Depositogarantiestelsel en bescherming van uw beleggingen
Op de rekeningen die de cliënt aanhoudt bij de bank, worden de gelden en effecten geadministreerd
die de cliënt bezit. De bank neemt een aantal (wettelijke) regelingen in acht om ervoor te zorgen
dat de gelden en effecten van de cliënt beschermd zijn.
Depositogarantiestelsel
Alle banken in Nederland staan onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB). DNB voert het
Nederlandse depositogarantiestelsel uit.
Voor het vermogensbeheer heeft u een beleggingsrekening bij InsingerGilissen. Dit betekent dat uw
gelden en uw beleggingen daar worden aangehouden. InsingerGilissen heeft een bankvergunning
en valt onder het depositogarantiestelsel. Het depositogarantiestelsel garandeert dat particulieren
en de meeste ondernemingen hun spaargeld tot een maximum van € 100.000 per rekeninghouder
per bank terugkrijgen als hun bank failliet gaat, ongeacht het aantal rekeningen.
Ook geld dat op een beleggingsrekening wordt aangehouden valt onder het depositogarantiestelsel.
Beleggingen zoals aandelen of obligaties vallen niet onder het depositogarantiestelsel. Beleggingen
worden op een andere manier beschermd tegen faillissement zoals u hieronder kunt lezen.
Het depositogarantiestelsel geldt voor particulieren en voor de meeste ondernemingen. Financiële
ondernemingen en overheden kunnen geen aanspraak maken op het depositogarantiestelsel. DNB
voert de regeling uit en bepaalt de vergoeding.
Meer informatie over het depositogarantiestelsel vindt u op de website van DNB en InsingerGilissen.
Bescherming van uw beleggingen
Fair Capital Partners Vermogensbeheer en InsingerGilissen hanteren regels voor
vermogensscheiding. Dit betekent onder meer dat de beleggingen van klanten zijn beschermd
tegen een faillissement. De beleggingen van klanten zijn ondergebracht in het bewaarbedrijf
Theodoor Gilissen Global Custody N.V. Dit is een aparte juridische entiteit, die geen
ondernemingsrisico loopt en waarvan het vermogen is afgescheiden van de bank InsingerGilissen.
Meer informatie over vermogensscheiding en andere regelingen om klanten te beschermen vindt u
op de website van InsingerGilissen.
Daarnaast geldt het beleggerscompensatiestelsel voor het geval InsingerGilissen niet in staat is om
te voldoen aan haar verplichtingen. Deze regeling zorgt ervoor dat klanten worden gecompenseerd
tot een maximumbedrag van € 20.000 per persoon per bankvergunning. Het
beleggerscompensatiestelsel geldt voor particulieren en voor ondernemingen die een verkorte
balans mogen publiceren. Eventuele koersverliezen die voortvloeien uit beleggen, vallen niet onder
het beleggerscompensatiestelsel. Op de website van de AFM leest u meer over het
beleggerscompensatiestelsel.

Herengracht 33
1398 AB Muiden (NL)
tel. +31 (0)294 - 745 300
vermogensbeheer@faircapitalpartners.nl
www.faircapitalpartners.nl

