Informatieblad voor de deposant

Deposito’s bij

DZB Bank GmbH

zijn beschermd door:

BVR Institutssicherung GmbH (1)

Bovengrens garantie:

EURO 100 000 per deposant per kredietinstelling (2)

Voor het geval u meerdere deposito’s bij

Al uw deposito’s bij dezelfde kredietinstelling worden bij

dezelfde kredietinstelling heeft:

elkaar genomen en het totaal bedrag is onderworpen
aan de bovengrens van EURO 100 000. (2)

Voor het geval u een gemeenschappelijke

De bovengrens van EURO 100 000 geldt voor iedere

rekening heeft met één of meerdere personen:

individuele deposant. (3)

Terugbetalingstermijn bij uitval van een

20 werkdagen t/m 31 mei 2016 resp. 7 werkdagen vanaf

kredietinstelling:

1 juni 2016

Valuta van terugbetaling:

Euro

BVR Institutssicherung GmbH
Schellingstraße 4
Contactgegevens:

10785 Berlin
Telefoon: +49 (0)30 20 21-0
E-mail: info@bvr-institutssicherung.de

Verdere informatie:

Ontvangstbevestiging door de deposant:

www.bvr-institutssicherung.de

voor bestaande klanten niet vereist
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Extra informatie (voor alle of enige van de onderstaande punten)
(1) Uw kredietinstelling is onderdeel van een institutioneel garantiestelsel, dat als depositogarantiesysteem
officieel is erkend. Dat betekent dat alle instellingen, die lid zijn van dit depositogarantiesysteem, elkaar
wederzijds erkennen, om een insolventie te vermijden. Ingeval van een insolventie worden uw deposito’s tot Euro
100 000 vergoed.
(2) Mocht een deposito niet beschikbaar zijn, omdat een kredietinstelling zijn financiële verplichtingen niet kan
nakomen, dan worden de deposanten door het depositogarantiesysteem schadeloos gesteld. Het betreffende
dekkingsbedrag bedraagt maximaal Euro 100 000 per kredietinstelling. Dat wil zeggen dat bij het vaststellen van
dit bedrag alle bij dezelfde kredietinstelling aangehouden deposito’s, bijeengevoegd worden. Houdt een
deposant bijvoorbeeld Euro 90 000 aan op een spaarrekening en Euro 20 000 op een girorekening, dan worden
hem slechts Euro 100 000 terugbetaald.
Dat betekent dat het totaalbedrag van alle deposito’s bij één of meerdere van dit type voor het bedrag tot Euro
100 000 is gedekt.
(3) Bij gemeenschappelijke rekeningen geldt de bovengrens van Euro 100 000 Euro voor elke deposant.
Echter, deposito’s op een rekening waarover twee of meer personen als lid van een personenvennootschap of
genootschap, een vereniging of een soortgelijk samenwerkingsverband of rechtspersoon kunnen beschikken,
zullen bij de berekening van de bovengrens van Euro 100 000 worden samengevoegd en als deposito van één
individuele deposant worden behandeld. In de gevallen van § 8 passages 2 tot 4 van de wet op de
depositogarantie, zijn deposito’s van meer dan Euro 100 000 bovendien veiliggesteld. Verdere informatie is hier
verkrijgbaar: www.bvr-institutssicherung.de.
(4) Schadeloosstelling
Het verantwoordelijke garantiesysteem voor deposito’s is de BVR Institutssicherung GmbH, Schellingstraße 4,
10785 Berlin, telefoon: +49 (030) 20 21-0, e-mail: info@bvr-institutssicherung.de, website: www.bvrinstitutssicherung.de. Het zal uw deposito’s (tot Euro 100 000) uiterlijk binnen 20 werkdagen tot en met 31 mei
2016 resp. 7 werkdagen vanaf 1 juni 2016 terugbetalen. Heeft u de restitutie binnen deze termijnen niet
ontvangen, dan moet u met het garantiesysteem voor deposito’s contact opnemen, aangezien de
geldigheidsdatum voor aanspraken op vergoeding na een bepaalde termijn verlopen kan zijn. Verdere informatie
is hier te verkrijgen: www.bvr-institussicherung.de.

Verdere belangrijke informatie
Deposito’s van particuliere klanten en ondernemingen zijn over het algemeen door depositogarantiesystemen
gedekt. Voor bepaalde deposito’s geldende uitzonderingen, worden op de website van het verantwoordelijke
garantiesysteem vermeld. Uw kredietinstelling zal u op verzoek ook informeren of bepaalde producten gedekt
zijn of niet. Indien deposito’s voor schadeloosstelling in aanmerking komen, zal de kredietinstelling dit ook op
het rekeningafschrift bevestigen.
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