STANDAARDFORMULIER BETREFFENDE INFORMATIE
DIE MOET WORDEN VERSTREKT AAN DE DEPOSANTEN
ALGEMENE INFORMATIE BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN DEPOSITO'S
DE BESCHERMING VAN DE DEPOSITO’S BIJ CBP
QUILVEST S.A. WORDEN VERZEKERD DOOR:

Garantiefonds voor deposito’s in Luxemburg1

BESCHERMINGSLIMIET:

100.000 EUR per deposant en per kredietinstelling 2

INDIEN U MEERDERE DEPOSITO’S HEBT BIJ
DEZELFDE KREDIETINSTELLING:

Al uw deposito’s worden bij dezelfde kredietinstelling
‘samengevoegd’ en het totaal is beperkt tot 100.000
EUR2.

INDIEN U EEN GEZAMENLIJKE REKENING HEBT
MET EEN OF MEERDERE PERSONEN:

De limiet van 100.000 EUR geldt voor elke deposant
afzonderlijk3.

TERUGBETALINGSTERMIJN IN GEVAL DE
KREDIETINSTELLING IN GEBREKE BLIJFT:

Zeven werkdagen4.

MUNT VAN DE TERUGBETALING:

euro (EUR)

CORRESPONDENT:

Fonds de Garantie de Dépôts Luxembourg
283, route d’Arlon
L-1150 Luxemburg
B.P. L-2860 Luxembourg
(+352) 26 25 1-1 Fax: (+352) 26 25 1-2601
info@fgdl.lu
Correspondent bij uw kredietinstelling:
CBP Quilvest S.A., Juridische afdeling
(+352)27 027 2451; juridique@cbpquilvest.com

MEER INFORMATIE :

www.fgdl.lu

ONTVANGSTBEWIJS DEPOSANT

Door de rekeningaanvraag te ondertekenen, bevestigt
de deposant de ontvangst van dit formulier

AANVULLENDE INFORMATIE: Over het algemeen worden alle deposanten, zowel privépersonen als bedrijven,

gedekt door het depositogarantiesysteem. De uitzonderingen die van toepassing zijn op bepaalde deposito’s,
zijn vermeld op de website van de betrokken SGD. Uw kredietinstelling zal u op uw verzoek ook meedelen
of bepaalde producten al dan niet gewaarborgd zijn. Indien een deposito gewaarborgd is, bevestigt de
kredietinstelling dit ook op het rekeningoverzicht.

Het garantiefonds is verantwoordelijk voor de bescherming van uw tegoeden.
Algemene beschermingslimiet
Indien een deposito niet beschikbaar is omdat een kredietinstelling niet in staat is om haar financiële verplichtingen na te komen, worden de
deposanten terugbetaald via een depositogarantiestelsel. De terugbetaling is beperkt tot 100.000 EUR per kredietinstelling. Dat betekent dat
alle deposito’s bij eenzelfde kredietinstelling worden samengevoegd om het garantieniveau te bepalen. Indien een deposant bijvoorbeeld een
spaarrekening heeft met een saldo van 90.000 EUR en een zichtrekening met een saldo van 20.000 EUR, dan is de terugbetaling beperkt
tot 100.000 EUR. In de gevallen bedoeld in artikel 171, § 2, van de wet van 18 december 2015 betreffende het faillissement van
kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen, de deposito’s zijn, gewaarborgd boven 100.000 EUR. In dat geval zijn ze
gewaarborgd tot maximaal 2.500.000 EUR. Voor meer informatie: www.fgdl.lu
3 Beschermingslimiet van de gezamenlijke rekeningen
In geval van gezamenlijke rekeningen is de limiet van 100.000 EUR van toepassing op elke deposant.
De deposito’s op een rekening waarop minstens twee personen rechten hebben als vennoot van een vennootschap, lid van een vereniging of
elke andere vergelijkbare organisatie, zonder rechtspersoonlijkheid, worden voor de berekening van de limiet van 100.000 EUR gegroepeerd
en behandeld alsof ze door een enkele deposant waren verricht.
4 Terugbetaling
Het bevoegde depositogarantiestelsel is: Fonds de Garantie des Dépôts Luxembourg, 283, route d’Arlon L-1150 Luxemburg B.P. L-2860
Luxemburg (+352) 26 25 1-1, info@fgdl.lu, www.fgdl.lu. Het fonds zal uw deposito’s terugbetalen (tot 100.000 EUR) binnen een termijn
van maximaal zeven dagen,
Indien u niet werd terugbetaald binnen die termijn, kan u contact opnemen met het depositogarantiestelsel, want de termijn om een
terugbetalingsaanvraag in te dienen, kan beperkt zijn. Voor meer informatie: www.fgdl.lu
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