
DEPOSITOGARANTIESTELSEL: BELANGRIJKE INFORMATIE

De bescherming van ’liquiditeiten bij Lombard Odier (Europe)
S.A. wordt gegarandeerd door:

Depositogarantiefonds Luxemburg(1)

Limiet depositobescherming: € 100.000 per rekeninghouder en per kredietinstelling(2)

Als u meerdere ’liquiditeiten hebt bij dezelfde kredietinstelling: Al uw ’liquiditeiten bij dezelfde kredietinstelling worden
samengeteld en het totale bedrag heeft een maximumlimiet
van € 100.000(2)

Als u een gezamenlijke rekening hebt met één of meer andere
personen:

De maximumlimiet van € 100.000 is van toepassing op elke
afzonderlijke rekeninghouder(3)

Terugbetalingstermijn wanneer de kredietinstelling in gebreke
blijft:

Zeven werkdagen(4)

Valuta van de terugbetaling: EUR

Correspondentieadres: Fonds de Garantie des Dépôts Luxembourg
283, route d’Arlon
L – 1150 Luxemburg
Postadres: L – -2860 Luxemburg
E-mail: info@fgdl.lu
Tel: (+352) 26 25 1-1
Fax: (+352) 26 25 1-2601

Meer informatie: www.fgdl.lu

(1) Het ‘Fonds de garantie des dépôts Luxembourg’ (depositogarantiefonds Luxemburg) is de organisatie die verantwoordelijk is voor
de bescherming van uw liquiditeiten. Deze organisatie treedt op als 'centraal aanspreekpunt' en beheert de claims van
rekeninghouders van lokale filialen van banken in andere EU-lidstaten.

(2) Algemene beschermingslimiet

Als een deposito niet opeisbaar is omdat een kredietinstelling zijn financiële verplichtingen niet kan nakomen, worden
rekeninghouders terugbetaald via het depositogarantiestelsel. Deze terugbetaling is beperkt tot € 100.000 per kredietinstelling. Dit
betekent dat alle ’liquiditeiten bij dezelfde kredietinstelling samengevoegd worden om het garantieniveau te bepalen. Bijvoorbeeld,
als een rekeninghouder een spaarrekening heeft met een saldo van € 90.000 en een lopende rekening met een saldo van € 20.000
wordt de terugbetaling beperkt tot € 100.000. In sommige gevallen van een zogenaamd tijdelijk hoog saldo – als gevolg van
privévastgoedtransacties (bv. verkoop van een huis) en van bepaalde specifieke gebeurtenissen (zoals betaling van
verzekeringsuitkeringen, compensaties voor geweldmisdrijven of een onrechtmatige veroordeling, enz.) – hebben rekeninghouders
recht op een hogere garantie tot € 2.500.000 die verder gaat dan de standaard garantie van € 100.000. Deze uitzonderlijke garantie
wordt echter beperkt in de tijd (tot hoogstens 12 maanden). (zie artikel 171 (2) van de Luxemburgse wet van 18 december 2015)
Voor meer informatie, raadpleeg www.fgdl.lu.

(3) Depositobescherming van gezamenlijke rekeningen

In het geval van gezamenlijke rekeningen, is de maximumlimiet van € 100.000 van toepassing op elke rekeninghouder. ’Liquiditeiten
op een rekening waarop minstens twee personen volmacht hebben die vennoot zijn in een bedrijf, lid van een vereniging of een
groepering van gelijkaardige aard zonder rechtspersoonlijkheid, worden samengevoegd en behandeld als toebehorende aan één
rekeninghouder voor de berekening van de maximumlimiet van € 100.000.
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(4) Terugbetalingstermijn

Het Depositogarantiestelsel is: Depositogarantiefonds Luxemburg (raadpleeg de contactgegevens hierboven).

Vanaf juni 2016 betaalt het depositogarantiestelsel uw ’liquiditeiten (tot € 100.000) terug binnen 7 werkdagen. Als u niet binnen
deze termijn wordt terugbetaald, neem dan contact op met het garantiedepositostelsel omdat de termijn voor het indienen van een
claim beperkt kan zijn. Voor meer informatie, raadpleeg www.fgdl.lu

Overige belangrijke informatie

In het algemeen zijn alle rekeninghouders, zowel particulieren als ondernemingen, gedekt door het Depositogarantiestelsel. De
uitzonderingen die van toepassing zijn op bepaalde ’liquiditeiten worden vermeld op de website van het Depositogarantiestelsel.
Uw kredietinstelling biedt advies over bepaalde producten die al dan niet onder de garantie vallen. Als een tegoed gegarandeerd is,
vermeldt uw kredietinstelling dit expliciet op uw rekeningafschriften.
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