
Deutsche Bank AG

 Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel  CIN :

Deposito’s aangehouden bij Deutsche Bank AG 
worden beschermd door:

Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH1

Limiet van de bescherming:

Indien u verscheidene deposito’s heeft bij dezelfde kredietinstelling:

100 000 EUR per deposant per kredietinstelling2

Al uw deposito’s bij dezelfde kredietinstelling worden bij elkaar opgeteld 
en op het totaal wordt de limiet van 100 000 EUR toegepast2

Indien u een gezamenlijke rekening heeft met een andere 
persoon/personen: 

De limiet van 100 000 EUR is op elke deposant afzonderlijk van 
toepassing3

Termijn van terugbetaling indien een kredietinstelling niet langer 
aan haar verplichtingen kan voldoen: 

7 werkdagen4

Munteenheid van terugbetaling: Euro 

Contact: Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH 
Burgstraße 28
10178 Berlin
DUITSLAND
Telefoon: +49 (30) 590011960
Email : info@edb-banken.de

Meer informatie: www.edb-banken.de

Beste klant,

Met het  volgende “Informatieblad Deposant” wensen wij u in te lichten – op grond van Sectie 23a (1) zin  3 van de Duitse Bankwet 
(Kreditwesengesetz [KWG]) – over het  Duitse wettelijke Depositogarantiestelsel. 

Informatieblad Deposant

Postadres:  
Postfach 11 04 48
10834 Berlin

Bevestiging van ontvangst door de deposant:

Aanvullende informatie 

1        Uw deposito is gedekt door het Duitse wettelijke Depositogarantiesstelsel. Indien uw kredietinstelling failliet gaat worden uw deposito's in ieder       

     geval terugbetaald tot 100.000 EUR.

2  Indien een deposito onbeschikbaar is omdat een kredietinstelling niet aan haar financiële verplichtingen kan voldoen, worden de deposanten 
terugbetaald door het Depositogarantiestelsel. De terugbetaling bedraagt ten hoogste 100.000 EUR per kredietinstelling. Dit betekent dat alle 
deposito’s bij dezelfde kredietinstelling bij elkaar worden opgeteld om te bepalen welk bedrag wordt gedekt. Als een deposant bijvoorbeeld een 
spaarrekening heeft met 90.000 EUR en een zichtrekening met 20.000 EUR, dan ontvangt hij of zij een terugbetaling van slechts 100.000 EUR. 

3  Bij gezamenlijke rekeningen geldt de limiet van 100.000 EUR voor elke deposant afzonderlijk. Voor Deposito’s op een rekening waarop twee of 

meer personen als leden van een niet over rechtspersoonlijkheid beschikkende ‘partnership’, vereniging of andere soortgelijke groepering 
aanspraak kunnen maken, geldt het volgende;  voor de berekening van de limiet van 100.000 EUR worden deze deposito’s bij elkaar opgeteld en 
behandeld als deposito’s van één deposant. 
In de gevallen vermeld in sectie 8 par. 2 tot 4 van de Duitse Depositogarantiewet (Einlagensicherungsgesetz) worden deposito’s van meer dan 
100.000 EUR beschermd. Verdere informatie kunt u vinden op: op www.edb-banken.de.

4  Terugbetaling 
Het verantwoordelijke Depositogarantiestelsel is: 

Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH 
Postadres: 
Postfach 11 04 48 
10834 Berlin 

Burgstraße 28 
10178 Berlin 
Duitsland 
Telefoon: +49 (30) 
590011960 E-mail : 
info@edb-banken.de 
Website: www.edb-
banken.de

  Het zal uw deposito’s (tot 100 000 EUR) uiterlijk binnen 7 werkdagen – terugbetalen.

  Als u binnen deze termijn geen terugbetaling heeft ontvangen, moet u zelf contact opnemen met het Depositogarantiestelsel; het is namelijk   
  mogelijk dat u uw geld niet meer kunt terugvragen na het verstrijken van een bepaalde termijn. Verdere informatie kunt u vinden op de website van 
  Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH op www.edb-banken.de.

Overige belangrijke informatie
In het algemeen vallen alle kleine deposanten en bedrijven onder het Depositogarantiestelsel. Voor bepaalde deposito’s geldt een uitzondering.  
Deze worden op de website van het verantwoordelijke despositogarantiestelsel vermeld. Ook zal uw kredietinstelling u op verzoek meedelen of 
bepaalde producten al dan niet zijn gedekt. Als deposito’s onder de dekking vallen, zal de kredietinstelling dit ook bevestigen op het rekeningafschrift.

Handtekening niet vereist




