Informatieblad
Depositogarantiestelsel
BASISINFORMATIE OVER DE BESCHERMING VAN TEGOEDEN
Tegoeden aangehouden bij SNS worden beschermd door

Het Nederlandse wettelijke Depositogarantiestelsel,
uitgevoerd door De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) 1

Limiet van de bescherming

€ 100 000 per rekeninghouder per bank 2
SNS is een merknaam van de Volksbank N.V.
De Volksbank N.V. maakt gebruik van de volgende
merknamen:
ASN Bank
BLG Wonen
RegioBank
SNS

Indien u meer rekeningen heeft bij dezelfde bank

Al uw tegoeden bij dezelfde bank worden bij elkaar opgeteld
en op het totaal wordt de limiet van € 100 000 toegepast 2

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

De limiet van € 100 000 is op elke rekeninghouder
afzonderlijk van toepassing 3

Termijn voor terugbetaling indien een bank niet langer aan
haar verplichtingen kan voldoen

20 werkdagen 4

Munteenheid van terugbetaling

Euro

Contact

De Nederlandsche Bank N.V.
Postbus 98
1000 AB Amsterdam
Bezoekadres:
Westeinde 1
1017 ZN Amsterdam
telefoon (bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur)
vanuit Nederland: 0800 - 020 10 68
vanuit het buitenland: 00 31 (0)20 524 91 11
e-mail: info@dnb.nl

Meer informatie

http://www.dnb.nl onder ‘Depositogarantiestelsel’

8.4362.00
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AANVULLENDE INFORMATIE
Overige belangrijke informatie: In het algemeen vallen alle particuliere rekeninghouders en bedrijven onder het
depositogarantiestelsel. Voor bepaalde tegoeden geldt een uitzondering. Deze worden op de website van het
verantwoordelijke depositogarantiestelsel vermeld. Ook zal uw bank u op verzoek meedelen of bepaalde producten al dan niet
zijn gedekt. Als een rekening onder de dekking valt, zal de bank dit ook bevestigen op het rekeningafschrift.
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VOETNOTEN
1

 w tegoeden zijn gedekt door het Nederlandse wettelijke Depositogarantiestelsel. Indien uw bank failliet gaat, worden uw
U
tegoeden terugbetaald tot € 100 000.

Algemene beschermingslimiet:
Indien een tegoed niet beschikbaar is voor de rekeninghouder omdat een bank niet aan haar financiële verplichtingen kan
voldoen, worden de rekeninghouders terugbetaald door het Nederlandse depositogarantiestelsel. De terugbetaling bedraagt
ten hoogste € 100 000 per bank. Dit betekent dat alle tegoeden bij dezelfde bank bij elkaar worden opgeteld om te bepalen
welk bedrag wordt gedekt. Als een rekeninghouder bijvoorbeeld een spaarrekening met € 90 000 en een betaalrekening met
€ 20 000 heeft, dan ontvangt hij of zij een terugbetaling van slechts € 100 000.
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Dit geldt ook als een bank onder verschillende merknamen actief is. SNS is een merknaam van de Volksbank N.V.
De Volksbank N.V. opereert onder de namen ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS. Heeft u tegoeden onder deze
merknamen, dan zijn deze tegoeden samen gedekt tot € 100 000.
Beschermingslimiet voor gezamenlijke rekeningen:
Bij gezamenlijke rekeningen geldt de limiet van € 100 000 voor elke rekeninghouder afzonderlijk.
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In het geval dat op het moment van het faillissement van uw bank door u een tegoed wordt aangehouden dat direct verband
houdt met de koop of verkoop van een particuliere eigen woning is een dergelijk tegoed onder het depositogarantiestelsel
voor een periode van drie maanden na storting van het tegoed tot maximaal € 500 000 aanvullend beschermd. Verdere
informatie kunt u vinden op: http://www.dnb.nl onder ‘Depositogarantiestelsel’
Terugbetaling:
Het verantwoordelijke depositogarantiestelsel is het Nederlandse wettelijke Depositogarantiestelsel dat wordt uitgevoerd
door De Nederlandsche Bank N.V. (DNB); Postbus 98, 1000 AB Amsterdam; bezoekadres: Westeinde 1, 1017 ZN Amsterdam;
telefoon (bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur): 0800 - 020 10 68; telefoon (vanuit het buitenland):
00 31 (0)20 524 91 11; e-mail: info@dnb.nl; website: www.dnb.nl onder ‘Depositogarantiestelsel’. Het zal uw deposito’s (tot
€ 100 000) uiterlijk binnen 20 (twintig) werkdagen terugbetalen.
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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.
De termijn van terugbetaling zal stapsgewijs worden teruggebracht tot 7 (zeven) werkdagen. Gedurende deze
overgangstermijn kan De Nederlandsche Bank (DNB) u op verzoek een passend bedrag toekennen om in de kosten van
levensonderhoud te kunnen voorzien.
Verdere informatie kunt u vinden op: http://www.dnb.nl onder ‘Depositogarantiestelsel’.
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