DE BESCHERMING VAN UW GELD
ALS UW BANK IN GEBREKE BLIJFT

Het Franse depositogarantiestelsel (Fonds de Garantie des Dépôts et Résolution: FGDR), in het leven geroepen bij
de Franse wet van 25 juni 1999, keert u een vergoeding uit wanneer uw bank of beleggingsmaatschappij failliet
wordt verklaard en uw tegoeden niet meer beschikbaar zijn:
 de depositogarantie dekt deposito’s, dat wil zeggen tegoeden op rekeningen of spaarrekeningen;
 de garantie op effecten dekt effecten en andere financiële instrumenten.
Ter bevordering van het algemeen belang beschermt het FGDR klanten wanneer hun instelling in gebreke blijft.
Door het veiligstellen van de tegoeden van klanten levert het een bijdrage aan het vertrouwen in en de stabiliteit
van het bankwezen.
Alle erkende banken en beleggingsmaatschappijen in Frankrijk betalen een verplichte bijdrage aan het FGDR.

Eind
2016
waren
530
instellingen aangesloten bij het
FGDR en betaalden bijdragen
voor ten minste een van de
garanties. Het FGDR dekt tevens
de klanten bij de filialen van
deze instellingen in een land
binnen
de
Europese
(1).
Economische
Ruimte
1)

Het FGDR werkt samen met
gelijksoortige Europese stelsels
om klanten van Franse filialen
van
instellingen
met
hoofdkantoor in een EER-land
te beschermen.

Het FGDR kan optreden komen
bij de afwikkeling van een
bankcrisis, voorafgaand aan een
faillissement, om te voorkomen
dat de dienstverlening wordt
onderbroken en een vergoeding
wordt geclaimd.

Europese Economische Ruimte (EER): België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland,
Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen,
Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Spanje, Slowakije, Slovenië, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden.

Hebt u vragen over uw garanties?
Neem contact op met uw bank, uw
beleggingsmaatschappij of het FGDR.
FGDR: 65, rue de la Victoire 75009 Parijs - Frankrijk
Tel.: +33 (0)1 58 18 38 08 / Fax: +33 (0)1 58 18 38 00
contact@garantiedesdepots.fr
www.garantiedesdepots.fr

1 TOEPASSINGSGEBIED VAN DE DEPOSITOGARANTIE

GEDEKTE PRODUCTEN
Alle tegoeden op rekeningen of spaarrekeningen zijn gedekt, ongeacht
de munteenheid van de rekening:
 rekening-courant, betaalrekening of termijnrekening;
 spaarrekening of spaarplan zoals een spaarrekening voor een woning
(CEL, PEL) en een volksspaarplan (PEP bancaire);
DEPOSITOGARANTIE VAN HET FGDR
 jeugdspaarrekening (livret Jeune);
 contantenrekening gelieerd aan een aandelenspaarplan (PEA),
Tot € 100.000 per klant en per
 contantenrekening gelieerd aan een pensioenspaarplan (PER), een
instelling.
salaris spaarplan of gelijksoortig spaarplan bij een bankinstelling die
is aangesloten bij het FGDR;
 afgegeven maar niet verzilverde bankcheque, prepaid betaalkaart op
naam uitgegeven door een bankinstelling.

Alle tegoeden op speciale, door de Staat gewaarborgde
spaarrekeningen zijn gedekt:

STAATSWAARBORG VIA HET FGDR
Tot € 100.000 per klant en per
instelling. Het FGDR keert de
vergoeding uit namens de Staat.

 belastingvrije spaarrekening (livret A, livret Bleu);
 duurzame spaarrekening (LDD);
 en volksspaarrekening (LEP).

NIET GEDEKTE PRODUCTEN
Niet door het FGDR gedekte producten zijn onder meer:
 levensverzekering, kapitalisatiecontract bij een
verzekeringsmaatschappij;
 pensioenspaarplan (PER, PERP), volksspaarplan (PEP) bij een
verzekeringsmaatschappij;
 collectief pensioenspaarplan (PERCO, PERCO-I, PERE);
 pensioenspaarplan bedrijven (PEE, PEI);
 bankbiljetten, muntstukken en voorwerpen in een kluis bij uw
bank;
 anoniem deposito of niet-nominatief instrument, met een nietidentificeerbare houder;
 contanten op een elektronische drager en betaalkaart van een
betalingsinstelling of een elektronisch-geldinstelling
(bijvoorbeeld Monéo of een Nickel Account);
 deposito met het karakter van eigen vermogen;
 depotbewijzen.
Zie Artikel 312-41 van het Franse Monetaire en financiële wetboek
(Code monétaire et financier).

Dit document geeft een samenvatting van uw garanties.
Kijk voor meer informatie op de website: www.garantiedesdepots.fr.

GARANTIE DOOR EEN ANDER STELSEL OF
ZONDER GARANTIE
Vraag om informatie bij uw instelling.

2 DE VERGOEDING IN HET KADER VAN DE DEPOSITOGARANTIE
De depositogarantie van het FGDR beschermt alle deposanten, o.a. particulieren, minderjarigen en meerderjarigen,
personen onder curatele of vertegenwoordigd door een derde, ondernemingen (NV’s, BV’s, eenmanszaken met beperkte
aansprakelijkheid enz.), zelfstandige ondernemers, verenigingen en andere beroepscategorieën. tot € 100.000 per
deposant en per instelling. Behalve in speciale gevallen wordt de vergoeding binnen zeven werkdagen uitgekeerd.
U hebt meerdere rekeningen bij eenzelfde bank

U hebt “tijdelijke bijzondere deposito’s”, dat wil

Alle deposito’s worden bij elkaar opgeteld en vergoed tot een
maximum van € 100.000. Alle tegoeden op door de Staat
gewaarborgde spaarrekeningen worden eveneens bij elkaar
opgeteld en volledig vergoed tot een maximum van €100.000.
Voor de berekening van de vergoeding wordt alleen naar de
creditsaldo’s gekeken, behalve in het geval van een wettelijke of
contractuele verrekening.

zeggen bedragen die minder dan 3 maanden
voor het in gebreke blijven zijn geïnd en
afkomstig zijn van:
1. verkoop van een woning die uw eigendom is;
2. de geldelijke vergoeding van een door u
geleden schade;
3. een kapitaalstorting vanwege een pensioen
voordeel, nalatenschap, legaat of schenking;
4. een vervangende uitkering of een vergoeding
op basis van een schikking of een contract na
het verbreken van een arbeidsovereenkomst.

U hebt rekeningen bij meerdere banken
De garantie van het FGDR geldt voor elke bank afzonderlijk.
U hebt een gezamenlijke rekening

Deze wordt gelijkelijk verdeeld tussen alle medehouders, tenzij in
het contract anders is bepaald. Het deel van elke houder wordt De maximale vergoeding van € 100.000 wordt
opgeteld bij het tegoed van zijn andere depositorekeningen en voor elke afzonderlijke hierboven genoemde
spaarrekeningen.
gebeurtenis verhoogd met € 500.000, behalve
U houdt uw privévermogen gescheiden van uw
bedrijfsvermogen (eenmanszaak met beperkte
aansprakelijkheid of zelfstandige ondernemer met beperkte
aansprakelijkheid)
Uw privérekeningen en uw zakelijke rekeningen worden
afzonderlijk vergoed.

lichamelijk letsel, dat ongelimiteerd wordt
vergoed.
U dient schriftelijk contact op te nemen met het
FGDR, binnen twee maanden na ontvangst van
uw eerste vergoeding, om uw rechten te laten
gelden en bewijsstukken aan te leveren.

U maakt deel uit van een onverdeeldheid
De onverdeeldheid wordt afzonderlijk vergoed, los van de
vergoeding van de leden.

3 DE GARANTIE OP EFFECTEN VAN HET FGDR
De garantie op effecten van het FGDR beschermt o.a. de
volgende beleggers: minderjarige en meerderjarige
particulieren, ondernemingen, ondernemers, verenigingen
en andere beroepscategorieën, al hun effecten en financiële
instrumenten, ongeacht de munteenheid:

Let op: de garantie op effecten treedt slechts in
werking wanneer is voldaan aan twee
voorwaarden:

 aandelen, obligaties enz. in rechtstreeks bezit of in een
aandelenspaarplan (PEA);
 aandelen van instellingen voor collectieve belegging
(beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal
(SICAV), algemeen beleggingsfonds (FCP), spaarplan
enz.)
 depositocertificaten, verhandelbare schuldbewijzen
(TCN).

2.

1.

uw effecten zijn verdwenen van uw
rekeningen;
aan de instelling waar uw rekening wordt
aangehouden is surseance van betaling
verleend en kan de effecten niet teruggeven of
vergoeden.

De contanten verbonden aan de effecten
rekeningen worden eveneens vergoed:

 tot maximaal € 70.000 indien uw contanten
rekening wordt gehouden door een beleggingsDe garantie bedraagt maximaal € 70.000 per klant en per
maatschappij en is uitgedrukt in euro’s of in de
instelling. Behalve in speciale gevallen wordt de vergoeding
munteenheid van een ander EER-land;
 inbegrepen in de door de depositogarantie
binnen 3 maanden uitgekeerd.
gedekte tegoeden tot een maximum van €
100.000, indien uw effectenrekening wordt
gehouden door een bank.

4 VERGOEDINGSPROCEDURE (DEPOSITO’S EN EFFECTEN)
Stap 1

Activering op verzoek van de Franse controle-autoriteit (Autorité de Controle: ACPR)
Het FGDR treedt op wanneer een bank of beleggingsmaatschappij niet langer in staat is de deposito’s
terug te betalen of de effecten terug te geven. Op de datum waarop deze niet meer beschikbaar zijn,
wordt de instelling in gebreke gesteld en hebben de klanten geen toegang meer tot hun rekeningen.
De vergoeding door het FGDR wordt automatisch in werking gesteld.
De klanten hoeven zelf niets te doen, behalve een rekening te openen bij een nieuwe instelling, als zij
die niet al hebben.

Stap 2

Voorbereiding van de vergoeding
De instelling sluit de rekeningen van de klanten af op de datum waarop de deposito’s en effecten niet
meer beschikbaar zijn en stuurt hen een laatste overzicht. De instelling stuurt deze gegevens door
naar het FGDR, dat op basis daarvan het bedrag van de vergoeding bepaalt.
Ondertussen informeert het FGDR het publiek via de website over de voortgang van de procedure en
beantwoordt de vragen via het callcenter.

Stap 3

Uitbetaling aan de klanten
Het FGDR opent op de website een “Beveiligde Vergoedingsruimte” om de vergoeding aan alle
klanten ter beschikking te stellen:
 ofwel door overschrijving, na invoering van de nieuwe bankgegevens door de klant;
 ofwel per briefcheque met ontvangstbevestiging.
In beide gevallen geeft het FGDR de klant een vergoedingsbrief met:






de kenmerken van de behandelde rekeningen;
een lijst van de gedekte en uitgesloten rekeningen;
een berekening van de vergoeding;
de niet vergoede bedragen;
en een toelichting “Vergoeding door het FGDR”.

Alleen wanneer om aanvullende informatie wordt verzocht of een bijzondere behandeling nodig is kan
eventueel vertraging optreden.
Vervolgens heeft de klant twee maanden de tijd om het FGDR eventueel om een aanvullende
vergoeding te vragen voor ”tijdelijke bijzondere deposito’s” of de vergoeding met de nodige
bewijsstukken aan te vechten.
Het FGDR stelt de vergoeding uiterlijk ter beschikking:
 binnen 7 werkdagen voor de depositogarantie;
 binnen 3 maanden voor de garantie op effecten.

Stap 4

Einde van de vergoeding
Het FGDR gaat door met de verwerking van de speciale gevallen, aanvullende vergoedingen en
eventuele klachten totdat deze volledig zijn afgehandeld.

5 DE GARANTIE OP BORGSTELLINGEN
De garantie op borgstellingen van het FGDR dekt de verplichte borgstellingen van een bank of financiële
instelling ten behoeve van bepaalde gereglementeerde beroepen (o.a. vastgoedmakelaar, reisbureau,
projectontwikkelaar) ter garantie van het welslagen van de projecten waarmee ze door hun klanten zijn belast.
In geval van faillissement van deze bank of financiële instelling neemt het FGDR deze borgstelling over totdat
het project met succes is voltooid.
Indien de beroepsbeoefenaar ten aanzien van zijn klant in gebreke blijft, voorziet het FGDR in een vergoeding.
Deze vergoeding is maximaal 90% van de door de klant geleden schade met een eigen risico van € 3.000.

