DB SAVING PLAN
REGLEMENT (geldig vanaf 04/01/2016)

Deze voorwaarden regelen de DB Saving Plan spaarrekening van Deutsche Bank AG, Bijkantoor Brussel, hierna
Deutsche Bank genoemd. Dit Reglement vormt een aanvulling op het Algemeen Reglement der Verrichtingen en het
Algemeen Reglement van de Betaaldiensten en –instrumenten.
De diverse reglementen zijn beschikbaar op de website www.deutschebank.be en in de Financial Centers van
Deutsche Bank.
Artikel 1 - Algemeen
De DB Saving Plan spaarrekening is een gereglementeerde spaarrekening geopend voor onbepaalde duur en gehouden
in euro. Deze spaarrekening wordt geregeld door de bepalingen van artikel 21, 5°, van het Wetboek Inkomstenbelasting
en van artikel 2 van het Koninklijk Besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van bovenvermeld wetboek.
Elke persoon kan maximum 1 DB Saving Plan spaarrekening bezitten hetzij als rekeninghouder, hetzij als
mederekeninghouder.
Artikel 2 - Rekeningafschriften
Verrichtingen op de DB Saving Plan spaarrekening worden meegedeeld op de rekeningafschriften.
Artikel 3 - Creditverrichtingen
De DB Saving Plan spaarrekening kan enkel gecrediteerd worden door middel van een doorlopende opdracht voor een
bedrag van max 500 EUR per kalendermaand (max 6000 EUR per kalenderjaar).
Indien het maximum toegelaten maandelijkse bedrag, overschreden wordt zal het surplus automatisch overgeboekt
worden naar een DB E-account op naam van dezelfde persoon. Indien de cliënt bij de opening van de DB Saving Plan
spaarrekening nog niet over een DB E-Account beschikt, zal er automatisch een DB E-Account op zijn naam geopend
worden. Deze DB E-Account is volledig gratis.
Artikel 4 - Debetverrichtingen
Een DB Saving Plan spaarrekening kan enkel gedebiteerd worden via een overschrijving naar:
- een rekening waarvan de cliënt titularis is
- een spaarrekening bij Deutsche Bank op naam van de echtgeno(o)t(e) of van een familielid tot en met de tweede
graad van de titularis van de spaarrekening
Opvragingen in cash zijn niet mogelijk op een DB Saving Plan spaarrekening.
Artikel 5 - Vergoeding
De vergoeding van een DB Saving Plan spaarrekening bestaat uit een basisrente en een getrouwheidspremie.
De basisrente en de getrouwheidspremies worden afzonderlijk berekend tegen een rente uitgedrukt op jaarbasis.
De bank stelt de basisrente en de getrouwheidspremie vast, rekening houdend met de geldende fiscale bepalingen.
De basisrente en de getrouwheidspremie zijn vermeld in de tarievenlijst beschikbaar in de Financial Centers en op
www.deutschebank.be.
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Basisrente
De tegoeden op de spaarrekening brengen interest op tegen de basisrentevoet vanaf de kalenderdag van de storting.
Per spaarrekening is op eenzelfde ogenblik slechts één basisrentevoet van toepassing.
Getrouwheidspremie
De getrouwheidspremie wordt toegekend voor elk bedrag dat gedurende 12 opeenvolgende maanden op de rekening
staat. De getrouwheidspremie is recurrent: na verwerving van de getrouwheidspremie gaat er meteen een nieuwe
periode van 12 maanden in waarvoor de getrouwheidspremie wordt berekend.
De getrouwheidspremie wordt berekend vanaf de kalenderdag waarop de storting plaatsvindt.
Bij overboeking, niet krachtens een doorlopende opdracht uitgevoerd, naar een andere gereglementeerde spaarrekening
bij Deutsche Bank waarvan de cliënt eveneens houder is, blijft de premieopbouwperiode voor het overgeboekte
bedrag behouden, op voorwaarde dat de overboeking minimaal 500 euro bedraagt en de titularis tijdens hetzelfde
kalenderjaar niet reeds drie dergelijke overboekingen vanaf dezelfde spaarrekening heeft verricht.
De getrouwheidspremie die van toepassing is op het ogenblik van de storting of bij het begin van een nieuwe
getrouwheidsperiode blijft van toepassing voor de volledige getrouwheidsperiode tenzij bij een overboeking zoals
in de voorgaande alinea bepaald. In dat geval wordt de getrouwheidspremie pro rata temporis berekend rekening
houdend met de rentevoet van de getrouwheidspremie die op betreffende spaarrekening(en) van toepassing is.
Artikel 6 - Berekening en betaling van de vergoeding
De valutadatum duidt de dag aan vanaf dewelke de bedragen op een DB Saving Plan spaarrekening interesten
genereren of ophouden interesten te genereren.
De opvragingen worden aangerekend op de sommen waarvoor de premieopbouwperiode het minst ver gevorderd is.
De basisrente wordt jaarlijks begin januari volgend op het jaar waarin de interesten verworven werden, berekend en
aan het kapitaal van de spaarrekening toegevoegd met valutadatum 1 januari.
De reeds verworven getrouwheidspremie wordt op uw rekening gestort op de eerste dag na het kwartaal waarin die
premie verworven is. Ze genereert basisrente vanaf respectievelijk 1 april, 1 juli, 1 oktober en 1 januari na het kwartaal
tijdens hetwelk ze zijn verworven.
Indien een rekening wordt afgesloten, worden de interesten de daaropvolgende maand gestort op een door de cliënt
opgegeven rekening.
Artikel 7 - Roerende voorheffing
De basisrente en de getrouwheidspremie die door natuurlijke personen worden verworven, zijn vrijgesteld van
roerende voorheffing tot het interestbedrag dat in de tarievenlijst is vermeld.
Artikel 8 - Wijzigingen
Elke wijziging zal ter kennis van de Cliënt gebracht worden door elk daarvoor geschikt middel, onder meer de
verzending van een bijlage aan de rekeninguittreksels, een schriftelijke kennisgeving, een gepersonaliseerd bericht op
Online Banking, een bericht op www.deutschebank.be of via e-mail. Behalve voor wat de tarieven en de rentevoeten
betreft, zal elke wijziging aan de voorwaarden van de spaarrekening slechts van kracht worden na het verstrijken van
een termijn van 2 maanden te rekenen vanaf de kennisgeving. Binnen deze periode staat het de Cliënt vrij, indien hij
niet akkoord zou zijn met de voorgestelde wijzigingen, een einde te stellen aan de overeenkomst tot opening van de
rekening. Bij ontstentenis van een reactie binnen de vooropgestelde termijn, wordt de Cliënt geacht, de wijzigingen
aanvaard te hebben.
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