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Organisator van de actie
De actie ‘Cash Back Private Solutions’ (hierna de ‘Actie’) wordt 
georganiseerd door Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel, met 
hoofdkantoor gevestigd te Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel,  
ondernemingsnummer 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 01/01/2020 (inbegre-
pen) tot en met 30/06/2020 (inbegrepen). De actieperiode kan 
vroegtijdig gewijzigd of afgesloten worden op initiatief van 
Deutsche Bank.

n   Belegd bedrag: Totaalbedrag door de cliënt belegd in een  
contract Private Solutions, vanaf de contractdatum en tot het 
einde van de actieperiode.

n  Bankrelatie: De band die elke natuurlijke of rechtspersoon 
aanknoopt met Deutsche Bank bij het afsluiten van het eer-
ste contract met Deutsche Bank (rekeningopening of afsluiten 
van een verzekering). Als het eerste contract wordt getekend  
tussen 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 na-
tuurlijke en/of rechtspersonen. Deutsche Bank kent een of  
meerdere CINs (Cliënt Identificatie Nummers) toe aan de cliënt 
binnen elke bankrelatie van de cliënt. 

n  Contractdatum: Datum waarop de cliënt een contract Private 
Solutions ondertekent. 

n  DB zichtrekening: Zichtrekening die bij Deutsche Bank wordt 
aangehouden, die verbonden is aan de bankrelatie waarbinnen 
het contract Private Solutions werd geopend en die gedebiteerd 
wordt voor de belegging in het contract Private Solutions.

n   Private Solutions: Private Solutions is een contract van 
discretionair vermogensbeheer en omvat volgende mogelijke 
beleggingsstrategieën: 
 ‘Private Solutions Funds Income Generating’ 
‘Private Solutions Funds Medium’ 
‘Private Solutions Funds High’ 
‘Private Solutions Dynamic Equity’  
‘Private Solutions Trackers’

n    Vers geld: Geld afkomstig van een rekening bij een andere  
financiële instelling dan Deutsche Bank, dat voor 15/12/2019 
nog niet op één van de rekeningen van de cliënt bij Deutsche 
Bank stond binnen enige bankrelatie waartoe de cliënt behoort. 
Enkel bedragen in euro tellen mee voor deze actie.

Doel van de actie
Deze actie heeft als doel de betaling van een bepaalde premie  
op het gedeelte aan vers geld in het belegd bedrag. 
Voorwaarden voor deelname en toekenning van de premie
De deelname aan de actie en de betaling van de premie zijn  
voorbehouden aan natuurlijke personen met woonplaats in België 
die houders zijn van een DB zichtrekening en een effectenreke-
ning en die tijdens de actieperiode een contract Private Solutions 
openen bij Deutsche Bank. Deelname aan de actie gebeurt  
automatisch van zodra een contract Private Solutions werd  
ondertekend tijdens de actieperiode. De deelname is onderwor-
pen aan de lezing en aanvaarding van het reglement. De premie 
wordt toegekend in zoverre vers geld werd gestort of bijgestort  
in het contract Private Solutions tijdens de actieperiode en het 
door de cliënt belegd bedrag niet geheel of gedeeltelijk werd  
getransfereerd uit het contract Private Solutions voor het einde 
van de actieperiode.
Per bankrelatie kan slechts eenmaal worden deelgenomen aan  
de actie gedurende de actieperiode. Deze actie kan niet gecumu-

leerd worden met andere lopende acties bij Deutsche Bank. Verse 
gelden waarvoor een premie werd toegekend in de actieperiode  
tot 31/12/2019, komen niet meer in aanmerking voor deze actie.

Bedrag van de premie
Overeenkomstig de in dit reglement beschreven voorwaarden 
verbindt Deutsche Bank zich ertoe om de DB Zichtrekening 
van de cliënt te crediteren met een bedrag van 1% van het  
belegd bedrag dat van vers geld komt. Het bedrag is beperkt  
tot 10.000 euro (tienduizend euro) per bankrelatie.

Betalingswijze
De premie wordt uitbetaald na ontvangst van het belegd  
bedrag en na vaststelling van het gedeelte vers geld door  
Deutsche Bank. De premie wordt binnen de twee maanden na 
ontvangst van het gedeelte vers geld in het contract Private 
Solutions uitbetaald op de DB Zichtrekening. 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 Private Solutions te onderschrijven wordt 
aanbevolen om kennis te nemen van de documentatie met  
betrekking tot dit contract van discretionair vermogensbeheer. 
Tevens dient te worden nagegaan of de beleggingsstrategie 
in het contract Private Solutions 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 –instrumen-
ten van Deutsche Bank, beschikbaar op www.deutschebank.be. 
Elke transfer van vers geld en/of ondertekening van een con-
tract Private Solutions is bovendien onderworpen aan de voor-
afgaande aanvaarding door Deutsche Bank. In afwachting van 
die aanvaarding beschikt Deutsche Bank over het recht om het  
vers geld in deposito te nemen en het te blokkeren op de (effec-
ten)rekening van de cliënt, maar de aanvaarding door Deutsche 
Bank kan slechts als verworven worden beschouwd op het  
moment dat de cliënt effectief vrij kan beschikken over het  
vers geld. Deutsche Bank heeft het recht om elke transfer van 
geld te weigeren (onder meer om operationele, wettelijke of re-
glementaire redenen) en dit zonder haar beslissing te moeten 
motiveren.

Aansprakelijkheidsvoorwaarden van Deutsche Bank
Deutsche Bank zal alles in het werk stellen om de in dit regle-
ment beschreven prestaties te leveren. Deutsche Bank kan 
evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-naleving 
van haar verbintenissen indien deze niet-naleving te wijten is 
aan oorzaken buiten haar wil om, 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  
bepalingen 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, het-
zij per brief, omzendbrief, 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 onder-
worpen aan de hierin beschreven aansprakelijkheidsvoor-
waarden. 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.
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