Depositohouder Informatie Blad over depositogarantie –
Banco Privado Atlântico – Europa, S.A.
Geachte Klant,
Met dit "Depositohouder Informatie Blad over depositogarantie –
Banco Privado Atlântico – Europa, S.A." informeren wij u over de wettelijke depositogarantie in
Portugal.
INFORMATIE VOOR DE DEPOSITOHOUDER
(Portugese wettelijk depositogarantiestelsel)

Depositohouder Informatie Blad - Atlantico:

Information Template for Depositors Atlantico:

Basisinformatie over de depositogarantie, in
overeenstemming met Richtlijn 2014/49/EU
van het Europees Parlement en de Raad, van
16 april 2014.

Basic information on security deposits, in
accordance with Directive 2014/49/EU of the
European Parliament And Of The Council, Of
16 April 2014.

Deposito's bij Banco Privado Atlântico –
Europa, S.A. worden gedekt door het Fundo de
Garantia de Depósitos (Depositogarantiefonds DGF) – depositogarantiestelsel van de
Portugese Republiek. DGF is een
rechtspersoon naar publiekrecht met
administratieve alsmede financiële autonomie,
die werd opgericht bij Decreet-wet nr. 298/92,
van 31 december 1992.

Deposits at Banco Privado Atlântico – Europa,
S.A. are protected by the Fundo de Garantia de
Depósitos (Deposit Guarantee Fund - DGF) –
deposit guarantee scheme of the Portuguese
Republic. DGF is a public law legal person with
administrative and financial autonomy, which
was established by the Decree-Law No.
298/92, of 31 December 1992.

Het maximaal gedekte bedrag is € 100.000 per The insurance security limit is € 100,000 per
depositohouder per bank.
depositor per credit institution.
Indien u meerdere deposito‘s bij dezelfde
kredietinstelling heeft, worden deze deposito's
opgeteld. Het totale bedrag wordt beschermd
tot en met het maximaal gedekte bedrag van
€ 100.000.

If you have multiple deposits at the same credit
institution, all of them shall be “aggregated” and
the total amount of such deposits shall be
limited to € 100,000.

Indien u (een) en-/of-rekening(en) met één of
meer andere personen heeft, geldt het
maximaal gedekte bedrag van € 100.000 voor
iedere depositohouder afzonderlijk.

If you have a joint account with another
individual(s), the limit of € 100,000 shall be
applied to each individual separately.

Bij faillisement van een kredietinstelling geldt
een uitbetalingstermijn van 7 werkdagen, in
overeenstemming met de ‚legal papers‘, die
geraadpleegd kunnen worden op
http://www.fgd.pt/enUS/Legislacao/Pages/default.aspx#Regulations.

The compensation period in the event of credit
institution collapse is 7 (seven) working days,
according to legal papers, which can be
consulted at http://www.fgd.pt/enUS/Legislacao/Pages/default.aspx#Regulations.

De uitbetalingsvaluta is euro.

The currency of compensation of deposits is the
euro.

Contact:
Fundo de Garantia de Depósitos
Av. da República, 57 – 8.º, 1050-189 Lissabon Portugal
Telefoon: +351 21 313 01 99
Fax: +351 21 310 78 45
Website: http://www.fgd.pt/enUS/Pages/inicio.aspx

Contact:
Fundo de Garantia de Depósitos
Av. da República, 57 – 8.º, 1050-189 Lisboa Portugal
Telephone: +351 21 313 01 99
Fax: +351 21 310 78 45
Website: http://www.fgd.pt/enUS/Pages/inicio.aspx

Aanvullende Informatie:

Additional information:

Het DGF kan een andere, aan het
garantiestelsel deelnemende, kredietinstelling
aanwijzen om de uitbetaling van de
ontoegankelijke deposito’s uit te voeren in
overeenstemming met de voorwaarden
overeengekomen tussen het DGF en de
uitvoerende kredietinstelling.

The DGF can appoint another participant credit
institution to repay unavailable deposits in
accordance with conditions agreed between
the DGF and the executing credit institution.

Het DGF zal de terugbetalingsprocedure,
The DGF will publish in a major national
-periode en uitvoerende instelling publiceren in magazine the process of reimbursement, the
een groot nationaal tijdschrift.
period and the payee institution.
Het DGF zal contact opnemen met elke
The DGF will contact each depositor and
depositohouder en het bedrag, de vorm, de
communicate the amount to be received, the
locatie en datum van uitbetaling communiceren. form, place and date of payment.
Een depositohouder kan een volmacht
verlenen aan Savedo(‘s juristen) en de bank en
het DGF hiervan op de hoogte stellen, zodat
Savedo het deposito namens de
depositohouder kan claimen

A depositor can give a power of attorney to
Savedo(’s attorneys), notifying the bank & the
DGF accordingly, so that it can claim the
deposit on the depositor’s behalf.

Overige belangrijke informatie:

Other important information:

Alle depositohouders aangemerkt als
particuliere of zakelijke klant, worden over het
algemeen gedekt door het
depositogarantiestelsel. Uitzonderingen voor
bepaalde tegoeden zijn op de website van het
betreffende depositogarantiestelsel vermeld.
Uw kredietinstelling informeert u op verzoek
ook of bepaalde producten al dan niet gedekt
zijn. Indien een tegoed gedekt is, zal de
kredietinstelling dit ook op het rekeningafschrift
bevestigen.

All depositors classified as retail or corporate
are generally insured by the deposit insurance
system. Exceptions for certain deposits are
listed on the website of the applicable deposit
insurance system. Your credit institution shall
also inform, on request, as to whether certain
products are insured or not. If a deposit is
insured, the credit institution confirms the same
through an account statement.
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