
 

Versie 06/2017  flatexDEGIRO Bank AG Pagina 1 van 2 

 

 
Depositohouder Informatie Blad over depositogarantie –  
flatexDEGIRO Bank AG  
 

Geachte Klant,  
 

Met dit "Depositohouder Informatie Blad over depositogarantie – flatexDEGIRO Bank AG" informeren 
wij u in overeenstemming met § 23a, lid 1, derde zin van de Kreditwesengesetz (Duitse wet op het 

kredietwezen) over de wettelijke depositogarantie in Duitsland.  

 
 

INFORMATIE VOOR DE DEPOSITOHOUDER 
 

(Duitse wettelijk depositogarantiestelsel) 

 
Tegoeden bij flatexDEGIRO Bank AG 
worden gegarandeerd door:  

Entschädigungseinrichtung deutscher 
Banken GmbH1 – depositogarantiestelsel van 

Duitsland 

Maximaal gedekte bedrag:  € 100.000,- per depositohouder per 
kredietinstelling2  

Indien u meerdere deposito’s bij dezelfde 

kredietinstelling heeft: 

Al uw deposito’s bij dezelfde kredietinstelling 

worden „bij elkaar opgeteld“. Het totale bedrag 
wordt beschermd tot en met het maximaal 

gedekte bedrag van € 100.000,-²  

Indien u een en-/of-rekening met een of meer 

andere personen heeft:  

Het maximaal gedekte bedrag van € 100.000,- 

geldt voor iedere depositohouder afzonderlijk3
 

Uitbetalingstermijn bij faillissement van een 
kredietinstelling:  

• Tot 1 juni 2016: 20 Werkdagen4  
• Vanaf 1 juni 2016: 7 Werkdagen4

  

Uitbetalingsvaluta:  Euro (EUR)  

Contactgegevens:  Entschädigungseinrichtung deutscher Banken 
GmbH  

Burgstraße 28  

10178 Berlin  
Germany  

 
Postadres:  

Postbox 11 04 48  

10834 Berlin 
Germany  

 
Telefoon: +49 (0)30 59 00 11 960  

E-mail: info@edb-banken.de  

Nadere informatie:  www.edb-banken.de  

 
Lees de verklaring van de voetnoten op pagina 2.  

  
 
 
 
 
 
 
De maatgevende taal voor dit document is Duits. Duidelijkheidshalve wordt deze ten behoeve van de Klant (ook) 
in het Nederlands verstrekt. In geval van verschillen of geschillen is de Duitse versie leidend. De Duitse versie van 
dit document is te vinden onder https://konto.flatex.de/formularcenter_bank/public/0100334.pdf. 

https://konto.flatex.de/formularcenter_bank/public/0100334.pdf
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Verklaring van de voetnoten  
 
---------------------------------------------------- 
1 Depositogarantiestelsel  
Uw deposito’s worden gedekt door het Duitse wettelijk depositogarantiestelsel. In geval van faillissement van uw 
kredietinstelling worden uw deposito’s in ieder geval tot en met een maximum van € 100.000,- vergoed.  
 
2 Algemene dekkingsgrens  
Mocht een deposito niet beschikbaar zijn omdat een kredietinstelling haar financiële verplichtingen niet kan 
nakomen, dan ontvangen de depositohouders een vergoeding van het depositogarantiestelsel. De desbetreffende 
dekking bedraagt maximaal € 100.000,- per kredietinstelling. Dit betekent dat bij de bepaling van dit bedrag alle 
bij dezelfde kredietinstelling aangehouden deposito’s worden opgeteld. Indien een depositohouder bijvoorbeeld  
€ 90.000,- op een spaarrekening heeft en € 20.000,- op een betaalrekening (samen een totaal van € 110.000,-), 
wordt slechts € 100.000,- aan hem vergoed.  
 
3 Dekkingsgrens voor en/of-rekeningen  
Bij en/of-rekeningen geldt het maximaal gedekte bedrag van € 100.000,- voor iedere depositohouder.  
Tegoeden op een rekening waarover twee of meer personen als lid van een personenvennootschap of 
maatschap, een vereniging of een vergelijkbaar samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid kunnen 
beschikken, worden bij de berekening van het maximaal gedekte bedrag van € 100.000,- echter samengevoegd 
en als tegoed van één depositohouder behandeld. In de gevallen genoemd in § 8, lid 2 tot en met 4 van de 
Einlagensicherungsgesetz (Duitse wet op de depositogarantie) zijn tegoeden boven € 100.000,- gedekt. 
Nadere informatie is verkrijgbaar op de website van Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH onder 
www.edb-banken.de.  
 
4 Vergoeding  
De verantwoordelijke instelling is  
 
Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH  
Burgstraße 28  
10178 Berlin  
Germany  
 
Postadres  
Postfach 11 04 48  
10834 Berlin 
Germany  
 
Telefoon: +49 (0)30 59 00 11 960  
E-mail: info@edb-banken.de  
 
De instelling zal uw tegoeden (tot en met een maximum van € 100.000,-) tot 1 juni 2016 uiterlijk binnen 20 
Werkdagen aan u vergoeden. Vanaf 1 juni 2016 worden tegoeden uiterlijk binnen 7 Werkdagen aan u vergoed.  
 
Indien u de vergoeding niet binnen deze termijnen heeft ontvangen, dient u contact op te nemen met deze 
instelling, aangezien de geldigheid van het vorderingsrecht na een bepaalde termijn verlopen kan zijn. Nadere 
informatie is verkrijgbaar op de website van Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH onder 
www.edb-banken.de.  
 
Overige belangrijke informatie  
Tegoeden van particuliere klanten en ondernemingen worden over het algemeen door depositogarantiestelsels 
gedekt. Voor bepaalde tegoeden geldende uitzonderingen worden op de website van de verantwoordelijke 
instelling meegedeeld. Uw kredietinstelling informeert u op verzoek ook of bepaalde producten al dan niet gedekt 
zijn. Indien een tegoed gedekt is, zal de kredietinstelling dit ook op het rekeningafschrift bevestigen.  
 
 
 
 
 

http://www.edb-banken.de/
http://www.edb-banken.de/

