
 

 

  

 

Basisinformatie inzake de beschermingsregeling voor deposito’s 
 
 

De bescherming van de tegoeden die bij Delen Private 

Bank Luxembourg S.A. in deposito worden gegeven, 

wordt gewaarborgd door : 
 

 
 

Het Fonds de garantie des dépôts Luxembourg  

(FGDL) (1) 

 
 

Stel dat u meerdere deposito’s binnen eenzelfde 

kredietinstelling aanhoudt :  
 

 
 

Voor de berekening van de waarborg worden alle tegoeden 

binnen eenzelfde kredietinstelling “opgeteld” en de waarborg 

zelf is geplafonneerd op EUR 100.000,-. (2) 

 

 

 
 

Stel dat u met meerdere personen een gezamenlijke 

rekening aanhoudt :  
 

 
 

Het plafond van EUR 100.000,- geldt per persoon/deposant (3) 

 

 

 

Termijn voor terugbetaling ingeval de kredietinstelling 

in gebreke zou blijven : 
 

 

 

Zeven werkdagen (4) 

 

 
 

Munt waarin de vergoeding gebeurt :  
 

 
 

Euro 
 
 

Contact :  

 
 

FGDL 

283, route d’Arlon L-1150 Luxembourg 

Adresse postale : L-2860 Luxembourg 

info@fgdl.lu 

tél. (+352) 26 25 1-1 

fax. (+352) 26 25 1-2601 
 

 
 

Bijkomende informatie :  
 

 

www.fgdl.lu 
 

 

 
(1) Systeem dat verantwoordelijk is voor de bescherming van uw deposito’s. 

 
(2) Algemene grens van de bescherming.  

Indien een deposito onbeschikbaar is omdat een kredietinstelling niet in staat is om haar financiële verplichtingen na te 

komen, worden de deposanten vergoed door het depositogarantiesysteem. De vergoeding is geplafonneerd op EUR 100.000,- 

per kredietinstelling. Dat betekent dat alle deposito’s aangehouden bij eenzelfde kredietinstelling worden opgeteld voor de 

berekening van de waarborg. Indien een deposant bijvoorbeeld een spaarrekening heeft met een saldo van EUR 90.000,- en 

een zichtrekening met een saldo van EUR 20.000,- dan zal de vergoeding beperkt zijn tot EUR 100.000,-  

Voor de berekening van de vergoeding wordt rekening gehouden met de achterstallige schulden ten aanzien van de 

kredietinstelling.  

 

In de gevallen omschreven in artikel 171, lid 2 van de wet van 18 december 2015 betreffende het in gebreke blijven van 

kredietinstellingen en bepaalde  beleggingsondernemingen, zijn de deposito’s boven de EUR 100.000,- gedekt, zij zijn met 

name gedekt tot een maximum van EUR 2.500.000,-. Voor meer info : www.fgdl.lu 

  
(3) Plafond van EUR 100.000,- voor gezamenlijke rekeningen 

Ingeval van gezamenlijke rekeningen, geldt het plafond van EUR 100.000,- per persoon/deposant. 

De deposito’s op een rekening waarop tenminste twee personen rechten kunnen laten gelden in hun hoedanigheid van 

vennoot, lid van een vereniging of van een gelijkaardige groepering zonder rechtspersoonlijkheid, worden voor de berekening 

van het plafond van EUR 100.000,- gegroepeerd en behandeld alsof ze werden geplaatst door eenzelfde en enige deposant.  

 
(4) Terugbetaling 

Het bevoegde depositogarantiesysteem is het FGDL, 283, route d’Arlon L-1150 Luxembourg,  

Postadres : L-2860 Luxembourg, info@fgdl.lu, tél. (+352) 26 25 1-1, fax. (+352) 26 25 1-2601, www.fgdl.lu 

Dit fonds betaalt uw deposito’s (tot EUR 100.000,-) terug binnen een termijn van maximaal zeven werkdagen.   

Indien u binnen deze termijn niet werd vergoed, dient u contact op te nemen met het depositogarantiesysteem want de periode 

waarbinnen U een verzoek tot terugbetaling kan indienen, kan beperkt zijn in de tijd. Voor meer informatie:    www.fgdl.lu 

 

Andere belangrijke informatie  

In het algemeen genieten alle deposanten, zowel particulieren als ondernemers de bescherming van het 

depositogarantiesysteem. De eventuele uitzonderingen die gelden voor bepaalde deposito’s zijn vermeld op de website van 

het bevoegde depositogarantiesysteem. Uw kredietinstelling zal U op uw verzoek inlichten over het al dan niet gewaarborgd 

zijn van bepaalde producten. Indien een deposito is gewaarborgd, zal dit door uw kredietinstelling worden bevestigd op het 

rekeninguittreksel.  
 

 


