Productfiche Kasbon Deutsche Bank

KENMERKEN
Uitgever : Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel
Toepasselijk recht : Belgisch recht
Doelgroep : Deze producten zijn interessant voor cliënten die hun geld niet nodig hebben op korte /
middellange termijn en die op zoek zijn naar een vast rendement. De belegger kan niet over het
kapitaal beschikken gedurende de volledige looptijd van de kasbon.
Deze producten zijn beschikbaar voor alle cliënten die vallen onder het depositogarantiestelsel.
Vallen niet onder het depositogarantiestelsel en kunnen dus geen kasbons aankopen:
a) andere kredietinstellingen die handelen in eigen naam en voor eigen rekening;
b) financiële instellingen (als gedefinieerd in artikel 4, lid 1, punt 26), van Verordening (EU) nr.
575/2013);
c) beleggingsondernemingen (als gedefinieerd in artikel 4, lid 1, punt 1 van Richtlijn 2004/39/EG);
d) verzekeringsondernemingen en herverzekeringsondernemingen;
e) instellingen voor collectieve belegging;
f) pensioenfondsen;
g) overheden
Soorten kasbons :
Distributie : de kasbon genereert interest die onder de vorm van een jaarlijkse coupon betaald wordt.
Het kapitaal wordt gerecupereerd op de eindvervaldag.
Kapitalisatie : de kasbon genereert jaarlijks interesten dewelke niet uitbetaald worden maar
toegevoegd worden aan het kapitaal waardoor deze op hun beurt ook interest opleveren. Het geheel
(kapitaal + interesten) wordt gerecupereerd op de eindvervaldag.
Minimum inschrijvingsbedrag : 1000 EUR
Kosten : geen
Looptijd : 1 jaar t.e.m 10 jaar
Op verzoek van de cliënt kan de bank bij wijze van uitzondering overgaan tot gedeeltelijke of
volledige terugbetaling van de hoofdsom vóór de vervaldatum. In dat geval zal de Bank aan de cliënt
een voorstel doen met betrekking tot de terugkoop van de kasbon en dit in functie van de
marktomstandigheden. Voornoemd voorstel kan een herinvesteringsvergoeding bevatten om de aan
deze aanvraag verbonden kosten te dekken.
Bij aanvaarding van voornoemd voorstel door de klant, zal de terugkoop uitgevoerd worden aan de
voorwaarden uiteengezet in het voorstel, zoniet zal de kasbon behouden blijven tot op de vervaldag.
Het bedrag van de eventuele herinvesteringsvergoeding in geval van terugkoop voor de eindvervaldag
is vermeld in de tarievenbrochure. Het voorstel m.b.t de terugkoop wordt gedaan rekening houdend
met de marktomstandigheden en is gebaseerd op een discounted cash flow berekening waarbij een
rentevoet gehanteerd wordt die overeenkomt met de resterende looptijd van de kasbon.
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Als de resterende looptijd minder dan 1 jaar bedraagt, zal de verdisconteringsvoet gelijk zijn aan de
rentevoet op 1 jaar. De cliënt moet er dus rekening mee houden dat het vóór de vervaldag
terugbetaalde bedrag, lager kan zijn dan het oorspronkelijk belegde bedrag.
Rentevoeten : (van toepassing vanaf 03/12/2018)
Looptijd
1 jaar
2 jaar
3 jaar
4 jaar
5 jaar
6 jaar
7 jaar
8 jaar
9 jaar
10 jaar
Kapitalisatierentevoet

Distributie
0,01%
0,21%
0,38%
0,59%
0,73%
0,87%
1,00%
1,13%
1,24%
1,34%

Kapitalisatie
0,01%
0,21%
0,38%
0,59%
0,73%
0,87%
1,00%
1,13%
1,24%
1,34%
0,01%

Risico’s :
In geval van faillissement of risico op faillissement van de financiële instelling loopt de belegger het
risico zijn kapitaal geheel of gedeeltelijk te verliezen, alsook de eventueel nog uit te betalen coupons.
Als Deutsche Bank AG ooit met ernstige solvabiliteitsproblemen te kampen krijgt, kan het bedrag van
de vordering die de belegger heeft op de financiële instelling, voor het gedeelte boven het bedrag dat
gedekt is door het dubbele Duitse garantiestelsel voor deposito's, op beslissing van de toezichthouder
helemaal of gedeeltelijk geannuleerd worden of omgezet worden in eigen kapitaalinstrumenten
(aandelen) ('Bail-in').
Fiscaliteit :
De interesten uit kasbons zijn onderworpen aan 30% roerende voorheffing. De fiscale behandeling
hangt af van de individuele situatie van de cliënt en kan in de toekomst wijzigen. Wanneer naar een
belastingstelsel wordt verwezen, moet dat worden opgevat als het belastingstelsel voor een
gemiddelde retailcliënt met de hoedanigheid van een natuurlijke persoon Belgische inwoner.
Klachten :
Voor eventuele klachten kunt u terecht bij onze afdeling “Client Solutions” tel. +32 2 551 99 35;
fax +32 2 551 62 99; e-mail : clienten.dienst@db.com en bij OMBUDSFIN tel. +32 2 545 77 70;
fax +32 2 545 77 79; e-mail: ombudsman@ombudsfin.be; www.ombudsfin.be.
Kasbons Deutsche Bank kunnen niet getransfereerd worden naar een andere financiële
instelling.
Voor kasbons bestaat er geen prospectus, noch een verplichte informatiefiche.
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