Productfiche DB Invest rekening
(uittreksel Tarieven Private Banking 1)
Aard: depositorekening
Munt: EUR of deviezen2
Rente
Creditrente:
- jaarlijkse rentevoet :
- 0,00% per jaar voor rekeningen in EUR
- Tomnext Bid – 1% voor rekeningen in deviezen
- periodiciteit : trimestriële afrekening
Debetrente3:
- stilzwijgend aanvaarde overschrijding : 0,00% per jaar
- niet-toegelaten overschrijding : 0,00% per jaar
- periodiciteit : trimestriële afrekening
Valuta
Storting : bankwerkdag van storting
Afhaling: bankwerkdag van afhaling
Kosten
Opening : gratis
Beheerskosten : gratis
Afsluitkosten : gratis
Dagafschriften : gratis
Zegelrecht : 0,15 EUR per aanrekening (of tegenwaarde in deviezen)
Verzekering
Mogelijkheid tot het afsluiten van een verzekering “Overlijden door ongeval” : 4 EUR / jaar
(of tegenwaarde in deviezen)
Kaarten
Niet van toepassing
Klachten
Met eventuele klachten kan u zich wenden tot uw Financial Center of indien gewenst tot de
dienst Client Solutions, 13-15 Marnixlaan, 1000 Brussel (Tel.: 02 551 99 34 - Fax: 02 551 62
99 - E-mail: clienten.dienst@db.com).
Indien het geschil langs deze weg niet opgelost raakt, kan u beroep doen op de Ombudsman
in financiële geschillen, Françoise Sweerts, Ombudsfin VZW, North Gate II, Koning Albert IIlaan 8, bus 2, 1000 Brussel; Tel. +32 2 545 77 70; fax + 32 2 545 77 79;
E-mail: ombudsman@ombudsfin.be; website: www.ombudsfin.be. De Cliënt kan elke klacht
ook steeds online indienen via de volgende link http://ec.europa.eu/odr.
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Verrichtingen
Op de DB Invest rekening worden uitsluitend de operaties geboekt in verband met effectentransacties van de Cliënt in zijn relatie met de Bank. Deze operaties hebben betrekking op de
verkoop, aankoop, omruiling en inschrijving op effecten, opties en futures, de aankoop en verkoop
contant en op termijn van buitenlandse munten in het kader van een belegging, de opbrengsten
van de effectenrekening (dividenden, intresten,…), enz.
Geldoverdrachten aan derden (d.w.z. aan anderen dan de titularis van de betrokken
rekening) zijn niet toegelaten via deze rekening.
De bank heeft de mogelijkheid om de geldopnames die een bedrag van 1.250 EUR
overtreffen afhankelijk te maken van een wachttermijn van 5 dagen. De bank kan de
geldopnames limiteren tot een bedrag van maximum 2.500 EUR per tweewekelijkse
periode.
Deze rekening is onderworpen aan de bepalingen van het Algemeen Reglement der Verrichtingen
en andere specifieke reglementen die hierop van toepassing kunnen zijn, die beschikbaar zijn op
www.deutschebank.be.
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https://www.deutschebank.be/media/pdf/private-banking-tarieven.pdfUSD, GBP, CHF, SEK, NOK,
DKK, CAD, JPN, HKD,
2
USD, GBP, CHF, SEK, NOK, DKK, CAD, JPN, HKD, AUD, NZD, SGD.AUD, NZD, SGD.
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Bij het gebruik van zijn rekening spant de rekeninghouder zich in om het op dat ogenblik
beschikbare saldo – rekening houdend met eventueel nog te boeken verrichtingen - op de
rekening niet te overschrijden. Behoudens wanneer de rekeninghouder met de bank een
expliciete kredietovereenkomst heeft afgesloten, staat het de bank vrij om, naar eigen
believen en zonder verplichting tot motivatie, een eventueel ontstane debetstand op de
rekening te tolereren of te weigeren. In dit laatste geval zal de rekeninghouder van de
rekening de debetstand onverwijld en volledig moeten aanzuiveren.
Een of verschillende eventuele stilzwijgende aanvaardingen van een debetstand op de
rekening creëren nooit de verplichting voor de bank om toekomstige debetstanden
evenzeer te tolereren.
In geen geval zal de bank debetstanden stilzwijgend tolereren die meer dan 1249 EUR
bedragen. Evenmin zal de bank debetstanden tolereren voor een periode van meer dan drie
maanden, te rekenen vanaf de datum van hun ontstaan.
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