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ЗАЩИТА
НА ВАШИТЕ ВЛОГОВЕ
ПРИ НЕПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ
НА ВАШАТА БАНКА
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Фондът за гарантиране на влоговете и оздравяване на финансовите институции (FGDR)
е създаден със закон на 25 юни 1999 г. с цел осигуряване на обезщетение, в случай че
Вашата банка или инвестиционно предприятие бъдат обявени в неплатежоспособност и
сте лишени от достъп до активите си:
› схемата за гарантиране на депозитите покрива сумите по разплащателни сметки и
спестовни влогове;
› схемата за обезщетяване на инвеститори покрива ценни книжа и други финансови
инструменти.
FGDR, чиято мисия е да служи на обществения интерес, защитава клиентите в случай на
неплатежоспособност на тяхната институция. Защитавайки активите на клиентите,
фондът помага за поддържане на доверието в банковата система и осигуряването на
нейната стабилност.
Всички банки и инвестиционни предприятия, които имат разрешение да извършват
дейност във Франция, са задължени да правят вноски във фонда.

Към края на 2015 г., 582
институции членуват в FGDR
и участват най-малко в една
от гаранционните схеми.
FGDR също обхваща клиенти
на клонове в държави от
Европейското икономическо
пространство (1).

FGDR работи със сродните си
европейски организации, за да
осигури защита на клиенти на
френските клонове на
институции с централно
управление в държава от ЕИП.

FGDR може също да се
намесва в оздравителния
процес при банкови кризи,
преди обявяване на
несъстоятелност, с цел
предотвратяване на
прекъсването на услугите и
осигуряване на компенсация.

(1) Европейско икономическо пространство (ЕИП): Германия, Австрия, Белгия, България, Кипър, Хърватия, Дания, Испания, Естония,
Финландия, Франция, Гърция, Унгария, Ирландия, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Норвегия,
Нидерландия, Полша, Португалия, Чехия, Румъния, Великобритания, Словакия, Словения и Швеция.

Имате ли въпроси относно Вашите гаранции?
Обърнете се към Вашата банка, инвестиционно
предприятие или към FGDR.
FGDR : 65, rue de la Victoire 75009 Париж – Франция
Тел. : +33 (0)1 58 18 38 08 / Факс: +33 (0)1 58 18 38 00
contact@garantiedesdepots.fr
www.garantiedesdepots.fr

Френски фонд за гарантиране
на влоговете и оздравяване на
финансовите институции

1/ ОБХВАТ НА СХЕМАТА ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ДЕПОЗИТИТЕ
ВКЛЮЧЕНИ ПРОДУКТИ
Всички внесени суми по сметки и спестовни влогове
имат покритие, независимо от валутата, в която са
деноминирани сметките:
› разплащателна сметка, безсрочен или срочен депозит;
› спестовен влог или спестовен план: жилищноспестовен влог
(CEL), жилищноспестовен план (PEL), популярен спестовен
план „Plan d’Epargne Populaire“ (PEP) и т.н.;
› спестовен младежки влог (Livret Jeune)
› парична сметка, свързана със спестовна схема за собствен
капитал (PEA), пенсионна спестовна схема (PER) или техен
еквивалент в банкова институция, участваща в FGDR.

СХЕМА ЗА
ГАРАНТИРАНЕ
НА ВЛОГОВЕ
НА FGDR
До €100,000 на
клиент, на
институция.

› издадени, но неинкасирани банкови чекове.

Включва всички суми, депозирани в спестовни
сметки, гарантирани от френската държава:
› спестовен влог „Книжка тип ‘A’“ (Livret A) (и спестовен влог
„Livret Bleu“);
› спестовен влог „Книжка за устойчиво развитие“ (LDD);
› и спестовен влог „Популярна спестовна книжка“ (LEP).

ФРЕНСКА
ДЪРЖАВНА
ГАРАНЦИЯ,
ПРИЛОЖЕНА
ОТ FGDR
До €100,000 на
клиент, на
институция.
FGDR изплаща
обезщетението на
клиента от името
на френската
държава.

ПРОДУКТИ, КОИТО НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ
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Следните продукти не са включени в FGDR:
› животозастрахователна полица, полица със спестовен
елемент, сключена със застрахователно дружество;
› пенсионни спестовни схеми (PER, PERP, PEP), сключени със
застрахователно дружество;
› колективни пенсионни спестовни схеми (PERCO),
междудружествени колективни пенсионни спестовни схеми
(PERCO-I), дружествени пенсионни спестовни схеми (PERE);
› дружествени спестовни схеми (PEE), междудружествени
спестовни схеми (PEI);
› банкноти, монети и предмети, оставени за съхранение във
Вашата банка;
› анонимни депозити или инструменти с неустановен
собственик;
› електронни пари (Moneo);
› депозит на собствен капитал.
Виж чл. 312-41 на Паричния и финансов кодекс на Франция.

ГАРАНТИРАНИ
ПО ДРУГА
СХЕМА ИЛИ
БЕЗ
ГАРАНЦИЯ.
Проверете във
Вашата банка.

2/ КОМПЕНСИРАНЕ ПО СХЕМАТА ЗА
ГАРАНТИРАНЕ НА ДЕПОЗИТИ
Схемата за гарантиране на депозити към FGDR покрива всички вложители, включително
физически лица – пълнолетни и непълнолетни, поставени под запрещение или представлявани
от трето лице; дружества - акционерни дружества (SA), дружества с ограничена отговорност
(SARL), еднолични дружества с ограничена отговорност (EURL) и т.н.; еднолични търговци;
асоциации и други професионални групи и т.н., на стойност до €100,000 на вложител, на
институция.
Разполагате с „временно високи депозиРазполагате с няколко сметки в една и съща
ти“, тоест суми, които са получени побанка:
малко от три месеца преди неплаРазглежда се общият сбор на всички депозити.
тежоспособността и произхождат от:
Единствено кредитното салдо се използва за
определяне на размера на компенсацията,
1/ продажба на жилищни имоти, които
са Ваша собственост;
освен в случай на законово и договорно
прихващане.
2/ еднократно изплащане на компенсация за претърпени от Вас вреди;
Разполагате със сметки в различни банки:
3/ еднократно изплащане на пенсионни
Гаранцията по FGDR се прилага поотделно за
доходи, наследство, завещание или
всяка банка.
дарение;
Разполагате със съвместна сметка:
изплащане на компенсация или
4/
Компенсацията се дели поравно между
осигуровка или договорно
съпритежателите, освен ако в договора не е
обезщетение след прекратяване на
посочено друго. Всеки съсобственик
трудов договор.
комбинира своя дял с другите си депозити и
Нивото
на покритие от €100,000 се
спестовни сметки.
увеличава с допълнителна сума от
Държите личното си имущество отделно от
€500,000 за всяко събитие, попадащо в
търговските си активи (еднолично дружество
горните категории, с изключение на
с ограничена отговорност (EURL) или
обезщетение на телесно увреждане,
едноличен търговец с ограничена
при което няма определена горна
отговорност (EIRL):
граница. За да упражните това свое
Полага ви се отделна компенсация за личните
право, трябва да се обърнете писмено
и за фирмените ви сметки.
към FGDR в рамките на два месеца след
Имате участие в неразделна съсобственост
получаване на първоначалното
Неразделната съсобственост подлежи на
обезщетение и да предоставите необхоотделна компенсация от тази на участващите в
димите придружаващи документи.
нея лица.

3/ СХЕМА ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИТОРИ ОТ FGDR
Схемата за компенсиране на инвеститори към
FGDR покрива всички ценни книжа и
финансови инструменти на инвеститори
(физически лица, пълнолетни и непълнолетни,
дружества, предприемачи, асоциации и други
професионални организации, и т.н.):
› акции във влогове тип PEA или сметки за
ценни книжа, облигации, дялове в
инвестиционни дружества от отворен тип
или взаимни фондове във влогове тип PEE
или PERCO в банкова институция, членуваща
в FGDR;
› депозитни сертификати, прехвърляеми
дългови инструменти.
Гаранцията се прилага на стойност до
€70,000 на клиент на институция, независимо
от валутата, в която са деноминирани
сметките за ценни книжа.

Забележка: схемата за компенсиране на
инвеститори влиза в действие, само когато са
изпълнени две условия:
1/ Вашите ценни книжа вече не се намират по
сметките Ви;
2/ институцията, в която имате сметка, е преустановила плащанията и не е в състояние
да върне или възстанови ценните книжа.
Паричната сума по сметката Ви за ценни
книжа също се компенсира:
› на стойност до €70,000, в случай че Вашата
сметка за ценни книжа се държи от
инвестиционно предприятие и Вашата
парична сметка, свързана с ценните книжа, е
деноминирана в евро или друга валута на
държава от ЕИП.
› или е включена в сумите, покрити по схемата
за гарантиране на депозити до €100,000, в
случай че сметката Ви за ценни книжа е
открита в банкова институция.

4/ СХЕМА ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ДЕПОЗИТИ И КОМПЕНСИРАНЕ
НА ИНВЕСТИТОРИ: ПРОЦЕДУРА ЗА КОМПЕНСИРАНЕ
Стъпка 1

Откриване на процедурата по искане на Autorité de Contrôle (френския
орган за пруденциален надзор - ACPR)
FGDR се намесва, когато банката или инвестиционното дружество не е в
състояние да възстанови привлечените депозити или поверените й ценни
книжа. От датата на невъзможност за възстановяване на средствата
институцията се обявява в неплатежоспособност и клиентите губят достъп
до сметките си. Компенсирането от FGDR започва автоматично.
Не е необходимо клиентите да предприемат други действия, освен да
открият сметка в друга институция, ако все още нямат такава.

Стъпка 2

5 дни

Стъпка 3

влогове

20
дни

влогове

7

дни

Подготовка на компенсацията
Институцията подготвя извлечение по сметката на клиента към датата на
невъзможност за възстановяване на средствата и му изпраща
окончателното извлечение. Институцията изпраща тази информация към
FGDR и FGDR я използва за определяне размера на компенсацията.
През цялото време FGDR информира клиентите относно етапа на
процедурата посредством уебсайта си и отговаря на техните въпроси на
телефонния си център.
Плащане към клиентите
FGDR изпраща на всеки клиент писмо за компенсацията с уведомление за
получаване, което съдържаща:
› информация за сметките на клиента;
› списък с гарантираните сметки и изключенията;
› определянето на размера на компенсацията;
› сумите, които не подлежат на компенсиране;
› чек с компенсацията, ако е приложимо и
› уведомление «Компенсация от FGDR».

Стъпка 4

Край на компенсацията.
FGDR разглежда и работи по специалните случаи, допълнителната компенсация
и всички други претенции и искове до пълното им приключване.

5/ ГАРАНТИРАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ГАРАНЦИИ
ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ
Схемата на FGDR за гаранции за добро изпълнение включва гаранции за добро изпълнение,
които банка или финансова институция е задължена да издаде на определени регулирани
професии (агенти по недвижимите имоти, туристически агенти и др.), за да гарантира
правилното изпълнение на проектите на техните клиенти. В случай на обявена
несъстоятелност на банката или финансовата институция, FGDR поема нейните задължения и
удовлетворява претенциите по гаранциите за добро изпълнение до приключването на проекта.
Ако представителят на регулираната професия не изпълни задълженията си към клиентите,
FGDR ги компенсира. Максималният размер на компенсацията е равен на 90% от вредата,
понесена от клиента, с възможност за приспадане на сума от €3,000.
Този документ представя накратко Вашите гаранции.
За повече информация, посетете нашия уебсайт на адрес: www.garantiedesdepots.fr.
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FGDR изплаща компенсацията в рамките на:
› 20 работни дни за схемата за гарантиране на депозити (7 работни дни от
1 юни 2016 г.);
› 3 месеца за схемата за компенсиране на инвеститори.
Този период може да бъде удължен, единствено в случай на необходимост
от специална обработка.
След получаване на първоначалната компенсация, клиентът разполага с два
месеца, за да изпрати на FGDR молба за допълнителна компенсация, заедно с
придружаващите документи за «временни високи депозити».

