FXFLAT DEPOSITOGARANTIE-VERZEKERING
FXFlat heeft, zonder extra kosten voor de klant, een aparte verzekering gekocht die in geval van insolventie verliezen dekt die hoger zijn
dan € 20.000,00 tot maximaal € 500.000,00.
De volgende informatie biedt een overzicht van de belangrijkste kenmerken en beperkingen van de polis, waarbij in geval van een verzekerde gebeurtenis de gehele inhoud van de polis bepalend is, ook wat betreft de verdere voorwaarden van de vervaldatum van de claim.
OPTREDEN VAN DE VERZEKERDE GEBEURTENIS

_ De verzekering is afgesloten voor de onwaarschijnlijke situatie dat in het geval van insolventie van FXFlat, klantengelden niet
kunnen worden terugbetaald. De polis treedt in werking indien de volgende voorwaarden zijn vervuld:
_ Officiële faillietverklaring van FXFlat.
_ Vaststelling van een bestaand dekkingstekort in de gelden van klanten, zelfs na de wettelijke vergoeding op grond van het
AnlEntG ten bedrage van € 20.000,00 dat daarin door een curator is voorzien.
WIE KAN EEN CLAIM INDIENEN

_ Alle particuliere klanten van FXFlat (ongeacht soort klant), alle vermogensbeheerders, handelsondernemingen met een jaaromzet van minder dan € 1.000.000,00.
_ Eigenaars van handelsondernemingen met een jaaromzet van meer dan € 1.000.000,00 en institutionele beleggers van FXFlat,
evenals klanten die zijn verwezen naar samenwerkingspartners, hebben hier geen recht op.

VOOR WELKE PRODUCTEN GELDT DE VERZEKERING

_ Alle verhandelde producten zijn verzekerd.
IN ACHT TE NEMEN TERMIJN, AANVRAAGFORMULIER EN DE VERWEERDER

_ Het aanvraagformulier moet binnen een termijn van 12 maanden na de faillietverklaring worden ingediend bij de curator van de
bank.
_ Het door de verzekeraar vereiste formulier moet worden gebruikt en bij de verzekeraar worden ingediend.
_ Er zijn geen directe claims tegen de verzekeraar.
WAT IS VERZEKERD

_ De verzekering dekt de zekerheden die door de aanvrager worden verstrekt om open contracten af te dekken.
_ Uitzonderingen zijn openstaande posities.
_ Passiva die groter zijn dan het bedrag van 90% van de passiva uit effectentransacties (tot een maximum van EUR 20.000,00) gegarandeerd door het compensatiestelsel van de effectenhandelbanken (AnlEntG).

MAXIMUMBEDRAG VAN DE VERGOEDING

_ De terugbetalingsvordering is gelijk aan het bedrag van de werkelijke verplichtingen uit effectentransacties tot een maximumbe-

drag van EUR 500.000,00 per klant (als alle bestaande rekeningen voor een klant worden opgeteld)
_ In principe geldt een totale claim van alle rechthebbende klanten tegen FXFlat tot een maximumbedrag van EUR 5.000.000,00.
_ Indien de totale waarde van de nettoschade van alle benadeelden de totale limiet van 5.000.000,00 EURO overschrijdt, worden

de betalingen ter dekking van de nettoschade van de individuele benadeelde partijen verricht in de verhouding waarin de nettoschade van de respectieve benadeelde partij staat tot de totale waarde van de nettoschade van alle benadeelde partijen.

KOSTEN VAN DE VERZEKERING VOOR DE KLANT

_ Geen. De kosten van de verzekering worden door FXFlat volledig gedragen.
DUUR VAN DE VERZEKERING EN DATUM VAN BEËINDIGING

_ De verzekering heeft momenteel een looptijd van één jaar (zie Certificaat).
_ FXFlat is niet verplicht om een dergelijke verzekering aan te houden.
_ De verzekering kan op elk moment worden geannuleerd of gewijzigd.
_ FXFlat zal onmiddellijk informeren over elke annulering of wijziging.
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