Informatieblad
Depositogarantiestelsel (DGS)

Basisinformatie over de bescherming van tegoeden
Hoe wordt mijn spaargeld beschermd?

Het spaargeld dat op een rekening bij Delta Lloyd Bank staat, wordt
beschermd door het Nederlandse wettelijke Depositogarantiestelsel
dat wordt uitgevoerd door de Nederlandsche Bank N.V. (DNB).
Bijna alle spaarrekeningen en deposito’s van Delta Lloyd Bank vallen
onder het Depositogarantiestelsel. Beleggingen vallen hier niet onder.
Op www.deltalloyd.nl/dgs kunt u zien of uw rekening helemaal of
gedeeltelijk onder dit stelsel valt.

Tot welk bedrag beschermt het Nederlandse Depositogarantiestelsel
mijn spaargeld?

Het Depositogarantiestelsel garandeert een bedrag van € 100.000,per rekeninghouder per bank.
Delta Lloyd Bank en OHRA Bank zijn per 1 januari 2018 merknamen
van Nationale-Nederlanden Bank N.V. en zijn dus samen een bank.
De maximale garantie van € 100.000,- geldt dus voor het totale spaarbedrag dat u bij Delta Lloyd Bank, OHRA en Nationale-Nederlanden
Bank samen heeft.
Voorbeeld
U heeft een Delta Lloyd Internet Spaarrekening met € 90.000,-, een
internetspaarrekening bij Nationale-Nederlanden met € 10.000 en
een OHRA Internet Spaarrekening met € 20.000,-. Gaat NationaleNederlanden Bank N.V. failliet? Dan krijgt u € 100.000,- terug.

Ik heb meerdere rekeningen bij Delta Lloyd Bank. Tot welk bedrag is
mijn spaargeld dan beschermd?

Uw spaargeld op uw rekeningen bij Delta Lloyd Bank wordt bij elkaar
opgeteld. U krijgt tot € 100.000,- van uw totale spaargeld terug.

Ik heb een gezamenlijke rekening (en/of rekening).
Tot welk bedrag is mijn spaargeld beschermd?

Beide rekeninghouders krijgen tot € 100.000,- van het spaargeld
terug. Dus maximaal twee keer € 100.000,-.
Voorbeeld
U heeft een Delta Lloyd en/of-rekening met een saldo van
€ 150.000,- en een OHRA rekening op uw eigen naam met een saldo
van € 60.000,-. U heeft dan een vordering van in totaal € 135.000,-.
Namelijk € 75.000,- (de helft van € 150.000,-) plus € 60.000,-. Daarvan
krijgt u de maximale vergoeding van het Depositogarantiestelsel van
€ 100.000,-. De andere rekeninghouder heeft een vordering van de
helft van € 150.000,-, dus € 75.000,-. Deze rekeninghouder krijgt
€ 75.000,- van het Depositogarantiestelsel.
Gaat de bank failliet? En heeft u saldo op uw rekening staan voor de
koop of verkoop van uw eigen particuliere woning? En is het bedrag
niet langer dan drie maanden geleden op uw rekening gestort? Dan
is dat saldo tot maximaal € 500.000,- aanvullend beschermd door het
Depositogarantiestelsel.
Verdere informatie kunt u vinden op: www.dnb.nl onder
‘Depositogarantiestelsel’.

Wanneer krijg ik mijn geld terug als Delta Lloyd Bank niet meer aan
haar verplichtingen kan voldoen?

Het Nederlandse wettelijke Depositogarantiestelsel dat wordt
uitgevoerd door De Nederlandse Bank N.V. zal het bedrag tot
€ 100.000,- binnen twintig werkdagen aan u terugbetalen.
Heeft u binnen deze periode geen terugbetaling ontvangen? Dan
moet u zelf contact opnemen met het Depositogarantiestelsel (zie
onderdeel ‘Heeft u nog vragen over het Depositogarantiestelsel?’).
Het is namelijk mogelijk dat u uw geld niet meer kunt terugvragen na
een bepaalde periode.
De huidige termijn van terugbetaling zal stapsgewijs worden
teruggebracht van twintig naar zeven werkdagen. Heeft u het geld
nodig voor uw levensonderhoud? Dan kunt u de Nederlandsche Bank
vragen om een passend bedrag sneller over te maken.

In welke munteenheid ontvang ik mijn vergoeding?

In euro’s.

Heeft u nog vragen over het Depositogarantiestelsel?

Kijk voor meer informatie op de website van De Nederlandsche Bank
www.dnb.nl onder ‘Depositogarantiestelsel’.
Of neem contact op via:
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 1068
Vanuit het buitenland: +31 20 524 9111
E-mail: dgs@dnb.nl.
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Aanvullende informatie
De meeste particuliere rekeninghouders en bedrijven vallen onder het Depositogarantiestelsel. Dit geldt niet automatisch voor iedereen en
voor alle tegoeden. De uitzonderingen staan op de website van De Nederlandsche Bank. U kunt het ook aan ons vragen.

