Institutionele garantie bij de BVR
(‘BVR’ (Duitse) Vereniging van volksbanken en coöperatieve banken)
Zo zijn uw deposito’s bij ons beschermd!
Belangrijke informatie.
Ieder mens heeft iets dat hem drijft.
Wij maken de weg vrij.

Wetenswaardig
De garantievoorziening van de coöperatieve financiële groep is wereldwijd het oudste, uitsluitend
particulier gefinancierde garantiesysteem voor banken. Dit systeem heeft vanaf het begin (sinds de
jaren 30 van de vorige eeuw) steeds gegarandeerd, dat de erbij betrokken banken hun verplichtingen
konden nakomen. Geen enkele aangesloten bank is tot op heden door een insolventie getroffen,
zodat nog nooit een klant van een aangesloten bank schadeloos gesteld hoefde te worden, of een
verlies van zijn deposito’s heeft ondergaan. Op geen enkel moment in de 170-jarige geschiedenis van
onze bankgroep heeft de staat een coöperatieve bank in Duitsland door inzet van belastinggelden
financieel ondersteund.
De ‘BVR Institutssicherung GmbH’ (~‘BVR Institutionele garantie BV’) werd vanwege de Europese
regelingen met betrekking tot depositogarantie in het jaar 2015 door de BVR opgericht. In z’n geheel
blijft het tot nu toe aanwezige hoge beschermingsniveau voor de klanten van de aangesloten banken
ook voortbestaan onder de nieuwe wetgeving.

Zo bereikt u ons.
Sicherungseinrichtung des BVR
Heussallee 5, 53113 Bonn
Telefoon: 0228 509-0
E-mail: sicherungseinrichtung@bvr.de
www.bvr.de/sicherungseinrichtung
BVR Institutssicherung GmbH
Schellingstraße 4, 10785 Berlijn
Telefoon: 030 2021-0
E-mail: info@bvr-institutssicherung.de
www.bvr-institutssicherung.de

Onze coöperatieve garantiesystemen
Het vertrouwen van de bankklanten in de veiligheid van hun inleggeleden, evenals het vertrouwen
van de geld- en kapitaalmarkten in de stabiliteit van het banksysteem in Duitsland, zijn een groot
goed. De als wettelijk depositogarantiesysteem erkende ‘BVR Institutssicherung GmbH’ en de
vrijwillige garantievoorziening van de (Duitse) vereniging van volksbanken en coöperatieve banken
(Garantievoorziening van de BVR) staan in voor deze stabiliteit en dit vertrouwen in de coöperatieve
financiële sector. Beide institutionele garantiesystemen vullen elkaar aan. Uw coöperatieve bank is
bij deze instellingen aangesloten.

Institutionele garantie
Taak van de institutionele garantie en het nut voor de klanten.
Institutionele garantiesystemen hebben de taak om dreigende of bestaande economische
moeilijkheden bij de aangesloten kredietinstellingen af te wenden, dan wel uit de weg te ruimen, en
dus insolventie te voorkomen. Ondervindt een bank economische moeilijkheden, die zij niet op eigen
kracht kan oplossen, dan wordt de bank door het garantiesysteem ondersteund en in een dusdanige
positie geplaatst dat ze alle verplichtingen in de volle omvang kan nakomen.

Depositogarantie door institutionele bescherming
Wettelijke beschermingsomvang van de officieel erkende BVR Institutssicherung GmbH.
Onafhankelijk van de erkende mogelijkheid, om maatregelen te nemen ter afwending van een gevaar
voor het voortbestaan, d.w.z. ter voorkoming van insolventie, schrijft de wetgever voor dat ook een
als depositogarantiesysteem erkend institutioneel garantiesysteem, in procedures moet voorzien
voor het geval dat aan de voorwaarden is voldaan voor de wettelijke aanspraak door de inlegger van
een bank. In dit opzicht staat de BVR Institutssicherung GmbH borg voor de wettelijke opdracht, om
in geval van een bankinsolventie te zorgen voor de wettelijke schadeloosstelling van de inlegger met
inachtneming van de deposito-garantiewet.
Elke bank is wettelijk verplicht om nieuwe klanten vóór het aangaan van een zakelijke relatie resp.
bestaande klanten minstens eenmaal per jaar aan de hand van een informatieblad op de hoogte te
brengen van de voor de wettelijke garantie geldende voorschriften, met inbegrip van omvang en
hoogte van de garantie.
Beschermingsomvang van de vrijwillige garantievoorziening van de BVR (BVR-SE)
Mocht een bij de BVR-SE aangesloten bank in een moeilijke situatie terecht komen, die ze op eigen
kracht niet kan verhelpen, dan beschermt de garantievoorziening van de BVR naast de wettelijke
bescherming van BVR Institutssicherung GmbH, in overeenstemming met haar statuut:
 alle klantdeposito’s; daaronder vallen in essentie spaarinleggen (incl. spaarbankboekjes),
spaarbrieven, termijndeposito’s (deposito’s met vaste termijn) en openbaar opvraagbare
deposito’s (positieve saldo’s op girorekeningen en daggeldrekeningen), en
 obligaties aan toonder, die door aangesloten instituten werden uitgegeven en in bezit van
klanten zijn.

Verdere informatie
www.bvr-institutssicherung.de
www.bvr.de/sicherungseinrichtung

