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PRODUCTFICHE TERMIJNREKENING 

Uitgever: Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel (hierna “de Bank” of “Deutsche Bank”). 

Toepasselijk recht: Belgisch recht. 

Definitie: Bij een termijnrekening wordt het spaargeld gedurende een door de cliënt vooraf bepaalde 

termijn geblokkeerd. De rentevoet die bij de opening van een termijnrekening wordt vastgesteld, blijft 

constant tot de vervaldag van de rekening. 

Doelgroep: Deze producten zijn interessant voor cliënten die hun geld niet nodig hebben op korte 

termijn en die op zoek zijn naar een vaste vergoeding.  

Munt: EUR en bepaalde andere munten.  

Rentevoeten:  

Overzicht van bruto- en netto-rentevoeten op jaarbasis voor termijnrekeningen in EUR voor de meest 

courante looptijden (%). 

Termijnrekening in EUR Rentevoeten* voor een termijnrekening in EUR voor een totaal 
bedrag 

van €100.000 
(inclusief) tot €250.000 

(exclusief) 

van €250.000 
(inclusief) tot €500.000 

(exclusief) 

vanaf 
€500.000 
(inclusief) 

1 maand Brutorente 2,49 2,79 2,99 

 Nettorente 1,74 1,95 2,09 

3 maanden Brutorente 2,84 3,04 3,24 

 Nettorente 1,99 2,13 2,27 

6 maanden Brutorente 3,04 3,24 3,44 

 Nettorente 2,13 2,27 2,41 

1 jaar Brutorente 3,18 3,38 3,58 

 Nettorente 2,23 2,37 2,51 

18 maanden Brutorente 3,12 3,32 3,52 

 Nettorente 2,18 2,32 2,46 

 

*Tarief geldig op het volledige bedrag 

 

Overzicht van bruto- en netto-rentevoeten op jaarbasis voor termijnrekeningen in vreemde valuta 

andere dan EUR voor de meest courante looptijden en munten (%). 

Termijnrekeningen in vreemde 
valuta andere dan EUR* 

USD GBP CAD NZD NOK 

1 maand Brutorente 4,79 3,83 3,79 4,82 2,66 

 Nettorente 3,35 2,68 2,65 3,37 1,86 

3 maanden Brutorente 4,87 4,07 3,90 5,14 2,95 

 Nettorente 3,41 2,85 2,73 3,60 2,07 

6 maanden Brutorente 4,90 4,30 4,02 5,31 3,23 

 Nettorente 3,43 3,01 2,81 3,72 2,26 

1 jaar Brutorente 4,87 4,57 4,17 5,56 3,49 

 Nettorente 3,41 3,20 2,92 3,89 2,44 

18 maanden Brutorente 4,59     

 Nettorente 3,21     

 

*Niet-exhaustieve lijst van aangeboden valuta’s 

Datum laatste bijwerking: 24/05/2023. Rentevoeten afgerond op twee decimalen. 

Netto-rentevoet: bruto-rentevoet verminderd met de roerende voorheffing van 30%. 
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De rentevoeten zijn afhankelijk van de munt en de looptijd. Een overzicht van de van toepassing 

zijnde rentevoeten voor alle looptijden en munten is beschikbaar in de Advisory Centers. De tarieven 

worden regelmatig door de Bank geactualiseerd. Neem contact op met uw Advisory Center om het 

huidige tarief te kennen. De rentevoet wordt vastgesteld op het ogenblik van het aanbod en geldt voor 

de volledige looptijd van de termijnrekening. 

Minimumbedrag:  

- Termijnrekening in EUR met looptijd ≥ 1 maand: 100.000 EUR  

- Termijnrekekening in EUR met looptijd < 1 maand: 500.000 EUR 

- Termijnrekening in een andere munteenheid: equivalent van 100.000 EUR  

Bijkomende stortingen: per termijnrekening wordt één enkele inschrijving aanvaard. Bijkomende 

inschrijvingen worden niet toegelaten op eenzelfde rekening. 

Looptijd: minimaal 1 week/maximaal 10 jaar. 

Beëindiging:  

Het contract “termijnrekening” heeft een vaste looptijd. Deze looptijd betreft 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, zonder afbreuk te doen aan de uitoefening van het herroepingsrecht (zie hieronder)  

In uitzonderlijke omstandigheden kan de Bank, op verzoek van de cliënt en naar eigen oordeel, een 

vervroegde beëindiging of een gedeeltelijke opname van het termijndeposito toestaan. Deze 

aanvraag moet ten minste 5 bankwerkdagen voor de gewenste datum van vervroegde beëindiging of 

gedeeltelijke opname gedaan worden. De Bank zal vervolgens op basis van de kenmerken van het 

contract, de resterende looptijd en de marktvoorwaarden, een vergoeding voor vervroegde 

beëindiging gedeeltelijke opname vaststellen, rekening houdend met een vergoeding van ten minste 

0,20% op de resterende looptijd. Deze vergoeding kan hoger zijn dan de ontvangen rente en dus de 

waarde van uw startkapitaal beïnvloeden 

Bij gebreke aan akkoord tussen de cliënt en Deutsche Bank omtrent de financiële voorwaarden van 

deze vervroegde beëindiging/ gedeeltelijke opname, zal de termijnrekening verderlopen tot de bij de 

opening overeen gekomen vervaldatum. 

Herroepingsrecht voor consumenten:  

Bij verkoop op afstand (bv. via e-mail) beschikt de cliënt-consument over 14 kalenderdagen om de 

overeenkomst zonder opgave van redenen en zonder kosten te herroepen. Indien de overeenkomst 

op verzoek van de cliënt volledig wordt uitgevoerd voordat het herroepingsrecht wordt uitgeoefend, 

kan de cliënt dit recht niet meer uitoefenen. De modaliteiten van dit herroepingsrecht worden 

uiteengezet in de hoofdstukken 16 en 17 van het Algemeen Reglement der Verrichtingen, 

beschikbaar op www.deutschebank.be/tarieven. Indien de cliënt ermee instemt dat het contract 

aanvangt tijdens de herroepingstermijn en hij zijn herroepingsrecht uitoefent, crediteert de bank de 

onderliggende rekening met het bedrag dat oorspronkelijk op de termijnrekening is gestort. Er zal 

door de Bank echter geen creditrente worden betaald voor de duur van de termijnrekening. 

Onderliggende rekening:  

Voor de opening van een termijnrekening is een zicht- of depositorekening vereist bij de Bank 

(=onderliggende rekening). De onderliggende rekening en de termijnrekening moeten in dezelfde 

munt worden aangehouden. Indien het overeengekomen depositobedrag niet beschikbaar is op de 

onderliggende rekening, kan Deutsche Bank het overeengekomen depositobedrag van een andere 

rekening (onder hetzelfde cliëntennummer) debiteren en transfereren naar de onderliggende 

rekening. Het op de vervaldag door de Bank verschuldigde bedrag (depositobedrag en interesten) 

wordt op die datum automatisch op deze rekening gestort. Indien de onderliggende rekening op het 
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ogenblik van de vervaldag van de termijnrekening niet meer zou bestaan, behoudt de Bank zich het 

recht voor het verschuldigde bedrag te storten op elke andere rekening op naam van de cliënt.  

Valutadata: 

- Deposito: valutadatum van de bankwerkdag waarop het deposito op de termijnrekening wordt 

bijgeschreven 

- Opvraging: valutadatum van de bankwerkdag van de debitering van het depositobedrag (op de 

vervaldag) naar de onderliggende rekening. 

Afrekening van de interest:  

De interesten worden berekend op de vervaldag van de termijnrekening en het verschuldigde bedrag 

wordt op diezelfde vervaldag op de onderliggende rekening overgeschreven. 

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. 

Risico’s:  

Kredietrisico: In geval van faillissement of dreigend faillissement van de Bank loopt de cliënt het 

risico zijn spaargeld te verliezen of te worden onderworpen aan een vermindering/omzetting in 

aandelen (bail-in) van het bedrag van de vordering die hij op de bank heeft boven het bedrag van 

100.000 EUR dat door het Duitse wettelijke depositogarantiestelsel wordt gedekt. Meer informatie 

over het Duitse depositogarantiestelsel is beschikbaar op Entschädigungseinrichtung deutscher 

Banken GmbH. U kunt het Informatieblad Deposant gratis verkrijgen in uw Advisory Center of op 

onze website www.deutschebank.be/tarieven. 

Inflatierisico: Aanhoudende prijsstijgingen (inflatie) kunnen ertoe leiden dat het gestorte geld minder 

waard wordt. 

Klachten:  

Voor eventuele klachten kunt u terecht bij onze afdeling Client Solutions +32 2 551 99 35 

clienten.dienst@db.com en bij Ombudsfin VZW - North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, B-1000 

Brussel - E-mail: ombudsman@ombudsfin.be, www.ombudsfin.be 

Deze fiche kan te allen tijde worden gewijzigd. Voor een geactualiseerde versie wordt verwezen naar  

www.deutschebank.be/tarieven. 

De munt, de begindatum, de looptijd, het bedrag en de rentevoet worden vastgelegd op het ogenblik 

van de opening van de termijnrekening. 

Deze rekening is onderworpen aan de bepalingen van het Algemeen Reglement der Verrichtingen, 

andere specifieke reglementen die van toepassing kunnen zijn en de brochure "Tarieven van de 

voornaamste bank- en effectenverrichtingen", beschikbaar op www.deutschebank.be/tarieven. 

Voor de termijnrekening bestaat er geen prospectusplicht, noch een verplichte informatiefiche. 
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