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Organisator van de actie
De actie ‘Cash Back DB Life FlexSelect’ (hierna de ‘Actie’) wordt  
georganiseerd door Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel, met 
hoofdkantoor gevestigd te Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel, onder-
nemingsnummer 0418.371.094 (hierna ‘Deutsche Bank’ genoemd).

Definities
In het kader van het onderhavige reglement gelden de volgende 
definities:

n    Actieperiode: De periode die loopt van 01/09/2020 (inbegrepen)  
tot en met 25/09/2020 (inbegrepen). Deutsche Bank behoudt zich 
het recht voor om eenzijdig deze actie vroegtijdig aan te passen 
of te beëindigen.

n    Bankrelatie: De band die elke natuurlijke of rechtspersoon aan-
knoopt met Deutsche Bank bij het afsluiten van het eerste contract 
met Deutsche Bank (bijvoorbeeld rekeningopening of afsluiten 
van een verzekering). Als het eerste contract wordt getekend tus-
sen Deutsche Bank en personen die als medehouders optreden, 
ontstaat de relatie tussen Deutsche Bank en de medehouders. 
Eenzelfde rechtspersoon of natuurlijke persoon kan dus houder 
zijn van een bankrelatie in zijn persoonlijke naam, en medehouder 
van meerdere andere bankrelaties die in medehouderschap tot 
stand zijn gekomen met andere natuurlijke en/of rechtspersonen. 
Deutsche Bank kent een of meerdere CINs (Cliënt Identificatie 
Nummers) toe aan de cliënt binnen elke bankrelatie van de cliënt.

n    DB Life FlexSelect: een levensverzekeringsproduct (combinatie  
tak 21 en tak 23) van Allianz Benelux n.v. dat gecommercialiseerd 
wordt door Deutsche Bank.

n    Maximumbedrag: het bedrag van de premie bedraagt maximum 
10.000 euro.

Doel van de actie
Deze actie heeft als doel de betaling van een premie van 2% op 
het bedrag belegd of bijgestort in één of meerdere tak 23-fondsen 
van een contract DB Life FlexSelect tijdens de actieperiode. Deze 
premie kan zowel door Deutsche Bank als Allianz Benelux n.v. ter 
beschikking gesteld worden voor deze actie. 

Voorwaarden voor deelname en toekenning van de premie
De deelname aan de actie en de betaling van de premie zijn voorbehou-
den aan natuurlijke personen met woonplaats in België, die tijdens de 
actieperiode bij Deutsche Bank een contract DB Life FlexSelect voor 
een minimumbedrag van 50.000 EUR onderschrijven of bijstorten voor 
een minimumbedrag van 5.000 EUR in een bestaand contract DB Life 
FlexSelect. Deelname aan de actie gebeurt automatisch van zodra een 
contract DB Life FlexSelect werd ondertekend of de cliënt heeft bijge-
stort tijdens de actieperiode, tenzij de cliënt aangeeft bij inschrijving of 
bijstorting dat hij niet wenst deel te nemen. De cliënt zal bij inschrijving 
en bijstorting geïnformeerd worden over deze actie en het reglement van 
de actie ontvangen. De premie is van toepassing op het bedrag dat tij-
dens de actieperiode werd belegd of bijgestort in één of meerdere tak 
23-fondsen van een contract DB Life FlexSelect. De premie is slechts ver-
schuldigd als het bedrag effectief aan de verzekeraar Allianz Benelux n.v. 
werd gestort en het bedrag niet geheel of gedeeltelijk werd afgekocht 
uit het contract DB Life FlexSelect voor het einde van de actieperiode. 
De premie is eveneens niet verschuldigd indien de cliënt het contract DB 
Life FlexSelect opzegt binnen de 30 dagen na aanvang van het contract 
of indien het contract niet aanvaard werd door de verzekeraar Allianz 
Benelux n.v.

Bedrag van de premie
Overeenkomstig de in dit reglement beschreven voorwaarden  
verbindt Deutsche Bank zich ertoe om de cliënten die tijdens de actie-
periode in één of meerdere tak 23-fondsen van een contract DB Life 
FlexSelect ondertekenen of erin bijstorten, een premie toe te kennen 
van 2% op het gestorte bedrag. De premie wordt toegekend per bankre-
latie voor de totaliteit van de gestorte bedragen en bedraagt maximum 
10.000 euro inbegrepen alle reeds ontvangen premies voor deze en 
voorgaande acties ‘Cash back DB Life Flexselect’ sinds 01/01/2020.

Om te bepalen of de inschrijving of de bijstorting in aanmerking  
komen voor de premie wordt er rekening gehouden met de datum van 
ondertekening van het contract of de bijstorting in het contract DB Life 
FlexSelect.

Betalingswijze
De premie wordt uitbetaald binnen de drie maanden na de storting 
in het contract. De aanvaarding door de cliënt van de betaling van de 
premie aan de cliënt houdt eveneens de kennisname en aanvaarding 
van dit reglement in.

Voorafgaande aanvaarding
Alvorens een contract DB Life FlexSelect te onderschrijven wordt 
aanbevolen om kennis te nemen van de docu mentatie met betrek-
king tot dit levensverzekeringscontract (commerciële brochure, 
Essentiële-informatiedocument (KID), Bijkomende Precontractuele 
Informatie, Algemene voorwaarden, Beheersreglement, Specifieke 
Informatiedocumenten van de geselecteerde beleggingsopties). 
Voor bijstortingen betreft dit de Specifieke Informatiedocumenten 
van de beleggingsopties waarin bijgestort wordt en eventueel het 
beheersreglement. Tevens dient te worden nagegaan of de beleg-
gingsstrategie in het contract DB Life FlexSelect waarop de cliënt 
wenst in te tekenen of bij te storten overeenstemt met zijn Financial 
ID. Beleggingsproducten zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen in 
waarde stijgen of dalen en het is mogelijk dat beleggers niet altijd 
het volledige bedrag van hun belegging recupereren. 

Het in dit reglement beschreven aanbod is onderworpen aan de 
bepalingen van het Algemeen Reglement der Verrichtingen en het 
Algemeen Reglement van de Betaaldiensten en instrumenten van 
Deutsche Bank, beschikbaar op www.deutschebank.be.Het aangaan 
van een nieuwe Bankrelatie is onderworpen aan de voorafgaande 
aanvaarding door Deutsche Bank. Het aangaan van een contract DB 
Life FlexSelect is bovendien onderworpen aan de voorafgaande aan-
vaarding door de verzekeraar van het product, Allianz Benelux n.v. 

Aansprakelijkheidsvoorwaarden van Deutsche Bank 
Deutsche Bank zal alles in het werk stellen om de in dit reglement 
beschreven prestaties te leveren. Deutsche Bank kan evenwel niet 
aansprakelijk worden gesteld voor de niet-naleving van haar verbin-
tenissen indien deze niet-naleving te wijten is aan oorzaken buiten 
haar wil om (o.a. naleving van wettelijke of reglementaire bepalin-
gen), behalve in geval van bedrog of zware fout.

Deutsche Bank kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de 
eventuele niet-naleving van de wettelijke of reglementaire bepalin-
gen door derden of door de cliënt zelf. Deutsche Bank behoudt zich 
te allen tijde het recht voor om de voorwaarden van dit reglement te 
wijzigen of aan te vullen.

Zij zal de cliënt hierover informeren, hetzij via een uittreksel, hetzij per brief, 
per aangetekende brief, per bericht in de lokalen van de bank of een ander 
communicatiemiddel op een duurzame drager (fax, e-mail, website).

De in dit reglement beschreven actie is uitdrukkelijk onderwopen 
aan de hierin beschreven aansprakelijkheidsvoorwaarden. Deutsche 
Bank behoudt zich het recht voor om de premie niet toe te kennen 
als blijkt dat de cliënt te kwader trouw is en/of manifest de regels 
van dit reglement omzeilt met als enkel doel om de premie op te 
strijken. 

REGLEMENT VAN DE CASH BACK ACTIE 
DB LIFE FLEXSELECT


