MAATREGELEN OM UW VERMOGEN TE BESCHERMEN
Vermogensscheiding
Wij staan onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.
Wij houden ons ook aan een aantal (wettelijke) regels die ervoor zorgen dat uw geld en effecten
veilig zijn. Eén van deze regels is dat wij uw geld en effecten afgescheiden bewaren van ons eigen
geld en effecten. Hierdoor gaan uw effecten niet mee in een faillissement van onze bank.
Dit betekent dat u uw geld en effecten (geheel of gedeeltelijk) terugkrijgt als wij failliet gaan.
a. Levering tegen betaling
Transacties in effecten verwerken wij volgens het principe van levering tegen betaling. Dat betekent
dat wij door u verkochte effecten uit uw effectenportefeuille uitleveren op hetzelfde moment dat wij
de verkoopopbrengst (minus de kosten) op uw geldrekening bijschrijven. Andersom betekent het
principe van levering tegen betaling dat wij het aankoopbedrag van door u gekochte effecten (plus
kosten) van uw geldrekening afschrijven op hetzelfde moment dat wij de effecten in uw
effectenportefeuille bijboeken.
b. Effecten
Wij houden op verschillende manieren uw effecten voor u in bewaring. Bewaren wij uw effecten op
grond van de Wet giraal effectenverkeer in een verzameldepot? Dan heeft u als eigenaar recht op
uitlevering van deze effecten (uit het verzameldepot). Dat recht heeft u ook als wij failliet zijn omdat
deze effecten niet onder ons faillissement vallen
Als wij uw effecten via één van onze bewaarbedrijven bewaren, heeft u alle rechten van uw effecten
die u normaal ook heeft. Dit betekent dat onze bewaarbedrijven de rechten van uw effecten namens
u uitvoeren. De voor- en nadelen die voortvloeien uit of verband houden met de rechten van uw
effecten zijn voor uw rekening. Onze bewaarbedrijven lopen daarom geen economisch of
commercieel risico. Het vermogen van de bewaarbedrijven is afgescheiden van het vermogen van
onze bank. Dat betekent dat die effecten niet in een faillissement van onze bank vallen.
Onze bank garandeert dat de bewaarbedrijven aan hun verplichtingen kunnen voldoen.
Op termijn zullen wij onze bewaarbedrijven opheffen. Uw vermogen zal dan door de Wet giraal
effectenverkeer worden beschermd (zoals hierboven uitgelegd).
c. Gelden
Als wij failliet gaan, garandeert het Depositogarantiestelsel dat het geldsaldo op uw betaalrekening
aan u wordt terugbetaald tot een bedrag van € 100.000 per (rechts)persoon. Dit bedrag geldt per
cliënt als maximum. Het maakt dus niet uit hoeveel rekeningen u bij ons heeft.
Onze bank voldoet ook steeds aan solvabiliteits- en liquiditeitsregels die ervoor zorgen dat wij uw
gelden aan u kunnen terugbetalen. Wij voldoen tevens aan de strenge wettelijke regels die ons
verplichten om onze administratie goed en betrouwbaar te organiseren. Op die manier is de kans op
fouten, fraude en belangenconflicten minimaal.
d. Derivaten
Worden uw derivaten op een beurs verhandeld (‘Beursderivaten’)? Dan gaan deze Beursderivaten
niet mee in een eventueel faillissement van onze bank. Gestandaardiseerde opties en futures zijn
voorbeelden van Beursderivaten. Bij die transacties treden wij als tussenpersoon op en worden deze
Beursderivaten op een omnibus (verzamel) rekening bij een clearing member (in dit geval de Kas

Bank N.V.) aangehouden. Bij een eventueel faillissement van ons of onze clearingmember kunt u uw
Beursderivaten laten overboeken naar een andere bank. Dit is zo bepaald in de Wet giraal
effectenverkeer.
Valuta termijn affaires beschouwen wij niet als Beursderivaten. Valuta termijn affaires beschouwen
wij als ‘Over The Counter derivaten’ (‘OTC Derivaten’). OTC Derivaten gaan wél mee in een
faillissement van onze bank.
Als u zekerheden (‘margin’) voor Beursderivaten en OTC Derivaten heeft gestort, dan worden deze
volledig beschermd door de Wet giraal effectenverkeer als deze zekerheden bestaan uit beleggingen.
Margin bestaande uit geld op uw geldrekening wordt alleen door de Wet giraal effectenverkeer
beschermd als deze margin voor Beursderivaten is gestort. Geld dat als (extra) margin is gestort
boven het bedrag dat moest worden gestort uit hoofde van de bijbehorende derivatenpositie, wordt
alleen beschermd door het Depositogarantiestelsel (zie onder e.) tot een maximum van
€ 100.000.
e. Depositogarantiestelsel en Beleggerscompensatiestelsel
De regels van het Depositogarantiestelsel en het Beleggerscompensatiestelsel zijn op onze bank van
toepassing.
Het kan voorkomen dat een bank haar verplichtingen niet meer kan nakomen, bijvoorbeeld in geval
van faillissement. Als wij onze verplichtingen niet meer kunnen nakomen, garandeert het
Depositogarantiestelsel dat tot een bedrag van € 100.000 (betaalrekeningen, spaarrekeningen en
deposito’s) per (rechts)persoon wordt terugbetaald als u geld bij ons heeft. Het maakt dus niet uit
hoeveel rekeningen u bij ons heeft, omdat deze regeling u maximaal € 100.000 terugbetaalt.
U komt in aanmerking voor terugbetaling door het Depositogarantiestelsel als:




de regels van het Depositogarantiestelsel op ons van toepassing zijn; en
uw geld volgens de regels van het depositogarantiestelsel kan worden uitbetaald; en
u een rekeninghouder bent die volgens de regels van het Depositogarantiestelsel kan worden
uitbetaald.

Tijdelijk hogere garantie bij verkoop van een woning:
Staat er geld op uw rekening dat direct verband houdt met de aan-of verkoop van een woning?
Dan garandeert het Depositogarantiestelsel dat maximaal € 500.000 van dat bedrag aan u wordt
terugbetaald. Deze garantie is wel tijdelijk en geldt uiterlijk tot drie maanden nadat u de storting van
het geld in verband met de aan-of verkoop van de woning op uw rekening heeft ontvangen.
Meer informatie over het Depositogarantiestelsel en uitzonderingen daarop vindt u in het
informatieblad depositogarantiestelsel. U kunt ook de officiële websites van De Nederlandsche Bank
bezoeken over het Depositogarantiestelsel en Beleggerscompensatiestelsel.
Als onze bank beleggingsdiensten aan u verleent en wij onze verplichtingen niet kunnen nakomen,
garandeert het Beleggerscompensatiestelsel dat u uw geld of de waarde van uw effecten krijgt
uitbetaald. Er wordt maximaal € 20.000 per (rechts)persoon terugbetaald.

De Nederlandsche Bank voert het Beleggerscompensatiestelsel uit. Dit betekent dat De
Nederlandsche Bank zelf vaststelt wanneer deze regeling wordt toegepast. Meer informatie over het
Beleggerscompensatiestelsel en de uitzonderingen daarop vindt u op de officiële website van De
Nederlandsche Bank.
f. InsingerGilissen Services
Wij gebruiken de naam InsingerGilissen Services als handelsnaam. Deze naam valt ook onder de
bankvergunning van InsingerGilissen Bankiers N.V. De maximum vergoedingen volgens het
Depositogarantiestelsel en Beleggerscompensatiestelsel worden per bankvergunning verstrekt.
Dit betekent dat een eventuele vergoeding op grond van deze regelingen niet wordt verdubbeld als
u zowel bij InsingerGilissen Services als bij InsingerGilissen Bankiers N.V. een rekening heeft.

