Productfiche termijnrekening
Lees deze fiche aandachtig voordat u inschrijft op dit product.
KENMERKEN
Uitgever : Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel (hierna “Deutsche Bank”).
Toepasselijk recht : Belgisch recht.
Doelgroep : Deze producten zijn interessant voor cliënten die hun geld niet nodig hebben op korte
termijn en die op zoek zijn naar een vast rendement.
Munt : EUR of andere munten.
Opgelet : In geval van vreemde munten kan de wisselkoers van de betrokken vreemde munt ten
opzichte van de euro, een invloed hebben op de waarde en de opbrengst van het ingeschreven
bedrag, indien de munteenheid van de onderliggende rekening (zie hieronder) en de
termijnrekening verschillen. Hoe hoger de volatiliteit van een munt ten opzichte van een andere
munt, hoe groter de kans op wisselkoerswinst of -verlies.
Rentevoeten : Bruto-rente op jaarbasis.
Een overzicht van de van toepassing zijnde rentevoeten is beschikbaar in het Financial Center. De
rentevoeten zijn afhankelijk van de munteenheid en de looptijd van de termijnrekening en kunnen
door Deutsche Bank te allen tijde worden aangepast. Eens de cliënt heeft ingeschreven, blijft de
rentevoet vast voor de hele looptijd van de termijnrekening.
Minimum inschrijvingsbedrag : 12.500 EUR of equivalent in een andere munteenheid.
Bijkomende stortingen : per termijnrekening wordt één enkele inschrijving aanvaard. Bijkomende
inschrijvingen worden niet toegelaten op eenzelfde rekening.
Onderliggende rekening :
Om een termijnrekening te openen dient de cliënt te beschikken over een andere rekening (zicht-, of
spaarrekening) bij Deutsche Bank, waarop het verschuldigde bedrag op vervaldag automatisch
gestort wordt (= onderliggende rekening).
Indien het overeengekomen inschrijvingsbedrag niet beschikbaar is op de onderliggende rekening ,
kan Deutsche Bank het overeengekomen inschrijvingsbedrag van een andere rekening (onder
hetzelfde cliëntennummer) debiteren en transfereren naar de onderliggende rekening.
Indien de onderliggende rekening op het ogenblik van de vervaldag van de termijnrekening niet
meer zou bestaan, zal Deutsche Bank de verschuldigde bedragen storten op een rekening op naam
van de cliënt naar keuze van Deutsche Bank.
Valutadata :
- Deposito : valutadatum van de storting op de onderliggende rekening
- Opvraging : bankwerkdag waarop het geld op de onderliggende rekening teruggestort wordt.
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Afrekening van de interest : de interest zal na afloop van de looptijd afgerekend worden en het
verschuldigde bedrag zal gestort worden op de onderliggende rekening. Indien de munteenheid van
de onderliggende rekening en de termijnrekening verschillend zijn, wordt het verschuldigde bedrag
geconverteerd naar de munteenheid van de onderliggende rekening tegen de wisselkoers die op dat
ogenblik van toepassing is. Voor het wisselkoersrisico, zie hierboven onder “Munt”.
Fiscaliteit :
De intresten zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 30%. 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.
Kosten : geen.
Looptijd : minimaal 1 maand / maximaal 12 maanden.
De uitvoering van het contract gedurende de volledige looptijd is een essentieel kenmerk van de
overeenkomst en heeft bijgedragen tot het bepalen van de voornaamste kenmerken van de
termijnrekening. De cliënt erkent dat om die reden de termijnrekening niet vroegtijdig kan beëindigd
worden. Indien om een uitzonderlijke reden, de cliënt toch een vroegtijdige terugstorting zou
wensen van een deel of het volledige bedrag dat geplaatst werd op zijn termijnrekening, kan hij
Deutsche Bank hiervan op de hoogte stellen. Deutsche Bank zal dan op basis van objectieve
elementen (zoals onder andere het gewenste bedrag van terugstorting, de resterende looptijd, de
marktomstandigheden, het bestaan van de boete of wederbeleggingsvergoeding enz.) de financiële
voorwaarden bepalen om aan de vraag van de cliënt tegemoet te komen. Bij gebreke aan akkoord
tussen de cliënt en Deutsche Bank omtrent deze financiële voorwaarden, zal de termijnrekening
verderlopen tot het einde van de initieel overeengekomen looptijd.
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. Als Deutsche Bank 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').
Deze fiche kan te allen tijde worden gewijzigd. Voor een geactualiseerde versie wordt verwezen naar
https://www.deutschebank.be/nl/tarieven.html.
De munt, de begindatum, de looptijd, het bedrag en de rentevoet worden vastgelegd op het
ogenblik van de opening van de termijnrekening.
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.
Voor de termijnrekening bestaat er geen prospectusplicht, noch een verplichte informatiefiche.
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