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REGLEMENT VAN DE PROMOTIEACTIE  
‘DB INVESTMENT PLAN’
Deze actie wordt georganiseerd door Deutsche Bank AG 
Bijkantoor Brussel, met hoofdkantoor te Marnixlaan 13-15,  
1000 Brussel en ondernemingsnummer 0418.371.094 
(hierna: de ‘bank’).

Dit reglement moet samen worden gelezen met het 
reglement van het DB Investment Plan. De in dit reglement 
gebruikte termen hebben dezelfde betekenis als in het 
reglement van het DB Investment Plan.

De onderstaande termen hebben de volgende betekenis-
sen in dit reglement:

■   Cliënt: de houder van een of meer rekeningen binnen een 
bankrelatie.

■   Bankrelatie: de band die elke natuurlijke persoon of 
rechtspersoon aanknoopt met de bank bij het afsluiten 
van het eerste contract met de bank (rekeningopening 
of afsluiten van een verzekering). Als het eerste contract 
wordt getekend tussen de bank en personen die als 
medehouders optreden, ontstaat de relatie tussen de bank 
en de medehouders. Eenzelfde natuurlijke persoon of 
rechtspersoon kan dus houder zijn van een bankrelatie in 
zijn persoonlijke naam en medehouder zijn van meerdere 
andere bankrelaties in medehouderschap met andere 
natuurlijke en/of rechtspersonen. De bank kent een of 
meerdere CIN’s (cliëntidentificatienummer) toe aan de 
cliënt binnen elke bankrelatie van de cliënt.

■   Inschrijving: de opening van een nieuw DB Investment 
Plan.

■   Aankoop: de effectieve aankoop van deelbewijzen van 
instellingen voor collectieve beleggingen waarvoor op een 
DB Investment Plan werd ingeschreven.

Om recht te hebben op de premie moet de cliënt aan de 
volgende cumulatieve voorwaarden voldoen:

■   De deelname aan de actie en de betaling van de premie 
zijn voorbehouden aan natuurlijke personen met een 
woonplaats in België. 

■   De cliënt schrijft in op minstens één en maximaal vijf DB 
Investment Plans van 01/01/2018 tot en met 31/12/2018. 
Er moet op de verschillende DB Investment Plans worden 
ingeschreven binnen acht weken na de datum van de 
eerste inschrijving en in elk geval vóór 31/12/2018.

■   Op de datum van de eerste inschrijving heeft de cliënt 
nog geen effectenrekening bij de bank of houdt hij er wel 
al een aan, maar zonder dat er op die rekening een effect 
is geboekt op de inschrijvingsdatum (bijvoorbeeld en 
zonder daartoe beperkt te zijn, geen effect geboekt na een 
aankooptransactie of overdracht door de cliënt).

■   Elk DB Investment Plan moet voor een onbepaalde loop-
tijd of voor minimaal achttien opeenvolgende maanden 
(vanaf de eerste aankoop) worden aangegaan.

■   Elk DB Investment Plan moet minimaal 100 euro en 
maximaal 2.500 euro per maand bedragen.

■   De cliënt moet voor elk DB Investment Plan waar hij op 
inschrijft een uitvoeringsdatum voor de eerste aankoop 
kiezen van 01/01/2018 tot en met 31/01/2019.

■   Als er verschillende DB Investment Plans zijn, moet elk 
DB Investment Plan betrekking hebben op een andere in-
stelling voor collectieve beleggingen of op verschillende 
compartimenten van eenzelfde instelling voor collectie-
ve beleggingen. De activaklassen van eenzelfde instel-
ling voor collectieve beleggingen worden op grond van 
dit reglement niet als verschillende compartimenten be-
schouwd.

Deze actie is bedoeld om de cliënt die aan de voorwaarden 
van dit reglement voldoet, een premie toe te kennen van 
maximaal 500 euro. De premie per DB Investment Plan 
(minimum 100 euro en maximum 500 euro) is gelijk aan het 
gekozen maandelijkse bedrag bij inschrijving van het DB 
Investment Plan aangegaan voor een onbepaalde looptijd of 
voor minimaal achttien opeenvolgende maanden.

Als de cliënt inschrijft op meerdere DB Investment Plans 
(maximum vijf) tijdens minimaal achttien opeenvolgende 
maanden, wordt de premie uitbetaald per DB Investment 
Plan en met een maximum van 500 euro voor de totaliteit 
van de DB Investment Plans.

De premie zal worden uitbetaald via overschrijving op de 
zichtrekening van de cliënt bij de bank. Voor de toekenning 
van de premie dient de cliënt rekening te houden met 
een verwerkingstijd van ongeveer zes weken na de eerste 
aankoop in het DB Investment Plan.

Als de cliënt een of meerdere DB Investment Plans waar-
voor hij een premie tot maximaal 500 euro heeft ontvangen, 
stopzet of de maandelijkse storting verlaagt voor het verstrij-
ken van de termijn van achttien maanden waarvan sprake in 
de voorwaarden hierboven, behoudt de bank zich het recht 
voor om de premie voor het betrokken DB Investment Plan 
niet uit te betalen of van de cliënt terug te vorderen. De  
cliënt machtigt de bank hierbij om de rekening(en) waarvan  
de cliënt houder is bij de bank zonder voorafgaand bericht 
voor de terugvorderbare premies te debiteren.

De DB Investment Plans waarop vóór 01/01/2018 of na 
31/12/2018 wordt ingeschreven en/of de DB Investment 
Plans waarvan de eerste aankoop vóór 01/01/2018 of na 
31/01/2019 plaatsvindt, geven geen recht op voormelde 
premie.

De aanvaarding van de betaling van de premie aan de cliënt 
door de cliënt houdt ook in dat hij kennisneemt van dit 
reglement en het aanvaardt.

De bank behoudt zich het recht voor om dit reglement we-
gens objectieve redenen (onder andere wetswijzigingen) te 
wijzigen en zal de cliënt daarvan op de hoogte brengen via 
een bericht in Online Banking, per e-mail, in de rekeninguit-
treksels, met een bericht op de publieke website, per post 
of via affiches in de Financial Centers van de bank.

De actie kan vervroegd worden beëindigd.
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VEELGESTELDE VRAGEN

Wie komt in aanmerking voor de premie van 100 tot 
maximaal 500 euro?
Elke cliënt die op de datum van de eerste inschrijving 
nog geen effectenrekening aanhoudt bij de bank of die 
wel al een effectenrekening aanhoudt zonder dat er op 
die rekening echter een effect is geboekt op de datum 
van de eerste inschrijving en die van 01/01/2018 tot en 
met 31/12/2018 heeft ingeschreven op een of meer DB 
Investment Plans voor een onbepaalde looptijd of mini-
maal achttien opeenvolgende maanden (vanaf de eerste 
aankoop voor elk DB Investment Plan) voor een bedrag 
van minimaal 100 euro en maximaal 2.500 euro per maand 
per DB Investment Plan aan deelbewijzen van een instel-
ling voor collectieve beleggingen, door de bank verdeeld 
of gepromoot als DB Investment Plan dat deel uitmaakt 
van de DB Best Advice list of de lijst met themafondsen 
en waarvan de eerste aankoop plaatsvond van 01/01/2018 
tot en met 31/01/2019. Er is dus enkel een betaling voor 
cliënten die op het ogenblik van de eerste inschrijving nog 
geen belegging hebben bij de bank.

Hoe wordt de premie berekend?
Toepassingen in de praktijk:

1.  Indien de cliënt opteert om vijf verschillende DB 
Investment Plans te openen voor een onbepaalde loop-
tijd of voor minimaal achttien opeenvolgende maanden 
met een maandelijkse storting van 100 euro per maand, 
dan ontvangt de cliënt een premie van 100 euro per DB 
Investment Plan.

Wenst de cliënt echter een hoger bedrag te beleggen in een 
lager aantal DB Investment Plans, dan kan de cliënt nog 
steeds de maximale premie van 500 euro ontvangen.

2.  De cliënt opent drie verschillende DB Investment Plans 
met een maandelijkse storting en een looptijd van mini-
maal achttien opeenvolgende maanden.

■   DB Investment Plan A: De cliënt opent een DB Investment 
Plan op 15 september 2018 en stort maandelijks 200 euro.

   De premie bedraagt 200 euro.

■   DB Investment Plan B: De cliënt beslist om op 15 oktober  
2018 een tweede DB Investment Plan te openen van  
maandelijks 100 euro. De premie bedraagt 100 euro.

■   DB Investment Plan C: De cliënt opent op 20 oktober 2018 
een derde DB Investment Plan met een maandelijkse  
storting van 200 euro. De premie bedraagt 200 euro.

De cliënt heeft dus recht op de maximale premie van 500 
euro en dit door in te schrijven in drie verschillende DB 
Investment Plans. Indien de cliënt een extra DB Investment 
Plan zou openen dan komt deze niet meer in aanmerking 
voor de premie omdat de maximale premie reeds werd be-
reikt.

3.  Een cliënt schrijft in op een DB Investment Plan voor  
500 euro per maand en dit voor een onbepaalde looptijd 
of voor minimaal achttien opeenvolgende maanden. De  
cliënt ontvangt een premie van 500 euro.

Indien de cliënt nog een extra DB Investment Plan opent 
dan komt deze niet meer in aanmerking voor de premie om-
dat door de inschrijving in dit DB Investment Plan de maxi-
male premie reeds werd bereikt.

4.  Een cliënt opent een DB Investment Plan voor meer 
dan 500 euro per maand voor een onbepaalde looptijd 
of voor minimaal achttien opeenvolgende maanden.  
De cliënt ontvangt de maximale premie van 500 euro.

De premie toegekend over de verschillende DB Investment 
Plans bedraagt maximaal 500 euro en worden per DB 
Investment Plan uitbetaald.

Wanneer wordt de premie betaald?
Om de premie te ontvangen, dient de cliënt rekening te 
houden met een verwerkingstijd van ongeveer zes weken 
na de eerste aankoop in het DB Investment Plan.

Wanneer geldt deze actie?
De actie is geldig voor maximaal vijf DB Investment Plans 
met een inschrijvingsdatum van 01/01/2018 tot en met 
31/12/2018, en waarvan de eerste aankopen plaatsvonden 
van 01/01/2018 tot en met 31/01/2019.

Opgelet, na uw eerste inschrijving hebt u acht weken tijd 
om op andere DB Investment Plans in te schrijven als u de 
maximumpremie van 500 euro wilt genieten.

Voor welke instellingen voor collectieve beleggingen 
geldt de actie?
Deze actie geldt voor alle instellingen voor collectieve  
beleggingen die door de bank als DB Investment Plan 
worden gecommercialiseerd en in de DB Best Advice list 
of de lijst met themafondsen zijn opgenomen. Sommige 
instellingen voor collectieve beleggingen worden niet als  
DB Investment Plan gecommercialiseerd en/of zijn niet 
in de DB Best Advice list of de lijst met themafondsen  
opgenomen en geven dus geen recht op de betaling van  
de premie als u er koopt.

Moet ik een minimumbedrag beleggen om recht te 
hebben op de premie?
U ontvangt de premie zodra u inschrijft op een DB 
Investment Plan van minimaal 100 euro per maand, voor 
een onbepaalde looptijd of voor minimaal achttien opeen-
volgende maanden (vanaf de eerste aankoop).

Die voorwaarden gelden voor elk DB Investment Plan af-
zonderlijk dat recht kan geven op de premie (met een maxi-
mum van vijf DB Investment Plans).

Is er een maximumbedrag voor de betaling van de  
premie?
Ja. U geniet geen premie als u inschrijft op een DB 
Investment Plan van meer dan 2.500 euro per maand.

Die voorwaarde geldt voor elk DB Investment Plan afzon-
derlijk dat recht kan geven op de premie (met een maxi-
mum van vijf DB Investment Plans).

Wat als ik mijn maandelijkse storting verlaag  
of stopzet voor het verstrijken van de termijn van  
achttien maanden? 

De bank behoudt zich het recht om de premie niet uit te 
betalen of om de betaalde premies terug te vorderen, onder 
andere door de rekening(en) waarvan de cliënt houder is bij 
de bank zonder voorafgaande waarschuwing te debiteren.


