerd- EUR

ETF - EER  
gereglementeerd 

-  
Distributiebevek 

- USD

ETF - EER  
gereglementeerd 
- geregistreerd in 

Belgïe - Distributie-
bevek - EUR

ETF - EER  
reglementeerd 

- GBF* met kapi-
talisatie - USD

Kasbon DB Inschrijvings-
rechten

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
 I. Basisgegevens  I. Basisgegevens

(b) Soort order Aankoop Aankoop Aankoop Aankoop Aankoop Aankoop Aankoop Aankoop Inschrijving Inschrijving Inschrijving Soort order Inschrijving Inschrijving Inschrijving Inschrijving Aankoop Aankoop Aankoop Aankoop Aankoop Aankoop Inschrijving Aankoop

(c) Markt van uitvoering Euronext Brussel Euronext Parijs NYSE Euronext  
Amsterdam XETRA NASDAQ Alle** Alle** Primair Primair Primair Markt van uitvoering - - - - Euronext Amster-

dam  LSE XETRA  LSE Euronext Amsterdam  LSE - Euronext 
Brussel

(d) Munteenheid van het instrument EUR EUR USD EUR EUR USD EUR USD EUR EUR USD Munteenheid van het instrument EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR EUR

(e) Kanaal voor het doorgeven van 
het order

Telefonisch /  
Private Banker

Telefonisch /  
Private Banker

Telefonisch /  
Private Banker Internet Internet Internet Alle Alle Alle Alle Alle Kanaal voor het doorgeven van 

het order Tous Tous Tous Tous Téléphone / Courtier 
Bancaire Internet Internet Internet Internet Internet Téléphone /  

Courtier Bancaire
Téléphone /  

Courtier Bancaire

(f) Vervaldag van het belegging-
sproduct n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5 jaar 5 jaar 6 jaar 9 jaar 9 jaar Vervaldag van het belegging-

sproduct n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5 jaar n/a

(g) Aanbevolen retentieperiode 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 5 jaar 5 jaar 6 jaar 9 jaar 9 jaar Aanbevolen retentieperiode 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 5 jaar n/a

(h) Uitstapscenario Verkoop Verkoop Verkoop Verkoop Verkoop Verkoop Terugbetaling op de eindvervaldag Terugbetaling op de eindvervaldag Uitstapscenario Terugkoop Terugkoop Terugkoop Terugkoop Verkoop Verkoop Verkoop Verkoop Verkoop Verkoop Terugbetaling op 
de eindvervaldag Verkoop

 II. Structuur van de kosten en taksen  II. Structuur van de kosten en taksen

(i) Initiële kosten % 0,50% 0,50% 1,51% 0,14% 0,06% 1,07% 0,50% 1,51% 1,25% 5,21% 4,51% Initiële kosten 1,00% 2,01% 1,00% 2,01% 0,50% 1,07% 0,06% 1,07% 0,14% 1,07%  - 0,80%
€ 250,00 250,00 755,05 72,00 29,75 534,80 250,00 755,05 625,00 2.605,00 2.255,05 500,00 1.005,05 500,00 1.005,05 250,00 534,80 29,75 534,80 72,00 534,80  - 400,00

(j) Waaronder initiële kosten ten 
gunste van Deutsche Bank België

% 0,50% 0,50% 1,51% 0,14% 0,06% 1,07% 0,25% 1,26% 1,25% 3,46% 3,51% Waaronder initiële kosten ten 
gunste van Deutsche Bank België

0,50% 1,51% 0,50% 1,51% 0,50% 1,07% 0,06% 1,07% 0,14% 1,07%  - 0,80%

 €  250,00  250,00  755,05 72,00  29,75 534,80  125,00  630,05  625,00  1.730,00  1.755,05 250,00 755,05  250,00  755,05  250,00 534,80 29,75  534,80 72,00 534,80  -  400,00 

(k) Netto recurrente kosten % p.a. 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% Netto recurrente kosten 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,12% 0,12%
 € p.a.  60,00  60,00  60,00  60,00  60,00  60,00  60,00  60,00  60,00  60,00  60,00  910,00  910,00  910,00  910,00  210,00  210,00  210,00  210,00  210,00  210,00  60,00  60,00 

(l)
Waaronder netto recurrente 
kosten ten gunste van Deutsche 
Bank België

% p.a. 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% Waaronder netto recurrente 
kosten ten gunste van Deutsche 
Bank België

0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05%

 € p.a.  24,79  24,79  24,79  24,79  24,79  24,79  24,79  24,79  24,79  24,79  24,79  199,79  199,79  199,79  199,79  24,79  24,79  24,79  24,79  24,79  24,79  24,79  24,79 

(m) Uitstapvergoeding % 0,50% 0,50% 0,50% 0,14% 0,06% 0,06%  -  -  -  -  - Uitstapvergoeding  -  -  -  - 0,50% 0,06% 0,06% 0,06% 0,14% 0,06%  - 0,80%
 €  250,00  250,00  250,00 72,00  29,75 29,75  -  -  -  -  -  -  -  -  -  250,00 29,75  29,75 29,75 72,00 29,75  -  400,00 

(n)
Waaronder uitstapvergoeding 
ten gunste van Deutsche Bank 
België

% 0,50% 0,50% 0,50% 0,14% 0,06% 0,06%  -  -  -  -  - Waaronder uitstapvergoeding 
ten gunste van Deutsche Bank 
België

 -  -  -  - 0,50% 0,06% 0,06% 0,06% 0,14% 0,06%  - 0,80%

 €  250,00  250,00  250,00 72,00 29,75 29,75  -  -  -  -  -  -  -  -  -  250,00 29,75  29,75 29,75 72,00 29,75  -  400,00 

(o) Andere kosten voor financiële 
diensten

% p.a.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Andere kosten voor financiële 
diensten

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 € p.a.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

(p) Instaptaksen % 0,35% 0,65% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,12% 0,12%  -  -  - Instaptaksen  -  -  -  - 1,32% 0,12% 0,35% 0,12% 0,12% 0,12%  - 0,35%
 €  175,00  325,00  175,00  175,00  175,00  175,00  60,00  60,00  -  -  -  -  -  -  -  660,00  60,00  175,00  60,00  60,00  60,00  - 175,00

(q) Uitstaptaksen % 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35%  -  -  -  -  - Uitstaptaksen  -  - 1,32%  - 1,32% 0,12% 0,35% 0,12% 0,12% 0,12%  - 0,35%
 €  175,00  175,00  175,00  175,00  175,00  175,00  -  -  -  -  -  -  -  660,00  -  660,00  60,00  175,00  60,00  60,00  60,00  - 175,00

 III. Impact van de kosten op de prestaties voor de aanbevolen retentieperiode  III. Impact van de kosten op de prestaties voor de aanbevolen retentieperiode

(r) Totale kosten (in EUR) €  980,00  980,00  1.485,05 624,00 539,50  1.044,55  550,00  1.055,05  985,00  1.540,00  1.295,05 Totale kosten (in EUR) 7.780,00 8.285,05  7.780,00  8.285,05  2.180,00 2.244,55 1.739,50 2.244,55 1824,00 2.244,55  300,00  n/a 

(s) Gemiddelde kosten per jaar  
(in EUR) € p.a.  122,50  122,50  185,63 78,00  67,44 130,57  110,00  211,01  164,17  171,11  143,89 Gemiddelde kosten per jaar  

(in EUR) 972,5 1.035,63  972,50  1 035,63  272,50 280,57 217,44  280,57 228,00  280,57  60,00  n/a 

(t) Impact van de kosten op de 
prestaties % p.a. 0,25% 0,25% 0,37% 0,16% 0,13% 0,26% 0,22% 0,42% 0,33% 0,34% 0,29% Impact van de kosten op de 

prestaties 1,95% 2,07% 1,95% 2,07% 0,55% 0,56% 0,43% 0,56% 0,46% 0,56% 0,12% n/a

(u)
Bijkomende kosten bij verkoop 
vóór de vervaldag (indien van 
toepassing)

% n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% Bijkomende kosten bij verkoop 
vóór de vervaldag (indien van 
toepassing)

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

 €  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  250,00  250,00  250,00  250,00  250,00  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a 

 IV. Andere voordelen die niet vermeld staan in sectie 2 ‘Structuur van de kosten en taksen’  IV. Andere voordelen die niet vermeld staan in sectie 2 ‘Structuur van de kosten en taksen’

(v) Andere geldelijke voordelen*** %  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Andere geldelijke voordelen***  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 €  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

(w) Andere niet-geldelijke  
voordelen***   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Andere niet-geldelijke  

voordelen***  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Deze tabel herneemt de kosten die Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel aanrekent aan klanten van driepartijenovereenkomsten - Bankenmakelaars. Eventuele kosten die rechtstreeks door de bankenmakelaar aan de klant worden aangerekend, zijn  
uitgesloten. In deze tabel staat ‘-’ voor ‘geen kosten’ of ‘n.v.t.’. * GBF: Gemeenschappelijk beleggingsfonds. ** Beurs- of niet-beursmarkt volgens het beleid beste uitvoering van orders. *** Er zijn geen andere geldelijke of niet-geldelijke voordelen voor  
dit product dan deze vermeld in de sectie ‘Structuur van de kosten en taksen’. De eventuele ontvangen niet-geldelijke voordelen worden op hun beurt gecontroleerd op het niveau van Deutsche Bank België. Gedetailleerde uitleg over de hypotheses en  
andere informatie over regels (a) - (w) zie pagina’s 30-35.               

Voorbeeld van kosten en taksen verbonden aan de aankoop van/intekening op beleggingsproducten voor een Driepartijenovereenkomst - 
Bankmakelaars
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Aandelen Obligaties Gestructureerd producten Beleggingsfondsen Trackers* Kasbons* Rechten*

(a)

Alle kosten zijn gebaseerd 
op een belegging van 
50.000 EUR exclusief 

kosten en taksen.

Aandeel EUR -  
Euronext 
Brussel

Aandeel EUR -  
Euronext 

Parijs

Aandeel USD - 
NYSE

Aandeel EUR -  
Euronext  

Amsterdam

Aandeel EUR 
- Xetra

Aandeel USD 
- Nasdaq

Bedrijfsobli-
gatie - EUR

Bedrijfsobli-
gatie - USD

Bedrijfsobli-
gatie - EUR

Gestructu-
reerd product 

- EUR

Gestructu-
reerd product 

- USD

Alle kosten zijn gebaseerd 
op een belegging van 50.000 

EUR exclusief kosten en 
taksen.

Disi-
tributie-

bevek 
- EUR

Dis-
tributie-

bevek 
- USD

Kapital-
isatiebev-
ek- EUR

GBF* met 
kapitalisa-
tie - USD

ETF - EER  
gerelementeerd -  
geregisteerd in 

België - Kapitalisa-
tiebevek - EUR 

ETF - EER  
gereglementeerd -  
niet geregistreed -  
Kapitalisatiebevek 

- USD

ETF - niet EER 
& ETC 

gereglemen-
teerd- EUR

ETF - EER  
gereglementeerd 

-  
Distributiebevek 

- USD

ETF - EER  
gereglementeerd 
- geregistreerd in 

Belgïe - Distributie-
bevek - EUR

ETF - EER  
reglementeerd 

- GBF* met kapi-
talisatie - USD

Kasbon DB Inschrijvings-
rechten

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
 I. Basisgegevens  I. Basisgegevens

(b) Soort order Aankoop Aankoop Aankoop Aankoop Aankoop Aankoop Aankoop Aankoop Inschrijving Inschrijving Inschrijving Soort order Inschrijving Inschrijving Inschrijving Inschrijving Aankoop Aankoop Aankoop Aankoop Aankoop Aankoop Inschrijving Aankoop

(c) Markt van uitvoering Euronext Brussel Euronext Parijs NYSE Euronext  
Amsterdam XETRA NASDAQ Alle** Alle** Primair Primair Primair Markt van uitvoering - - - - Euronext Amster-

dam  LSE XETRA  LSE Euronext Amsterdam  LSE - Euronext 
Brussel

(d) Munteenheid van het instrument EUR EUR USD EUR EUR USD EUR USD EUR EUR USD Munteenheid van het instrument EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR EUR

(e) Kanaal voor het doorgeven van 
het order

Telefonisch /  
Private Banker

Telefonisch /  
Private Banker

Telefonisch /  
Private Banker Internet Internet Internet Alle Alle Alle Alle Alle Kanaal voor het doorgeven van 

het order Tous Tous Tous Tous Téléphone / Courtier 
Bancaire Internet Internet Internet Internet Internet Téléphone /  

Courtier Bancaire
Téléphone /  

Courtier Bancaire

(f) Vervaldag van het belegging-
sproduct n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5 jaar 5 jaar 6 jaar 9 jaar 9 jaar Vervaldag van het belegging-

sproduct n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5 jaar n/a

(g) Aanbevolen retentieperiode 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 5 jaar 5 jaar 6 jaar 9 jaar 9 jaar Aanbevolen retentieperiode 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 5 jaar n/a

(h) Uitstapscenario Verkoop Verkoop Verkoop Verkoop Verkoop Verkoop Terugbetaling op de eindvervaldag Terugbetaling op de eindvervaldag Uitstapscenario Terugkoop Terugkoop Terugkoop Terugkoop Verkoop Verkoop Verkoop Verkoop Verkoop Verkoop Terugbetaling op 
de eindvervaldag Verkoop

 II. Structuur van de kosten en taksen  II. Structuur van de kosten en taksen

(i) Initiële kosten % 0,50% 0,50% 1,51% 0,14% 0,06% 1,07% 0,50% 1,51% 1,25% 5,21% 4,51% Initiële kosten 1,00% 2,01% 1,00% 2,01% 0,50% 1,07% 0,06% 1,07% 0,14% 1,07%  - 0,80%
€ 250,00 250,00 755,05 72,00 29,75 534,80 250,00 755,05 625,00 2.605,00 2.255,05 500,00 1.005,05 500,00 1.005,05 250,00 534,80 29,75 534,80 72,00 534,80  - 400,00

(j) Waaronder initiële kosten ten 
gunste van Deutsche Bank België

% 0,50% 0,50% 1,51% 0,14% 0,06% 1,07% 0,25% 1,26% 1,25% 3,46% 3,51% Waaronder initiële kosten ten 
gunste van Deutsche Bank België

0,50% 1,51% 0,50% 1,51% 0,50% 1,07% 0,06% 1,07% 0,14% 1,07%  - 0,80%

 €  250,00  250,00  755,05 72,00  29,75 534,80  125,00  630,05  625,00  1.730,00  1.755,05 250,00 755,05  250,00  755,05  250,00 534,80 29,75  534,80 72,00 534,80  -  400,00 

(k) Netto recurrente kosten % p.a. 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% Netto recurrente kosten 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,12% 0,12%
 € p.a.  60,00  60,00  60,00  60,00  60,00  60,00  60,00  60,00  60,00  60,00  60,00  910,00  910,00  910,00  910,00  210,00  210,00  210,00  210,00  210,00  210,00  60,00  60,00 

(l)
Waaronder netto recurrente 
kosten ten gunste van Deutsche 
Bank België

% p.a. 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% Waaronder netto recurrente 
kosten ten gunste van Deutsche 
Bank België

0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05%

 € p.a.  24,79  24,79  24,79  24,79  24,79  24,79  24,79  24,79  24,79  24,79  24,79  199,79  199,79  199,79  199,79  24,79  24,79  24,79  24,79  24,79  24,79  24,79  24,79 

(m) Uitstapvergoeding % 0,50% 0,50% 0,50% 0,14% 0,06% 0,06%  -  -  -  -  - Uitstapvergoeding  -  -  -  - 0,50% 0,06% 0,06% 0,06% 0,14% 0,06%  - 0,80%
 €  250,00  250,00  250,00 72,00  29,75 29,75  -  -  -  -  -  -  -  -  -  250,00 29,75  29,75 29,75 72,00 29,75  -  400,00 

(n)
Waaronder uitstapvergoeding 
ten gunste van Deutsche Bank 
België

% 0,50% 0,50% 0,50% 0,14% 0,06% 0,06%  -  -  -  -  - Waaronder uitstapvergoeding 
ten gunste van Deutsche Bank 
België

 -  -  -  - 0,50% 0,06% 0,06% 0,06% 0,14% 0,06%  - 0,80%

 €  250,00  250,00  250,00 72,00 29,75 29,75  -  -  -  -  -  -  -  -  -  250,00 29,75  29,75 29,75 72,00 29,75  -  400,00 

(o) Andere kosten voor financiële 
diensten

% p.a.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Andere kosten voor financiële 
diensten

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 € p.a.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

(p) Instaptaksen % 0,35% 0,65% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,12% 0,12%  -  -  - Instaptaksen  -  -  -  - 1,32% 0,12% 0,35% 0,12% 0,12% 0,12%  - 0,35%
 €  175,00  325,00  175,00  175,00  175,00  175,00  60,00  60,00  -  -  -  -  -  -  -  660,00  60,00  175,00  60,00  60,00  60,00  - 175,00

(q) Uitstaptaksen % 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35%  -  -  -  -  - Uitstaptaksen  -  - 1,32%  - 1,32% 0,12% 0,35% 0,12% 0,12% 0,12%  - 0,35%
 €  175,00  175,00  175,00  175,00  175,00  175,00  -  -  -  -  -  -  -  660,00  -  660,00  60,00  175,00  60,00  60,00  60,00  - 175,00

 III. Impact van de kosten op de prestaties voor de aanbevolen retentieperiode  III. Impact van de kosten op de prestaties voor de aanbevolen retentieperiode

(r) Totale kosten (in EUR) €  980,00  980,00  1.485,05 624,00 539,50  1.044,55  550,00  1.055,05  985,00  1.540,00  1.295,05 Totale kosten (in EUR) 7.780,00 8.285,05  7.780,00  8.285,05  2.180,00 2.244,55 1.739,50 2.244,55 1824,00 2.244,55  300,00  n/a 

(s) Gemiddelde kosten per jaar  
(in EUR) € p.a.  122,50  122,50  185,63 78,00  67,44 130,57  110,00  211,01  164,17  171,11  143,89 Gemiddelde kosten per jaar  

(in EUR) 972,5 1.035,63  972,50  1 035,63  272,50 280,57 217,44  280,57 228,00  280,57  60,00  n/a 

(t) Impact van de kosten op de 
prestaties % p.a. 0,25% 0,25% 0,37% 0,16% 0,13% 0,26% 0,22% 0,42% 0,33% 0,34% 0,29% Impact van de kosten op de 

prestaties 1,95% 2,07% 1,95% 2,07% 0,55% 0,56% 0,43% 0,56% 0,46% 0,56% 0,12% n/a

(u)
Bijkomende kosten bij verkoop 
vóór de vervaldag (indien van 
toepassing)

% n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% Bijkomende kosten bij verkoop 
vóór de vervaldag (indien van 
toepassing)

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

 €  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  250,00  250,00  250,00  250,00  250,00  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a 

 IV. Andere voordelen die niet vermeld staan in sectie 2 ‘Structuur van de kosten en taksen’  IV. Andere voordelen die niet vermeld staan in sectie 2 ‘Structuur van de kosten en taksen’

(v) Andere geldelijke voordelen*** %  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Andere geldelijke voordelen***  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 €  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

(w) Andere niet-geldelijke  
voordelen***   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Andere niet-geldelijke  

voordelen***  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Deze tabel herneemt de kosten die Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel aanrekent aan klanten van driepartijenovereenkomsten - Bankenmakelaars. Eventuele kosten die rechtstreeks door de bankenmakelaar aan de klant worden aangerekend, zijn  
uitgesloten. In deze tabel staat ‘-’ voor ‘geen kosten’ of ‘n.v.t.’. * GBF: Gemeenschappelijk beleggingsfonds. ** Beurs- of niet-beursmarkt volgens het beleid beste uitvoering van orders. *** Er zijn geen andere geldelijke of niet-geldelijke voordelen voor  
dit product dan deze vermeld in de sectie ‘Structuur van de kosten en taksen’. De eventuele ontvangen niet-geldelijke voordelen worden op hun beurt gecontroleerd op het niveau van Deutsche Bank België. Gedetailleerde uitleg over de hypotheses en  
andere informatie over regels (a) - (w) zie pagina’s 30-35.               
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Uitleg over de voorbeelden van kosten  
en taksen voor effectentransacties

De voorbeelden van de informatie over kosten en taksen geven u een overzicht van de kosten en taksen voor 23 typische transacties met betrekking tot de aankoop van 
aandelen, obligaties, gestructureerde producten, beleggingsfondsen, trackers, kasbons en inschrijvingsrechten.

De totale kosten van een belegging omvatten de instapkosten, recurrente kosten gedurende de retentieperiode, uitstapkosten en taksen. De initiële kosten en uitstap-
kosten zullen slechts één keer verschuldigd zijn (bij aankoop en verkoop van het instrument). De uitstapkosten worden geschat op basis van dezelfde voorwaarden als 
deze geldig bij de aankoop (het gaat om de marktprijs, de tarieven toegepast door Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel, de markt van uitvoering en het kanaal voor het 
doorgeven van het order). De recurrente kosten zullen elk jaar gedurende de gehele retentieperiode verschuldigd zijn (de kosten die hier worden weergegeven gelden 
wanneer het instrument een volledig jaar wordt aangehouden). De andere kosten gelinkt aan financiële diensten omvatten kosten die niet specifiek gelinkt zijn aan de 
transactie maar aan het bestaan van de effectenrekening en de diensten die daarop betrekking hebben.

Voor een betere vergelijking, is de berekening van deze kosten en taksen gebaseerd op een beleggingsbedrag, vóór kosten en taksen, van EUR 50.000  
(of gelijkwaardig in het geval van beleggingen in vreemde munten) en op de tarieven die van kracht gaan op 01/01/2021. Voor de berekening van de eventuele recurren-
te kosten en taksen alsook de kosten en taksen verschuldigd in geval van uitstap, gaan wij uit van de hypothese dat de marktprijs stabiel blijft tijdens de retentieperiode.

Indien bepaalde individuele overeenkomsten zijn gesloten, zijn deze niet opgenomen in deze voorbeelden.

In deze voorbeelden, worden bepaalde belastingen die van toepassing zijn op individuele fysieke personen en die afhankelijk zijn van diens persoonlijke situatie niet 
vermeld, gezien hun specifieke karakter en de complexiteit om er een schatting van te maken. Al naargelang de situatie, zouden bijkomende belastingen (zoals het  
inhouden van roerende voorheffing op de inkomsten van de instrumenten of op de samengestelde intresten van een bepaalde meerwaarde) of onvoorziene extra kosten 
(zoals een commissie op de inning van dividenden) dus van toepassing kunnen zijn.

Gelieve er rekening mee te houden dat in het geval van een verkooptransactie alleen uitstapkosten en -taksen worden afgehouden (regels (m), (n) en (q) van pagina’s 20 tot 
29).

Bovendien kunnen bepaalde instrumenten die u in uw portefeuille heeft het onderwerp uitmaken van een ‘verrichting op effecten’ (‘corporate action’), waarvoor uw 
keuze nog vereist is. Door deze operatie en afhankelijk van uw keuze, kunnen er verschillende effecten aan uw portefeuille toegevoegd worden. Het aanhouden of een 
eventuele verkoop hiervan kan echter eveneens kosten en taksen met zicht meebrengen. Deze kosten en taksen komen overeen met dezelfde principes als deze beschre-
ven in de 23 standaardtransacties op pagina’s 20 tot 29, met uitzondering van de initiële kosten (regels (i) en (j)) die specifiek zijn voor de ‘verrichting op effecten’ en die 
aan u zullen worden meegedeeld op het moment van kennisgeving van de transactie. 

Het teken ‘-’ in de tabellen betekent dat de kosten gelijk zijn aan 0 of dat ze niet van toepassing zijn.

Naast de basisgegevens vermeld in de tabellen op pagina 20 tot en met 29 (regels (b) tot (h)), werden de volgende aanvullende hypotheses gebruikt:

Aandelen 
2 ..........Frans aandeel onderworpen aan de Franse transactiebelasting (0,3% op het brutobedrag). 

Obligaties
7/8 ..............Aankoop van een bedrijfsobligatie in EUR (voorbeeld 7) en in USD (voorbeeld 8) op de secundaire markt.



31

9 ................. Inschrijving op een bedrijfsobligatie in EUR op de primaire markt aan 101,25% waarvoor de distributiekosten 1,25% bedragen. Voor de overeenkomst 
Discretionair Beheer, zijn eventuele distributiekosten inbegrepen in de beheercommissie, afgehouden op het totaal van het vermogen onder beheer.

Gestructureerde producten
Voor Overeenkomsten ‘Discretionair Vermogensbeheer’:
10  ..............  Gestructureerd product in EUR uitgegeven aan 100%, daarin inbegrepen 1% structureringskosten. De structureringskosten zijn beschikbaar in de brochure van 

het instrument of bij uw portefeuillebeheerder.

11  ..............  Gestructureerd product in USD uitgegeven aan 100%, daarin inbegrepen 1% structureringskosten. De distributie- en structureringskosten zijn beschikbaar in de 
brochure van het instrument of bij uw portefeuillebeheerder. 

Voor Overeenkomsten ‘Beleggingsadvies’: 
10  ..............  Gestructureerd product in EUR uitgegeven aan 100%, daarin inbegrepen 2% distributiekosten en 1% structureringkosten, met daarbovenop een plaatsings-

commissie van 0,5%. De distributie- en structureringskosten zijn beschikbaar in de brochure van het instrument of bij uw portefeuillebeheerder. 

11  ..............  Gestructureerd product in USD uitgegeven aan 100%, daarin inbegrepen 2% distributiekosten en 1% structureringkosten, met daarbovenop een plaatsings-
commissie van 0,5%. De distributie- en structureringskosten zijn beschikbaar in de brochure van het instrument of bij uw portefeuillebeheerder.

Voor andere overeenkomsten: 

10  ..............  Gestructureerd product uitgegeven in EUR aan 102%, daarin inbegrepen 3,46% en 1,75% structureringskosten. De distributie- en structureringskosten zijn 
beschikbaar in de brochure van het instrument of bij uw portefeuillebeheerder. 

11  ..............  Gestructureerd product in USD uitgegeven aan 100%, daarin inbegrepen 2% distributiekosten en 1% structureringskosten, met daarbovenop een plaatsings-
commissie van 0,5%. De distributie- en structureringskosten zijn beschikbaar in de brochure van het instrument of bij uw portefeuillebeheerder.

Fondsen
Voor Overeenkomsten ‘Discretionair Vermogensbeheer’ en ‘Beleggingsadvies’: 
12  ..............  Distributie BEVEK in EUR. Geen instap- of uitstapkosten voor dit instrument dat als voorbeeld is genomen. Geen beurstaks bij instap of uitstap. 

13  .............. Distributie BEVEK in USD. Geen instap- of uitstapkosten voor dit instrument dat als voorbeeld is genomen. Geen beurstaks bij instap of uitstap.

14  ..............  Kapitalisatie BEVEK in EUR die het woorwerp uitmaakt van een openbaar aanbod in België. Geen instap- of uitstapkosten voor dit instrument dat als voor-
beeld is genomen. Geen beurstaks bij instap. Beurstaks bij uitstap van 1,32% (max. EUR 4.000).

15  ..............  Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (kapitalisatie) in USD. Geen instap- en uitstapkosten voor dit instrument dat als voorbeeld is genomen. Geen beurstaks 
bij de instap of uitstap.

Voor andere overeenkomsten:
12  ..............  Distributie BEVEK in EUR. Instapkost van 1% ten voordele van Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel voor het fonds dat als voorbeeld is genomen. Geen uitstap-

kosten. Geen beurstaks bij instap of uitstap. 

13  ..............  Distributie BEVEK in USD. Instapkost van 1% ten voordele van Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel voor het fonds dat als voorbeeld is genomen. Geen uitstap-
kosten. Geen beurstaks bij instap of uitstap.

14  ..............  Kapitalisatie BEVEK in EUR die het woorwerp uitmaakt van een openbaar aanbod in België. Instapkost van 1% ten voordele van Deutsche Bank AG Bijkantoor 
Brussels voor het fonds dat als voorbeeld is genomen. Geen uistapkosten. Geen beurstaks bij instap. Beurstaks bij uitstap van 1,32% (max. EUR 4.000).
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15  ..............  Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (kapitalisatie) in USD. Instapkost van 1% ten voordele van Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel voor het fonds at als 
voorbeeld is genomen. Geen beurstaks bij de instap of uitstap.

12 > 15  .....  Hypotheses voor lopende en transactionele kosten van de fondsen van 1,70% per jaar voor alle gevallen. De lopende kosten komen overeen met het totaal 
van beheer- en werkingskosten van een fonds. Deze kosten omvatten onder andere beheerkosten van het fonds, bewaarloon, kosten voor rekeninghouders, 
distributiekosten, enz. De lopende kosten zijn opgenomen in de ‘Essentiële beleggers informatie’ (KIID) van elk fonds. Er is een retrocessie van een deel van 
d e z e  
lopende kosten aan de Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel onder de vorm van een geldelijk voordeel van 0,70%.

Voor de Overeenkomsten ‘Discretionair Beheer’ worden de door Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel ontvangen retrocessies teruggestort aan de cliënt. Deze retro-
cessies worden opgenomen in de rubriek ‘Transactiehistoriek’ van het periodieke rapport. In het geval van Overeenkomsten Derde Partijen – Bankmakelaars, wordt een 
gedeelte van de door Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel ontvangen retrocessies teruggestort aan de bankmakelaar. 

Het bedrag van de instapkosten van de fondsen is specifiek voor elk fonds en hangt niet af van de natuur van de fondsenklasse (kapitalisatie of distributie) noch van de 
juridische vorm (BEVEK of GBF).

Trackers
In het kader van dit document betekent ‘EER gereglementeerd’ dat de ETF voorwerp is van een inschrijving, aanmelding of notificatie bij de bevoegde autoriteit van een 
lidstaat van de Europese Economische Ruimte onder de UCITS of AIMFD richtlijn.

In het kader van dit document betekent ‘niet EER gereglementeerd’ dat de ETF (Exchange Traded Funds) of de ETC (Exchange Traded Commodity) niet het voorwerp is van 
een inschrijving, aanmelding of notificatie bij de bevoegde autoriteit van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte onder de UCITS of AIMFD richtlijn.

16  ..............  ETF in EUR in de vorm van een kapitalisatie BEVEK, die deel uitmaakt van een openbaar aanbod in België. Beurstaks bij instap en uitstap van 1,32% (max. EUR 
4.000). 

17  ..............  ETF in USD in de vorm van een kapitalisatie BEVEK, die geen deel uitmaakt van een openbaar aanbod in België.. Deze ETF wordt verondersteld te zijn ingeschre-
ven, geregistreerd of bekend gemaakt onder de UCITS of AIFMD richtlijn bij de bevoegde overheid van een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte. 
Beurstaks bij instap en uitstap van 0,12% (max. 1.300 EUR). 

18  ..............  ETF & ETC in EUR. Deze ETF of ETC wordt verondersteld niet te zijn ingeschreven, geregistreerd of bekend gemaakt onder de UCITS of AIFMD richtlijn bij 
de bevoegde overheid van een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte. Beurstaks bij instap en uitstap van 0,35% (max. 1.600 EUR). Deze beurstaks 
is van toepassing ongeacht of de tracker al dan niet het voorwerp uitmaakt van een publiek aanbod in België. 

19  ..............  ETF in USD in de vorm van een distributie BEVEK. Deze ETF wordt verondersteld te zijn ingeschreven, geregistreerd of bekend gemaakt onder de UCITS of 
AIFMD richtlijn bij de bevoegde overheid van een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte. Beurstaks bij instap en uitstap van 0,12% (max. EUR 
1.300). Deze beurstaks is van toepassing, ongeacht of de tracker al dan niet het voorwerp uitmaakt van een publiek aanbod in België.

20  ..............  ETF onder de vorm van een distributiebevek in EUR, dat deel uitmaakt van een openbaar aanbod in België. Beurstaks bij instap en uitstap van 0,12% (max. 1.300 
EUR).
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21  ..............  ETF in USD in de vorm van een gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF’s) (Kapitalisatie). Deze ETF wordt verondersteld te zijn ingeschreven, geregistreerd of 
bekend gemaakt onder de UCITS of AIFMD richtlijn bij de bevoegde overheid van een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte. Beurstaks bij instap en 
uitstap van 0,12% (max. 1.300 EUR). Deze beurstaks is van toepassing, ongeacht of de tracker al dan niet het voorwerp uitmaakt van een publiek aanbod in 
België. 

16 > 21  .....  Hypothese van de lopende kosten en transactionele kosten van de trackers van 0,3% per jaar voor alle gevallen. De lopende kosten komen overeen met het 
totaal van beheer- en werkingskosten van een ETF. De lopende kosten zijn opgenomen in de ‘Essentiële beleggersinformatie’ (KIID) van elk instrument. 

Kasbon
22  .............. Kasbon in EUR uitgegeven door Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel.

Inschrijvingsrechten
23  ..............   Inschrijvingsrechten verbonden aan een verrichting op effecten. Gezien het type instrument, geen aanbevolen retentieperiode.

Hieronder vindt u aanvullende uitleg over de verschillende regels van de tabel:

(a) De beleggingsvoorbeelden zijn onderverdeeld in de volgende soorten effecten: aandelen, obligaties, gestructureerde producten, fondsen, trackers, kasbons en 
inschrijvingsrechten gegroepeerd en genummerd voor betere oriëntatie.

I. Basisgegevens 
De basisgegevens beschrijven de belangrijkste hypotheses die een invloed hebben op de kosten. Ze zijn samengesteld uit de volgende elementen: 

(b) Type order: alleen aankopen van en inschrijvingen op beleggingsproducten. 

 (c) Markt van uitvoering: dit is de plaats waar de transactie wordt uitgevoerd. Deze plaats van uitvoering kan een invloed hebben op het makelaarsloon. De markt 
van uitvoering die in de voorbeelden wordt gebruikt, is die op basis van het ‘Best Execution’ beleid. De volgende afkortingen worden gebruikt: NYSE - New York 
Stock Exchange, LSE - London Stock Exchange. 

(d) Munteenheid van het instrument: geeft de munteenheid aan waarin het effect wordt verhandeld op de markt van uitvoering. Wanneer u effecten in vreemde 
valuta verhandelt, ontstaan er extra kosten bij het omzetten van de vreemde munten in EUR door de bank in geval van de aankoop en verkoop of terugkoop van 
effecten. Als de munteenheid van de rekening en het instrument identiek zijn, wordt geen wisselprovisie afgehouden. 

Voor alle voorbeelden in vreemde valuta, werd de dollar (USD) gebruikt en werd een marktkoers van 1,16 USD / EUR in aanmerking genomen. Het aankoopbedrag 
voor de voorbeelden in vreemde valuta is daarom USD 58.000, omgerekend EUR 50.000 aan de marktkoers. In deze voorbeelden in vreemde munten wordt veron-
dersteld dat de verkoop / terugbetaling vanaf een rekening in EUR gebeurt en gestort wordt op een rekening in dezelfde munt. Als dit niet het geval was, zou een 
wisselprovisie bij uitstap afgehouden worden. 

De toegepaste wisselkoers voor de berekening van de provisie omvat een marge van 1% ten aanzien van de vermelde marktkoers, behalve voor de overeenkomsten 
‘Beleggingsadvies’: hier omvat de wisselcommissie een marge van 0,30%. De wisselcommissie is gelijk aan het verschil tussen het bedrag omgezet aan de toegepaste 
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wisselkoers en het bedrag omgezet aan de indicatieve marktkoers , wat overeenkomt met 1,01% van het belegde bedrag (0,30% voor de overeenkomst beleggingsadvies).

(e) Transmissiekanaal van het order: het order kan telefonisch of via Online Banking worden doorgegeven, of via uw Private Banker. In sommige gevallen (voor trac-
kers en aandelen) heeft het kanaal een invloed op de makelaarskosten die worden afgehouden. In de voorbeelden wordt aangenomen dat het transmissiekanaal 
van het order bij verkoop van het instrument identiek is aan het kanaal dat werd gebruikt voor de aankoop.

(f)/(g) Vervaldag van het instrument en retentieperiode in jaren: de aanbevolen retentieperiode is afhankelijk van het financiële instrument en wordt bepaald door 
Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel. Voor instrumenten met een eindvervaldag, stemt de aanbevolen beleggingstermijn overeen met de looptijd tot deze verval-
dag. 

(h) Uitstap-scenario: geeft de hypothese weer die wordt gebruikt voor het beëindigen van de belegging. Voor instrumenten zonder vervaldag, is het gebruikte uit-
stap-scenario de verkoop van het instrument aan het einde van de aanbevolen retentieperiode. Voor instrumenten met een vaste looptijd is het uitstap-scenario 
de terugbetaling op eindvervaldag van het instrument.

Deel II ‘Structuur van de kosten en taksen’ geeft een schatting van de kosten en taksen weer in geval van behoud van het instrument tot de eindvervaldag. In geval 
van verkoop voor de eindvervaldag van het instrument, kunnen bijkomende kosten en taksen verschuldigd zijn. De potentiële bijkomende kosten in geval van ver-
koop voor de eindvervaldag worden weergegeven op de regel (u) ‘Bijkomende kosten in geval van verkoop voor de eindvervaldag’. 

II. Structuur van de kosten en taksen 
In deze sectie wordt een schatting van de kosten en taksen (uitgedrukt in bedrag en in percentage in functie van het bedrag van uw transactie) die zullen verschul-
digd zijn vanaf het moment van de aankoop tot aan het einde van de retentieperiode weergegeven. In deze tabel wordt een onderscheid gemaakt tussen initiële 
kosten, recurrente kosten, uitstapkosten, taksen en andere kosten verbonden aan financiële diensten.

(i) De initiële kosten zijn kosten die slechts één keer verschuldigd zijn bij aankoop van of inschrijving op het instrument. Afhankelijk van de transactie en de onder-
liggende hypotheses, kunnen initiële kosten instapkosten voor fondsen, makelaarskosten op de secundaire markt, distributie- en structureringskosten voor in-
schrijvingen op de primaire markt en wisselprovisies bij de aankoop omvatten. 

(k) De netto recurrente kosten zullen elk jaar tijdens de gehele retentieperiode verschuldigd zijn (de kosten die hier worden weergegeven gelden wanneer het in-
strument een volledig jaar wordt aangehouden). Recurrente kosten kunnen bestaan uit lopende kosten voor fondsen en trackers en bewaarloon verbonden met de 
Overeenkomsten ‘Bankmakelaars’. De netto recurrente kosten houden – in functie van de afgesloten overeenkomst – rekening met de eventuele retrocessies aan 
de cliënten en andere makelaars. De in de voorbeelden voorgestelde netto recurrente kosten houden geen rekening met de eventuele bijdragen voor de overlij-
densverzekering op de effectenrekening. 

(m) Uitstapkosten zijn kosten die eenmalig verschuldigd zijn bij de verkoop van het instrument. De uitstapkosten bij een toekomstige verkoop worden geschat op basis 
van dezelfde voorwaarden als deze geldig bij de aankoop (het gaat om de marktprijs, de tarieven toegepast door Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel, de markt van 
uitvoering en het kanaal voor het doorgeven van het order). Zoals hierboven vermeld, voor instrumenten met een eindvervaldag, zijn de voorgestelde uitstapkosten 
geldig bij de terugbetaling op eindvervaldag van het instrument. Afhankelijk van de transactie en onderliggende hypotheses, kunnen de uitstapkosten makelaarsloon 
en wisselprovisie bij verkoop omvatten. 

De initiële, recurrente en uitstapkosten die toekomen aan Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel worden weergegeven op regels (j), (l) en (n).
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(o) De andere kosten voor financiële diensten omvatten kosten die niet specifiek gelinkt zijn aan de transactie maar aan het bestaan van de effectenrekening en de 
diensten die daarop betrekking hebben. We verwijzen u hiervoor graag naar uw overeenkomst. U kunt uiteraard ook uw Private Banker contacteren voor meer infor-
matie over deze kosten.

(p)/(q) De instap- en uitstaptaksen omvatten, indien van toepassing op het instrument, beurstaksen en/of buitenlandse taksen. Gelieve te noteren dat bepaalde 
belastingen die van toepassing zijn op individuele fysieke personen en die afhankelijk zijn van diens persoonlijke situatie niet vermeld worden, gezien hun specifie-
k e  
karakter en de complexiteit om er een schatting van te maken. Al naargelang de situatie, zouden bijkomende belastingen dus van toepassing kunnen zijn (zoals het 
inhouden van roerende voorheffing op de inkomsten van de instrumenten of op de samengestelde intresten van een bepaalde meerwaarde).

IlI. Impact van de kosten op de prestatie: 
Deze sectie herneemt, voor een retentieperiode die overeenstemt met de aanbeveling van de bank, het gecumuleerde totaal van de initiële en recurrente kosten en 
de uitstapkosten voor die retentieperiode (regel (r) – Totale gecumuleerde kosten), hun jaarlijkse gemiddelde (regel (s) – Gemiddelde kosten per jaar), alsook deze 
kosten uitgedrukt in een percentage van het ingeschreven bedrag en hoe ze de brutoprestatie van het instrument beïnvloeden. (regel (t) - Impact van de kosten op de 
prestatie). 

Als de werkelijke retentieperiode anders zou zijn dan de aanbeveling van de bank, zou deze schatting moeten worden aangepast door het bedrag van de recurrente 
kosten aan te passen aan de werkelijke retentieperiode. De initiële kosten blijven van toepassing en worden eenmalig afgehouden. De uitstapkosten voor instrumen-
ten zonder eindvervaldag zijn deze vermeld in deel II ‘Structuur van de kosten en taksen’. Voor instrumenten met eindvervaldag kunnen de potentiële uitstapkosten 
in geval van vervroegde verkoop anders zijn dan deze genoemd in deel II ‘Structuur van de kosten en taksen’. Deze zijn opgenomen op regel (u).

lV. Overige voordelen 
In deze sectie worden alle overige voordelen (‘inducements’) hernomen die Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel ontvangt en verstrekt en die niet worden weer-
gegeven in de sectie ‘Structuur van de kosten en taksen’. Het kan bijvoorbeeld gaan om bijkomende voordelen, die de bank ontvangt van externe tegenpartijen bij 
het plaatsen van een product. De andere voordelen worden weergegeven volgens hun geldelijke of niet-geldelijke karakter. Wij nodigen u uit om eveneens de MiFID 
– brochure (hoofdstuk Samenvatting van het beleid inzake belangenconflicten) te raadplegen voor meer informatie omtrent de overige voordelen.

(v) Overige geldelijke voordelen: 

Voor de weergegeven voorbeelden, ontvangt of verstrekt Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel geen andere onmiddellijke of recurrente geldelijke voordelen dan 
deze vermeld in deel II ‘Structuur van de kosten en taksen’. 

Gelieve te noteren dat, in geval van wisselkoers en rekening houdend met haar politiek van indekking van wisselkoersen, Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel een 
bijkomende winst of verlies kan realiseren/oplopen inzake effectentransacties in deviezen en dit ten belope van het verschil van de referentierente waartegen de 
transactie uitgevoerd werd en de effectieve rente waartegen Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel zich kon indekken in de markt. Dit renteverschil schommelt 
normaal gezien tussen -0,1% en +0,1%.

(w) Overige niet-geldelijke voordelen:

Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel ontvangt of verstrekt geen significante niet-geldelijke voordelen voor beleggingsdiensten met betrekking tot dit instrument. 
De eventuele kleine niet-geldelijke voordelen die worden ontvangen worden gecontroleerd door middel van gepaste procedures binnen Deutsche Bank AG 
Bijkantoor Brussel.
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