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DEPOSITOGARANTIEFONDS EN 

AFWIKKELINGSFONDS 

 

Informatie met betrekking tot de depositobescherming 

ALGEMENE INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE DEPOSITOBESCHERMING 

 

De depositobescherming bij Attijariwafa bank Europe 

wordt gewaarborgd door: 
Depositogarantie- en afwikkelingsfonds (FGDR) 

Plafond van de bescherming: € 100.000 per deposant en per kredietinstelling(1) 

Indien u meerdere rekening heeft bij dezelfde 

kredietinstelling: 

Alle deposito's op uw rekening geopend bij dezelfde kredietinstelling die 

onder de garantievallen, worden bij elkaar opgeteld om het bedrag te 

bepalen dat in aanmerking komt voor de garantie. Het bedrag van de 

compensatie is beperkt tot €100.000.(1) 

Indien u een gemeenschappelijke rekening aanhoudt 

met één of meer andere personen: 

Het plafond van € 100.000 is van toepassing op elke deposant afzonderlijk. 

Het saldo van de gemeenschappelijke rekening wordt verdeeld onder alle 

rekeninghouders. Het aandeel van elk van hen wordt samen met hun eigen 

saldo's opgeteld voor de berekening van de garantie.(2) 

Andere bijzondere gevallen: Zie nota.(2) 

Termijn voor compensatie in geval van wanbetaling van 

de kredietinstelling: 
Zeven werkdagen(3) 

Munteenheid van de compensatie: Euro. 

Correspondent: 

Depositogarantie- en afwikkelingsfonds (FGDR) 

65 rue de la Victoire – 75009 Parijs 

Tel : 01 58 18 38 08 

E-mail : contact@garantiedesdepots.fr  

Meer informatie: Consulteer de website van de FGDR: http://www.garantiedesdepots.fr/.  

Ontvangstbevestiging door de deposant: 

De ontvangst van dit formulier wordt bevestigd bij de ondertekening van de 

overeenkomst voor het openen van een rekening en de Algemene 

Voorwaarden. 

De ontvangst wordt niet erkend wanneer het formulier jaarlijks na het sluiten 

van het contract of de overeenkomst wordt verstuurd. 

 

 
Aanvullende informatie: 
 

 (1) Algemene beperking van de bescherming:  

Indien een deposito niet beschikbaar is omdat een kredietinstelling niet aan haar financiële verplichtingen kan voldoen, worden de deposanten gecompenseerd 

door een depositogarantiestelsel. De vergoeding is beperkt tot € 100.000 per persoon en per kredietinstelling. Dit betekent dat alle rekeningen bij dezelfde 

kredietinstelling worden opgeteld om het bedrag te bepalen dat voor de garantie in aanmerking komt (onder voorbehoud van de toepassing van wettelijke of 

contractuele bepalingen met betrekking tot de verrekening met haar vorderingen). Op dit totaal wordt de compensatielimiet toegepast. De deposito's en de 

personen die voor deze garantie in aanmerking komen, worden vermeld in artikel L. 312-4-1 van de Franse code monétaire et financier (voor meer details over 

dit punt, zie de website van het depositogarantie- en afwikkelingsfonds).  

Indien een klant bijvoorbeeld een spaarrekening heeft met een tegoed van 90.000 euro en een zichtrekening met een tegoed van 20.000 euro, wordt de 

vergoeding beperkt tot 100.000 euro.  
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(2) Voornaamste bijzondere gevallen:  

De gemeenschappelijke rekeningen worden gelijk verdeeld tussen de rekeninghouders, tenzij een contractuele bepaling voorziet in een andere verdeelsleutel. 

Het aandeel dat elk van hen toekomt, wordt toegevoegd aan zijn of haar eigen rekeningen of deposito's en dit totaal komt in aanmerking voor de waarborg 

van 100.000 euro. 

 Rekeningen waarop ten minste twee personen rechten hebben in hun hoedanigheid van onverdeelde mede-eigenaar, vennoot in een vennootschap, lid van 

een vereniging of een soortgelijke groepering, zonder rechtspersoonlijkheid, worden gegroepeerd en behandeld als ene rekening geopend door één enkele 

deposant die losstaat van de onverdeelde mede-eigenaars of vennoten.  

De rekeningen van een besloten vennootschap (BV) geopend om de activa en de bankdeposito's van de beroepsactiviteit toe te wijzen, worden gegroepeerd 

en behandeld als zijnde gemaakt door één enkele deposant, onderscheiden van de andere rekeningen van de vennoot.  

De bedragen die op de spaarrekeningen worden geboekt, zijn gewaarborgd onafhankelijk van het gecumuleerde plafond van 100.000 euro dat van toepassing 

is op de andere rekeningen. Deze garantie dekt de bedragen die op al deze rekeningen voor dezelfde houder zijn gestort, evenals de rente op deze bedragen 

tot een maximum van € 100.000 (zie voor meer informatie de website van het depositogarantie- en afwikkelingsfonds). Als een klant bijvoorbeeld een 

spaarrekening heeft met een totaal saldo van 30.000 euro en een zichtrekening met een saldo van 90.000 euro, krijgt hij enerzijds een vergoeding van 30.000 

euro voor zijn spaarrekening en anderzijds van 90.000 euro voor zijn zichtrekening. Bepaalde deposito's van uitzonderlijke aard (bedrag van een 

vastgoedtransactie uitgevoerd op een residentieel onroerend goed dat toebehoort aan de deposant; bedrag dat de kapitaalvergoeding vormt van een door 

de deposant geleden schade; bedrag dat de kapitaaluitkering vormt van een pensioenuitkering of een erfenis) profiteren van een verhoging van de garantie 

boven € 100.000, voor een beperkte periode na de inning ervan (zie voor alle details over dit punt de website van het depositogarantie- en afwikkelingsfonds). 

 
(3) Compensatie:  

Het depositogarantie- en afwikkelingsfonds stelt de deposanten en de begunstigden van de garantie een vergoeding ter beschikking voor de door de garantie 

gedekte deposito's binnen zeven werkdagen vanaf de datum waarop de Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de niet-beschikbaarheid van de 

deposito's van de aangesloten instelling vaststelt in toepassing van artikel L. 312-5, eerste alinea, van de Franse code monétaire et financier. Deze termijn van 

zeven werkdagen is van toepassing sinds 1 juni 2016; tot die datum bedroeg de termijn twintig werkdagen.  

Deze periode heeft betrekking op vergoedingen die geen speciale behandeling inhouden of aanvullende informatie die nodig is om het te vergoeden bedrag te 

bepalen of om de deposant te identificeren. Indien een speciale behandeling of aanvullende informatie nodig is, wordt de vergoeding zo spoedig mogelijk 

betaald. Het wordt ter beschikking gesteld, naar goeddunken van het depositogarantie- en reddingsfonds:  

 Ofwel door het versturen van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging,  

 Ofwel door de nodige informatie online te zetten op een beveiligde internetruimte, die speciaal voor dit doel door het Fonds is geopend en toegankelijk 

is via zijn officiële website (zie hieronder), zodat de begunstigde kan aangeven op welke nieuwe bankrekening de vergoeding dient te worden 

overgeschreven.  

 
(4) Andere belangrijke informatie:  

Het algemene principe is dat alle cliënten, zowel particulieren als bedrijven, ongeacht of hun rekeningen op persoonlijke of professionele basis zijn geopend, 

onder het FGDR vallen. Uitzonderingen die van toepassing zijn op bepaalde deposito's of producten zijn te vinden op de FGDR-website.  

Uw kredietinstelling informeert u op verzoek of haar producten al dan niet gegarandeerd zijn. Indien een deposito gegarandeerd is, bevestigt de 

kredietinstelling dit ook op het periodiek en ten minste eenmaal per jaar verzonden rekeningoverzicht. 


