ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕПОЗАНТИТЕ

Обща информация за гарантиране на депозитите
Депозитите в ИНГ Банк Н.В. са под защитата
на:

Установената със закон холандска Програма
за гарантиране на депозитите, прилагана от
De Nederlandsche Bank N.V. (Холандска
Централна Банка) (ХЦБ).(1)

Ограничение на защитата:

100 000 евро на един депозант, в една
кредитна институция(2)
Следните търговски марки са част от Вашата
кредитна институция:
ИНГ, ИНГ Банк, ИНГ Банк Н.В.

Ако имате повече от един депозит в една и
съща кредитна институция:

Всички Ваши депозити в една и съща
кредитна институция се сумират и общата
стойност е под влияние на ограничението от
100 000 евро (2)

Ако имате обща сметка с друго(и) лице(а):

Ограничението от 100 000 евро се прилага
поотделно за всеки депозант (3)

Период за възстановяване на средства в
случай на преустановяване на дейността на
кредитната институция:

20 работни дни(4)

Валута на възстановените средства:

евро

Контакти:

De Nederlandsche Bank N.V.
PO box 98
1000 AB Amsterdam
адрес:
Westeinde 1
1017 ZN Amsterdam
телефон (от понеделник до петък между
9:00 и 17:00):
от Холандия: 0800-0201068
от чужбина: + 31 20 524 91 11
имейл: dgs@dnb.nl

Повече информация:

http://www.dnb.nl в секцията на английски
потърсете ‘Deposit Guarantee Scheme’.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Друга важна информация:
В общия случай, всички частни и бизнес вложители се покриват от Програмата за гарантиране
на депозитите. Изключения за определени депозити са посочени на страницата на Програмата
за гарантиране на депозитите. Вашата кредитна институция също ще Ви информира, при

запитване, дали определени продукти са предмет на покритие. Ако депозит е предмет на
покритие, кредитната институция потвърждава това в извлечението по сметката.
Забележки:
(1)

Програма, отговорна за защитата на Вашия депозит:
Вашият депозит попада под установената със закон холандска Програма за гарантиране на депозитите.
Ако Вашата кредитната институция изпадне в неплатежоспособност, депозитът Ви ще бъде изплатен до
сумата от 100 000 евро.
(2)

Общо ограничение на защитата:
Ако депозит не е наличен, поради невъзможност на кредитната институция да посрещне финансовите
си задължения, депозантите се покриват от холандската Програма за гарантиране на депозитите. Това
възстановяване на средства покрива максимум 100 000 евро за една кредитна институция. Това
означава, че всички депозити в една и съща кредитна институция се сумират, за да се прецени нивото
на покритие. Ако, например, един депозант притежава спестовна сметка с 90 000 евро и разплащателна
сметка с 20 000 евро, изплатени ще бъдат само 100 000 евро.
Този принцип ще бъде прилаган също и ако една кредитна институция работи под различни търговски
марки. ИНГ Банк Н.В. използва ИНГ, ИНГ Банк, ИНГ Банк Н.В. Това означава, че всички депозити под
една или повече от тези търговски марки са с общо покритие от 100 000 евро.
(3)

Ограничение в защитата при свързани сметки:
В случай на свързани сметки, ограничението от 100 000 евро се отнася за всеки депозант.
Депозити по сметка, по която две или повече лица са членове на бизнес партньорство, асоциация или
подобно групиране без юридическа правосубектност, се сумират и се третират като направени от
единствен депозант за целта на пресмятането на ограничението от 100 000 евро.
В изключителния случай на банкрут на Вашата кредитна институция, в момента, в който имате депозит
като директен резултат от транзакции на недвижимо имущество, свързани с частна жилищна
собственост, Вашите депозити ще бъдат защитени за период от три месеца след депозита за
допълнителната сума, която няма да надхвърля 500 000 евро.
Допълнителна информация може да бъде намерена на http://www.dnb.nl В секцията на английски
потърсете ‘Deposit Guarantee Scheme’.
(4)

Възстановяване на средства:
Действащата програмата за гарантиране на депозити е установената със закон холандска Програма за
гарантиране на депозитите, която се прилага от De Nederlandsche Bank N.V. (Холандска Централна
Банка) (ХЦБ); PO box 98 1000 AB Amsterdam; адрес: Westeinde 1, 1017 ZN Amsterdam; телефон (от
понеделник до петък между 9:00 и 17:00): от Холандия: 0800-0201068, от чужбина: + 31 20 524 91 11;
имейл: dgs@dnb.nl; интернет страница: www.dnb.nl в секцията на английски потърсете ‘Deposit
Guarantee Scheme’. Депозитите Ви ще бъдат изплатени (до 100 000 евро) в рамките на 20 (двадесет)
работни дни.
Ако не сте получили средствата си в този срок, трябва да се свържете с Програмата за гарантиране на
депозитите, тъй като периодът, в който се приемат искания за възстановяване, може да бъде ограничен
във времето.
Срокът за възстановяване на средства постепенно ще бъде намален до 7 (седем) работни дни. В този
междинен период Холандската Централна Банка (ХЦБ) може, при поискване, да изплати определена
сума за покриване на основни нужди.
Допълнителна информация може да бъде намерена на http://www.dnb.nl В секцията на английски
потърсете ‘Deposit Guarantee Scheme’.

