Depositogarantie in
Caribisch Nederland

Inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba worden beschermd door
de depositogarantie voor Caribisch Nederland. Depositogarantie is gratis
en beschermt het geld van spaarders tot 10.000 USD in het geval dat er
iets met een bank gebeurt. De depositogarantie wordt uitgevoerd door
De Nederlandsche Bank (DNB).

Welke banken
zijn beschermd?

Welke producten
zijn beschermd?

Gedekt: alle banken met een

Beschermd: alle bankrekeningen

vergunning om actief te zijn op

zoals betaalrekeningen, spaar-

Bonaire, Sint Eustatius en Saba*

rekeningen en termijndeposito’s

Niet gedekt: kredietunies en

Niet beschermd: financiële

geld bij kantoren buiten Bonaire,

instrumenten zoals beleggings-

Sint Eustatius en Saba

fondsen, aandelen en obligaties

*) Kijk op www.cn.dnb.nl voor een lijst van banken die gedekt zijn door de depositogarantie

Wie zijn beschermd?
▪ Vrijwel alle inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
▪ Vrijwel alle niet-financiële en niet-publieke instellingen met
geregistreerde zetel in Caribisch Nederland
Tip: Als u een sedula heeft die is uitgegeven door Bonaire, Sint Eustatius of Saba, kunt er vrijwel zeker
van zijn dat uw geld wordt beschermd door de depositogarantie. Controleer altijd of de bankrekening
op uw naam staat, of dat u geregistreerd staat als gerechtigde. Er geldt de voorwaarde om inwoner
te zijn. Dit betekent dat u de bescherming van de depositogarantie verliest als u verhuist naar buiten
Bonaire, Sint Eustatius of Saba.

Hoe hoog is de bescherming?
Deposito’s zijn beschermd tot maximaal 10.000 USD. Er zijn twee
belangrijke regels:
▪ De bescherming geldt per persoon of onderneming; niet per rekening
▪ De bescherming geldt per bank met een vergunning

Berekenen van het gegarandeerde bedrag
Hieronder ziet u twee voorbeelden van inwoners die geld hebben bij een
bank die beschermd wordt door de depositogarantie
Betaalrekening

4.000 USD

Spaarrekening

8.000 USD

Totaal tegoed bij bank
Maria

Dennis & Angela

12.000 USD

Tip: Maria zou haar geld kunnen spreiden over
meerdere banken om haar bescherming te vergroten

Betaalrekening (en/of)

5.000 USD

Spaarrekening (en/of)

10.000 USD

Totaal tegoed bij bank

15.000 USD

Tip: Dennis & Angela zijn volledig beschermd omdat
ze allebei beschermd zijn tot 10.000 USD

10.000 USD
beschermd

15.000 USD
beschermd

Wat gebeurt er als een bank omvalt?
▪ 	Als een bank omvalt en niet meer in staat is om uw geld terug te geven,
wordt de depositogarantie geactiveerd
▪ U kunt vanaf dat moment een vergoeding aanvragen op het eiland waar
het kantoor van deze bank actief was
▪ De Nederlandsche Bank zal de vergoeding zo snel mogelijk beschikbaar
stellen, maar altijd binnen 3 maanden

Controleer uw bescherming in drie stappen
Beantwoord onderstaande drie vragen om snel te beoordelen of u wordt
beschermd door de depositogarantie voor Caribisch Nederland
1. H
 eeft u, of uw onderneming, geld op een bankrekening bij een
kantoor op Bonaire, Sint Eustatius of Saba van een bank die valt
onder de depositogarantie voor Caribisch Nederland?

Nee

Ja
2. B
 ent u, of is uw onderneming, officieel bij de bank geregistreerd als
(mede-)eigenaar van de bankrekening(en) waarop uw geld wordt
aangehouden?

Nee

Ja
3. B
 ent u een inwoner met een sedula uitgegeven door de openbare
lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba / Is uw onderneming
geregistreerd in Bonaire, Sint Eustatius of Saba?

Nee

Ja
U kunt er vrijwel zeker van zijn dat uw geld, of dat van uw onderneming, is beschermd tot maximaal 10.000 USD per persoon of
onderneming, per bank. Bepaalde uitzonderingen zijn van toepassing.

Uw geld, of dat van uw onderneming,
is waarschijnlijk niet beschermd door
de depositogarantie.

Meer informatie
Als u meer informatie nodig heeft, kunt u mailen of bellen met de Informatiedesk
van De Nederlandsche Bank (in Nederlands en Engels).
▪ www.cn.dnb.nl/depositogarantie
▪ info@dnb.nl
▪ +31 20 524 91 11 (internationaal nummer, gevestigd in Amsterdam)

Disclaimer
Deze brochure over depositogarantie in Caribisch Nederland tracht een volledige beschrijving te bieden van
de bescherming die de depositogarantie biedt. De brochure is echter niet bedoeld als een juridische uitleg van
de wet- en regelgeving die leidend is voor de depositogarantie. De informatie in deze brochure is gebaseerd
op de wet- en regelgeving zoals deze in februari 2018 van toepassing was. Voor inzage in de actuele regelgeving en de daaruit voortvloeiende dekking onder de depositogarantie kunt u altijd de website van DNB
voor Caribisch Nederland raadplegen (www.cn.dnb.nl).

