TAULELL D’ANUNCIS
FONS DE GARANTIA DE DIPÒSITS

Als efectes del Reial Decret 2606/1996, de 20 de desembre, sobre Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit,
els informem que Deutsche Bank, S.A. Española està adscrita al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit,
amb seu a C/ José Ortega y Gasset, 22 - 5a planta, 28006 Madrid, correu electrònic: fogade@fgd.es, web:
www.fgd.es, telèfon: +34 91 431 66 45.
Els dipòsits dineraris garantits tenen com a límit 100.000 euros (o, en el cas de dipòsits nominats en una altra divisa,
la seva equivalència aplicant els tipus de canvi del dia en què es produeixi algun dels fets esmentats a l'art. 8 del
Reial Decret 2606/1996, de 20 de desembre, o el dia anterior hàbil en cas de ser un dia festiu) per dipositant i
independentment del límit anterior, fins a un màxim de 100.000 euros pels dipòsits en valors i instruments financers
garantits i confiats a l'entitat. Aquests límits són aplicables en tots dos casos a la persona natural o jurídica,
independentment del nombre i la classe de dipòsits d'efectiu garantits o dels valors i instruments financers garantits
en què figuri com a titular respectivament, tot això de conformitat amb els termes de l'article 4 i concordants del Reial
Decret esmentat.
Tot seguit es transcriu la redacció de l'article 4 del Reial Decret 2606/1996 esmentat, el qual estableix la delimitació
de la garantia amb el detall dels supòsits dels dipòsits d'efectiu i els valors i instruments financers inclosos i exclosos
de la cobertura esmentada:
“Article 4. Delimitació de la garantia
1. A l'efecte d'aquest Reial Decret, tindran la consideració de dipòsits admissibles els saldos creditors
mantinguts en compte, inclosos els fons procedents de situacions transitòries per operacions de trànsit i
exclosos aquells dipòsits esmentats a l'apartat 4, que l'entitat tingui obligació de restituir en les condicions
legals i contractuals aplicables, sigui quina sigui la moneda en què estiguin nominats i sempre que estiguin
constituïts a Espanya o a un altre Estat membre de la Unió Europea, inclosos els dipòsits a termini fix i els
dipòsits d'estalvi. La part d'aquests dipòsits que no superi els nivells de cobertura establerts a l'article 7 es
consideraran dipòsits garantits.
Entre els fons procedents de situacions transitòries, als quals fa referència el paràgraf anterior, s'inclouran, en
tot cas, els recursos dineraris que s'hagin confiat a l'entitat per a la realització d'algun servei d'inversió,
d'acord amb el text refós de la Llei del Mercat de Valors, o procedents de la prestació d'aquests serveis o
activitats.
No tindran la consideració de dipòsits a efectes d'aquest Reial Decret els saldos creditors en què concorri
alguna de les circumstàncies següents:
a) La seva existència només pot provar-se mitjançant un instrument financer dels previstos a l'article 2 del text
refós de la Llei del Mercat de Valors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre. No tenen,
per tant, la consideració de dipòsits les cessions temporals d'actius ni els certificats de dipòsit al portador.
b) Si el principal no és reemborsable pel seu valor nominal.
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c) Si el principal només és reemborsable pel seu valor nominal amb una garantia o un acord especial de
l'entitat de crèdit o d'un tercer.
2. A l'efecte del present Reial Decret, tindran la consideració de valors garantits els valors negociables i els
instruments financers previstos a l'article 2 de la Llei del Mercat de Valors, que hagin estat confiats a l'entitat
de crèdit a Espanya o a qualsevol altre país per al seu dipòsit o registre o per a la realització d'algun servei
d'inversió. Dins els valors garantits s'inclouran, en tot cas, aquells que hagin estat objecte de cessió temporal i
continuïn anotats o registrats a l'entitat cedent.
No gaudiran de garantia els valors ni els instruments financers confiats a l'entitat de crèdit per realitzar serveis
d'inversió i activitats complementàries a territoris definits com a paradisos fiscals per la legislació vigent o a un
país o territori que manqui d'un òrgan supervisor dels mercats de valors, o quan, tot i existir, es negui a
intercanviar informació amb la Comissió Nacional del Mercat de Valors.
Els països o territoris que es troben en aquest supòsit seran aquells especificats pel Ministre d'Economia a
proposta de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.
Tampoc gaudiran de garantia els valors ni els instruments financers confiats a sucursals d'entitats de crèdit
espanyoles localitzades a països no comunitaris que disposin de sistemes nacionals d'indemnització dels
inversors equivalents als espanyols.
3. En allò que fa referència a la garantia esmentada als apartats anteriors per a serveis d'inversió o activitats
de dipòsit o registre de valors, els fons cobriran la no restitució dels valors o instruments pertanyents a
l'inversor perjudicat com a conseqüència de les situacions previstes a l'article 8.2 del present Reial Decret.
En aquest supòsit, en cap cas es cobriran pèrdues del valor de la inversió ni cap risc de crèdit.
4. No es consideraran dipòsits admissibles a l'efecte d'aquest Reial Decret i, per tant, estaran exclosos de la
cobertura del Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit:
a) Els dipòsits realitzats per altres entitats de crèdit per compte propi i en el seu propi nom, com també els
realitzats pels subjectes i les entitats financeres següents:
1r Les societats i agències de valors.
2n Les entitats asseguradores.
3r Les societats d'inversió mobiliària.
4t Les societats gestores d'institucions d'inversió col·lectiva, com també les societats gestores de fons de
pensions, dels fons de titulització i de capital-risc i els dipòsit de les entitats que gestionen.
5è Les societats gestores de carteres i les empreses d'assessorament financer.
6è Les societats de capital risc i les seves societats gestores corresponents.
7è Qualsevol altra entitat financera definida a l'article 4.1.26) del Reglament (UE) núm. 575/2013 del
Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2013.
b) Els fons propis de l'entitat segons la definició de l'article 4.1.118 del Reglament (UE) núm. 575/2013 del
Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2013, independentment de l'import pel qual es computin
com a tals.
c) Els valors representatius de deute emesos per l'entitat de crèdit, inclosos pagarés i efectes negociables.
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d) Els dipòsits el titular dels quals no hagi estat identificat, de conformitat amb les disposicions de la Llei
10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, o l'origen dels
quals siguin operacions que hagin estat objecte d'una sentència penal condemnatòria per delicte de blanqueig
de capitals.
e) Els dipòsits constituïts a l'entitat per les Administracions Públiques, tret d'aquells constituïts per entitats
locals amb un pressupost anual igual o inferior a 500.000 euros.
No es consideraran valors garantits a l'efecte d'aquest Reial Decret aquells valors els titulars dels quals siguin
les persones esmentades als paràgrafs a) i e) precedents.
5. De la mateixa manera, i sense perjudici que es tinguin en compte per al còmput de les aportacions,
l'obligació de pagar els imports garantits no inclourà aquells constituïts:
a) Amb trencament de les disposicions vigents, en particular, els originats en operacions en relació a les
quals hagi existit una condemna penal per delictes resultants d'operacions de blanqueig de capitals.
b) Per clients que hagin tingut, a títol personal, condicions financeres que hagin contribuït a agreujar la
situació de l'entitat, sempre que aquesta circumstància hagi estat determinada per sentència ferma.
c) Aquelles persones que actuïn per compte de qualsevol dels dipositants exclosos en virtut d'allò esmentat
anteriorment com també en aquest apartat, o de conformitat amb allò esmentat als apartats a) i b)
precedents.
6. No obstant els terminis establerts a l'article 9.1 d'aquest Reial Decret, sempre que a judici de la Comissió
Gestora existeixin circumstàncies que permetin presumir la relació o participació d'algun dipositant amb les
causes motivadores de l'obligació d'indemnitzar, es podrà suspendre el pagament de les indemnitzacions
corresponents mentre no es declari judicialment, a instància de part, la inexistència d'aquella relació o
participació. Els fons disposaran de la mateixa facultat quan un dipositant o qualsevol altra persona amb dret
o interès sobre un dipòsit hagi estat processat o s'hagués dictat apertura de judici oral per delictes relacionats
amb operacions de blanqueig de capitals, quan s'hagués incoat el procediment abreujat que es regula al Títol
III del Llibre IV de la Llei d'Enjudiciament Criminal i fins que finalitzi el procediment.
Allò establert en aquest apartat i el precedent serà igualment aplicable als titulars de valors garantits".
Deutsche Bank, S.A. Española també opera comercialment amb la denominació BanCorreos. Això significa que tots
els dipòsits, en una o més denominacions comercials, estant garantits per un total de 100.000 euros.
En cas que el dipositant o inversor ho sol·liciti, serà informat de les condicions necessàries perquè es produeixi el
pagament de l'import garantit i de les formalitats necessàries per al seu pagament.
Per informar sobre la garantia dels comptes corrents, dipòsits a termini fix i dipòsits d'estalvi, s'acompanya l'Imprès
d'Informació al Dipositant
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Imprès d'informació als dipositants
(Comptes a la vista, dipòsits a termini fix i dipòsits d'estalvi)

Informació bàsica sobre la cobertura dels dipòsits

Els dipòsits mantinguts a Deutsche Bank,
S.A. Española estan garantits per

El Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de
Crèdit

Límit de cobertura

100.000 euros per dipositant i entitat de crèdit
o, en cas de dipòsits nominats en una altra
divisa, la seva equivalència aplicant els tipus
de canvi del dia en què es produeixi algun
dels fets esmentats a l'art. 8.1 del Reial
Decret 2606/1996, de 20 de desembre, o el
dia anterior hàbil en cas de ser festiu. (2)

En cas de tenir més dipòsits a la mateixa
entitat de crèdit:

Tots els seus dipòsits a la mateixa entitat de
crèdit se sumen i el total està subjecte al límit
de 100.000 euros o, en cas dipòsits nominats
en una altra divisa, la seva equivalència
aplicant els tipus de canvi anteriorment
esmentats. (2).

Si té un compte en participació amb una altra
persona/d'altres persones:

El límit de 100.00 euros (o, en cas de dipòsits
nominats en una altra divisa, la seva
equivalència aplicant els tipus de canvi abans
esmentats) s'aplica a cada dipositant per
separat (3).

Període de reemborsament en cas de
concurs de l'entitat de crèdit:

- 20 dies hàbils, fins al 31 de desembre de
2018;
- 15 dies hàbils, entre l’1 de gener de 2019 i
el 31 de desembre de 2020;
- 10 dies hàbils, entre l’1 de gener de 2021 i
el 31 de desembre de 2023
- 7 dies hàbils, a partir del 31 de desembre de
2023.
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Moneda en què es realitza el
reemborsament:

Euros

Contacte:

Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de
Crèdit
C/ Ortega y Gasset, 22, 5a planta
28006 Madrid
Telèfon: (34) 91 431 66 45
Fax: (34) 91 575 57 28
Adreça electrònica: fogade@fgd.es

Per a més informació:

Lloc web: http://www.fgd.es

Justificant de recepció per part del dipositant:

Informació addicional
(2) Límit general de la protecció.
En cas de no poder disposar d'un dipòsit a causa del fet que una entitat de crèdit no estigués
en condicions de complir les seves obligacions financeres, els dipositants seran reemborsats
per un Sistema de Garantia de Dipòsits. El reemborsament puja a un màxim de 100.000 euros
(o, en el cas de dipòsits nominats en una altra divisa, la seva equivalència aplicant els tipus de
canvi abans esmentats) per entitat de crèdit. Això significa que se sumen tots els seus dipòsits
efectuats a la mateixa entitat de crèdit per determinar el nivell de cobertura. Si, per exemple,
un dipositant posseeix un compte d'estalvi amb 90.000 euros i un compte corrent amb 20.000
euros, únicament se li reemborsaran 100.000 euros.
Aquest mètode s'utilitzarà també si una entitat de crèdit opera amb diferents denominacions
comercials. Deutsche Bank, S.A. Española també opera comercialment amb la denominació
BanCorreos. Això significa que tots els dipòsits en una o més d'aquestes denominacions
comercials estan garantits per un total de 100.000 euros.
(3) Límit de la protecció per als comptes en participació.
En el cas de comptes en participació, el límit de 100.000 euros s'aplicarà a cada dipositant.
No obstant això, els dipòsits en un compte sobre el qual tinguin drets dues o més persones
com a socis o membres d'una societat, una associació o qualsevol agrupació d'índole similar,
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sense personalitat jurídica, s'agreguen i es tracten com si els hagués realitzat un dipositant
únic a efectes del càlcul del límit de 100.000 euros (o, en el cas de dipòsits nominats en una
altra divisa, la seva equivalència aplicant els tipus de canvi abans esmentats).
En els següents casos estipulats a l’article 10.1 del Reial Decreto Llei 16/2011, els dipòsits
están garantits per sobre dels 100 000 EUR (o, en el cas de diposits nominats en una altra
divisa, la seva equivalència aplicant els tipus de canvi esmentats): Quedaran garantits els
dipòsits amb independència del seu import durant tres mesos a comptar a partir de el moment
en què l'import hagi estat abonat o a partir de el moment en què aquests dipòsits hagin passat
a ser legalment transferibles: a) els procedents de transaccions amb béns immobles de
naturalesa residencial i caràcter privat; b) els que es derivin de pagaments rebuts pel
dipositant amb caràcter puntual i estiguin lligats a el matrimoni, el divorci, la jubilació,
l'acomiadament, la invalidesa o la mort; i c) els que estiguin basats en el pagament de
prestacions d'assegurances o en la indemnització per perjudicis que siguin conseqüència d'un
delicte o d'un error judicial. Pot obtenir més informació al lloc web www.fgd.es del Fons de
Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit.
Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit
C/ Ortega y Gasset, 22, 5a planta
28006 Madrid
Telèfon: (34) 91 431 66 45
Fax: (34) 91 575 57 28
Adreça electrònica: fogade@fgd.es
Lloc web: http://www.fgd.es
(4) Reemborsament.
El sistema de garantia de dipòsits responsable és el
Li reemborsarà els seus dipòsits fins a un màxim de 100.000 euros (o, en cas de dipòsits
nominats en una altra divisa, la seva equivalència aplicant els tipus de canvi esmentats) en un
termini màxim de vint dies hàbils, si la reclamació es produeix fins al 31 de desembre de 2018,
de quinze dies hàbils si es produeix entre l'1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2020,
de deu dies hàbils si es produeix entre l'1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2023 i, a
partir del 31 de desembre de 2023, en un termini de 7 dies hàbils, si bé el reemborsament
podrà posposar-se en els casos estipulats al tercer paràgraf de l'article 9.1.a) del Reial Decret
2606/1996.
Fins al dia 31 de desembre de 2023, quan el Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit
no pugui restituir l'import reemborsable en un termini de 7 dies hàbils, pagarà als dipositants,
en un termini màxim de 5 dies hàbils després de la seva sol·licitud, un import adient dels seus
dipòsits garantits a fi i efecte de cobrir el seu manteniment. Aquest import es deduirà de la
suma reemborsable. En cas que no se li hagi reemborsat en aquest termini caldrà que es posi
en contacte amb el sistema de garantia de dipòsits, atès que el temps durant el qual es pot
reclamar el reemborsament pot ser limitat. Per a més informació pot consultar el lloc web
www.fgd.es del Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit.
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Altra informació important.
En general, tots els dipositants minoristes i les empreses estan coberts per sistemes de
garantia de dipòsits. Les excepcions aplicables a certs dipòsits es poden consultar al lloc
web del sistema de garantia de dipòsits responsable. De la mateixa manera, la seva entitat
de crèdit l'informarà, si així ho sol·licita, de si determinats productes estan coberts o no. Si
els dipòsits estan coberts, l'entitat de crèdit li ho confirmarà també als extractes de compte.
Resten exclosos de la cobertura del Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit:
a) Els dipòsits realitzats per altres entitats de crèdit per compte propi i en el seu propi nom,
com també els realitzats pels subjectes i les entitats financeres següents:
1r Les societats i agències de valors.
2n Les entitats asseguradores.
3r Les societats d'inversió mobiliària.
4t Les societats gestores d'institucions d'inversió col·lectiva, com també les societats
gestores de fons de pensions, dels fons de titulització i de capital-risc i els dipòsit de les
entitats que gestionen.
5è Les societats gestores de carteres i les empreses d'assessorament financer.
6è Les societats de capital risc i les seves societats gestores corresponents.
7è Qualsevol altra entitat financera definida a l'article 4.1.26) del Reglament (UE) núm.
575/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2013.
b) Els fons propis de l'entitat segons la definició de l'article 4.1.118 del Reglament (UE)
núm. 575/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2013,
independentment de l'import pel qual es computin com a tals.
c) Els valors representatius de deute emesos per l'entitat de crèdit, inclosos pagarés i
efectes negociables.
d) Els dipòsits el titular dels quals no hagi estat identificat, de conformitat amb les
disposicions de la Llei 10/2010, de 28 d'abril (RCL 2010, 1175), de prevenció del blanqueig
de capitals i del finançament del terrorisme, o l'origen dels quals siguin operacions que
hagin estat objecte d'una sentència penal condemnatòria per delicte de blanqueig de
capitals.
e) Els dipòsits constituïts a l'entitat per les Administracions Públiques, tret d'aquells
constituïts per entitats locals amb un pressupost anual igual o inferior a 500.000 euros.

Els deutes del dipositant davant la nostra entitat no es tindran en consideració per calcular
l'import reemborsable, tret que la data d'exigibilitat d'aquests deutes sigui anterior o igual a les
dates en què es produeixin els fets contemplats a l'article 8.1 del Reial Decret 2606/1996.
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