Bijlage 1
ALGEMENE INFORMATIE OVER DE DEPOSITOBESCHERMING
De depositobescherming wordt bij
Arkéa Direct Bank verzekerd door:

Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR)

Beschermingsplafond:

€100 000 per deposant en per kredietinstelling 1
De volgende commerciële benamingen maken deel uit van uw
kredietinstelling: Fortuneo en Keytrade Bank

Als u verschillende rekeningen heeft al uw deposito’s op uw rekeningen bij dezelfde kredietinstelling
bij eenzelfde kredietinstelling:
die onder de garantie vallen, zullen worden opgeteld voor de bepaling van het bedrag dat voor de garantie in aanmerking komt;
het bedrag van de vergoeding is gelimiteerd tot €100 000.
Als u een gezamenlijke rekening heeft het plafond van €100.000 is van toepassing voor iedere depomet een of meerdere andere per- sant. Het saldo van de gezamenlijke rekening wordt verdeeld
sonen:
tussen de medehouders; ieders deel wordt toegevoegd aan hun
tegoeden voor de berekening van het garantieplafond dat op
hem/haar van toepassing is 2
Andere bijzondere gevallen

Zie nota 2

Vergoedingstermijn in geval van een Zeven werkdagen 3
faillissement van de kredietinstelling:
Munteenheid van de vergoeding:

Euros.

Correspondent

Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) - 65, rue
de la Victoire, 75009 Paris
Telephoon : 01 58 18 38 08
E-mail : contact@garantiedesdepots.fr

Meer informatie:

Zie website van FGDR : http://www.garantiedesdepots.fr/

Ontvangstbevestiging van de depo- De ontvangst van dit formulier wordt bevestigd door middel van
sant::
de handtekening van de aanvraag tot het openen van een bankrelatie. De ontvangst is niet bevestigd door middel van het jaarlijks versturen van het formulier na het sluiten van het contract
of de overeenkomst.
(1) Algemene beschermingslimiet. Als een deposito niet beschikbaar is omdat een kredietinstelling haar
financiële verplichtingen niet kan naleven, worden de deposanten vergoed via een depositogarantieregeling. De vergoeding is gelimiteerd tot 100.000 euro per persoon en per kredietinstelling. Dat betekent dat
alle creditrekeningen bij eenzelfde kredietinstelling worden opgeteld om het bedrag te bepalen dat voor
de garantie in aanmerking komt (onder voorbehoud van de toepassing van de wettelijke of contractuele
bepalingen met betrekking tot de compensatie met de debetrekeningen). Het vergoedingsplafond wordt
op dit totaal toegepast. De deposito’s en de personen die in aanmerking komen voor deze garantie worden
vermeld in artikel L. 312-4-1 van de monetaire en financiële code (voor iedere verduidelijking hieromtrent,
zie de internetsite van het «Fonds de garantie des dépôts et de résolution»).
Als een klant bijvoorbeeld een in aanmerking komende
spaarrekening heeft (met uitzondering van «livret A», «livret de développement durable» en «livret d’épargne
populaire») met een saldo van 90.000 euro en een lopende rekening van 20.000 euro, wordt de vergoeding gelimiteerd tot 100.000 euro. Deze methode is ook van toepassing als een kredietinstelling onder
verschillende commerciële merken handelt. Arkéa Direct Bank werkt onder de volgende namen: Fortuneo
en Keytrade Bank.
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Dat betekent dat alle deposito’s van eenzelfde persoon die zijn aanvaard onder deze commerciële merken
genieten van een maximale vergoeding van 100.000 euro.
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(2) Belangrijkste bijzondere gevallen. De gezamenlijke rekeningen worden in gelijke delen verdeeld onder
de medehouders, tenzij indien een contractuele bepaling een andere verdeelsleutel vermeldt. Ieders deel
wordt toegevoegd aan de eigen rekeningen of deposito’s en voor dit totaal geldt een garantie tot 100.000
euro. De rekeningen waarop minstens twee personen rechten hebben in hun hoedanigheid van medeeigenaar, vennoot van een vennootschap, lid van een vereniging of een soortgelijke groepering, die geen
rechtspersoonlijkheid hebben, worden gegroepeerd en behandeld alsof ze werden uitgevoerd door een
enige deposant die verschillend is van de mede-eigenaars of vennoten. De rekeningen van een individuele
ondernemer met beperkte aansprakelijkheid («entrepreneur individuel à responsabilité limitée» of «EIRL»),
die zijn geopend om het vermogen en de bankdeposito’s van zijn bedrijfsactiviteit erop te plaatsen, worden
gegroepeerd en behandeld alsof ze werden uitgevoerd door een enige deposant die verschillend is van de
mede-eigenaars of vennoten. De bedragen die zijn ingeschreven op «livrets A», «livrets de développement
durable» (LDD) en «livrets d’épargne populaire» (LEP) worden onafhankelijk van het gecumuleerde plafond
van 100.000 euro van toepassing op de andere rekeningen gegarandeerd. Deze garantie heeft betrekking
op de bedragen die voor eenzelfde houder gedeponeerd zijn op al deze boekjes en de interesten op deze
bedragen, binnen de limiet van 100.000 euro (meer informatie vindt u op de website van het Fonds de
garantie des dépôts et de résolution). Als een klant bijvoorbeeld een «livret A» en een LDD bezit met een
totaalsaldo van 30.000 euro en een lopende rekening met een saldo van 90.000 euro, zal hij enerzijds
vergoed worden met 30.000 euro voor zijn «livrets», en anderzijds met 90.000 euro voor zijn lopende
rekening. Bepaalde deposito’s met een uitzonderlijk karakter (bedrag afkomstig van een vastgoedtransactie
uitgevoerd op een woonhuis van de deposant; bedrag voortvloeiend uit een kapitaalvergoeding voor een
door de deposant geleden schade; bedrag voortvloeiend uit een kapitaalstorting van een pensioenvoordeel
of een erfenis) genieten van een hogere garantie van meer dan 100.000 euro, tijdens een beperkte duur na
de inning ervan (meer uitleg vindt u op de website van het «Fonds de garantie des dépôts et de résolution»).
(3) Vergoeding. Het «Fonds de garantie des dépôts et de résolution» stelt de vergoeding ter beschikking
van de deposanten en begunstigden van de garantie, voor de deposito’s die door de garantie gedekt zijn,
zeven werkdagen nadat de «Autorité de contrôle prudentiel et de résolution» de niet-beschikbaarheid van
deposito’s van de toegetreden instelling vaststelt, in toepassing van het eerste lid van I van het artikel L.
312-5 van de monetaire en financiële code. Deze termijn van zeven werkdagen is van kracht vanaf 1 juni
2016; tot die datum is deze termijn twintig werkdagen. Deze termijn betreft de vergoedingen waarvoor
geen bijzondere behandeling nodig is, noch aanvullende informatie die noodzakelijk is voor de bepaling van
het te vergoeden bedrag of voor de identificatie van de deposant. Als een bijzondere behandeling of een
aanvullende informatie noodzakelijk is, wordt de vergoeding zo spoedig mogelijk gestort. De terbeschikkingstelling gebeurt, naar voorkeur van de «Fonds de garantie des dépôts et de résolution»: ofwel door een
cheque per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging te sturen; ofwel door online de nodige informatie te geven op een beveiligde internetruimte die speciaal hiervoor wordt geopend door het Fonds, en
beschikbaar is van op haar officiële website (zie hierboven), zodat de begunstigde de nieuwe bankrekening
kan doorgeven waarop hij de vergoeding per overschrijving wenst te ontvangen.
(4) Andere belangrijke informatie. Het algemene principe is dat alle klanten, particulieren of ondernemingen, gedekt zijn door de FGDR, ongeacht of hun rekeningen privé of professioneel geopend zijn. De
uitzonderingen die van toepassing zijn op bepaalde deposito’s of bepaalde producten worden aangegeven op de website van de FGDR. Uw kredietinstelling brengt u op verzoek op de hoogte of deze producten al dan niet gegarandeerd zijn. Als een deposito gegarandeerd is, bevestigt de kredietinstelling dit
eveneens op een rekeninguittreksel dat periodiek en minstens een keer per jaar wordt verzonden.

Keytrade Bank, Belgisch bijkantoor van Arkéa Direct Bank SA (Frankrijk)
Vorstlaan 100 - 1170 Brussel, BE 0879 257 191
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