Depositohouder Informatie Blad over
depositogarantie
In overeenstemming met Artikel 17 van de
Depositogarantie Wet
(Official Gazette 82/2015)

INFORMATION TEMPLATE FOR DEPOSITORS
In accordance with Article 17 of the Deposit
Insurance Act
(Official Gazette 82/2015)

Basis informatie m.b.t. termijn- en
spaardeposito‘s
1. Deposito‘s bij KentBank d.d. worden gedekt
door:
Staatsagentschap
voor
Depositogarantie
en
Bankresolutie

Basic information on Security Deposits
1. Deposits at KentBank d.d. are protected by:
State Agency for Deposit Insurance and Bank
Resolution

2. Maximaal gedekte bedrag:
Tot en met de tegenwaarde in Kroatische kuna (HRK)
van het maximaal gedekte bedrag van € 100.000 per
depositohouder per kredietinstelling op basis van de
gemiddelde wisselkoers, zoals bekendgemaakt door
de Kroatische Nationale Bank (Croatian National
Bank of „CNB“), op de datum dat de CNB de
ontoegankelijkheid van het (de) deposito(‘s) heeft
vastgesteld.

2. Insurance Security Limit:
100,000 Euros per Depositor per credit institution
in Croatian Kuna (HRK) equivalent defined by the
median exchange rate of the Croatian National
Bank on the day of the insured event.

3. Indien u meer dan één deposito (verspreid over
verschillende
rekeningen)
bij
dezelfde
kredietinstelling heeft:
Al uw deposito’s bij dezelfde kredietinstelling worden
„bij elkaar opgeteld“. Het totale bedrag wordt gedekt
tot en met de tegenwaarde in Kroatische kuna (HRK)
van het maximaal gedekte bedrag van € 100.000 op
basis van de gemiddelde wisselkoers, zoals
bekendgemaakt door de CNB, op de datum dat de
CNB de ontoegankelijkheid van het (de) deposito(‘s)
heeft vastgesteld.

3. If you have multiple deposits at the same
credit institution:

4. Indien u een en/of-rekening met één of
meerdere andere personen heeft:
Het maximaal gedekte bedrag in HRK, de
tegenwaarde van € 100.000, op basis van de
gemiddelde wisselkoers, zoals bekendgemaakt door
de CNB, op de datum dat de CNB de
ontoegankelijkheid van het (de) deposito(‘s) heeft
vastgesteld,
geldt
afzonderlijk
voor
elke
depositohouder.

4. If you have a joint account with another
individual(s):
A limit of 100,000 Euro in HRK equivalent defined
by the median exchange rate of the Croatian
National Bank on the day of the insured event shall
be applied to each individual separately.

5. Uitbetalingstermijn bij faillissement van een
kredietinstelling:
Tot en met 31 december 2018: 20 Werkdagen

5. Compensation period in the event of credit
institution collapse:
20 working days up 31st December 2018.

In de periode van 1 januari 2019 tot en met 31
december 2020: 15 Werkdagen

15 working days for the period from 1st January
2019 to 31st December 2020.
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All your deposits at the same credit institution shall
be ‘aggregated’, and the total amount of such
deposits shall be limited to 100,000 Euros in HRK
equivalent defined by the median exchange rate of
the Croatian National Bank on the day of the
insured event.

In de periode van 1 januari 2021 tot en met 31
december 2023: 10 Werkdagen

Ten working days for the period from 1st January
2021 to 31st December 2023.

Vanaf 1 januari 2024: 7 Werkdagen

Seven working days from 1st January 2024
onwards.

6. Uitbetalingsvaluta:
Kroatische kuna (HRK)

6. Currency of compensation:
Croatian Kuna (HRK)

Alle deposito‘s in vreemde valuta worden in HRK
uitbetaald, op basis van de gemiddelde wisselkoers,
zoals bekendgemaakt door de CNB, op de datum dat
de CNB de ontoegankelijkheid van het (de)
deposito(‘s) heeft vastgesteld, ongeacht de originele
valuta van het deposito.

All deposits in foreign currencies shall be
calculated in HRK equivalent defined by the
median exchange rate of the Croatian National
Bank on the day of the insured event.

Contactgegevens:
State Agency for Deposit Insurance and Bank
Resolution

Contact details:
State Agency for Deposit Insurance and Bank
Resolution

Jurišićeva 1/II, 10000 Zagreb, Kroatië

Jurišićeva 1/II, 10000 Zagreb, Croatia

Telefoon: +385 (1) 48 13 222

Telephone: +385 (1) 48 13 222

Fax: +385 (1) 48 19 107

Fax: +385 (1) 48 19 107

E-Mail: dab@dab.hr

Email: dab@dab.hr

Meer informatie is te vinden op:

Further information:

http://www.dab.hr/en/home

http://www.dab.hr/en/home

Aanvullende informatie
Wanneer een deposito niet meer beschikbaar is
omdat een kredietinstelling niet meer kan voldoen aan
zijn
financiële
verplichtingen,
worden
depositohouders
uitbetaald
door
het
depositogarantiestelsel. Deze uitbetalingen zijn
gegarandeerd tot en met € 100.000 per klant per
kredietinstelling. Dat betekent dat alle deposito’s bij
dezelfde kredietinstelling bij elkaar worden opgeteld
om het te dekken bedrag te bepalen.
Bijvoorbeeld, indien een depositohouder bij een
kredietinstelling een deposito heeft met een tegoed
van € 90.000 en daarnaast nog een betaalrekening bij
diezelfde kredietinstelling met een tegoed in euro van
€ 20.000 (opgeteld €
110.000) dan krijgt de
depositohouder slechts het maximaal gedekte bedrag
van € 100.000 uitbetaald.

Additional information
If a deposit is unavailable because the credit
institution cannot meet its financial obligations,
depositors shall be paid from a deposit insurance
system. These payments are guaranteed up to
100,000 Euro per credit institution. This
necessitates that all deposits at a credit institution
are aggregated to determine a level of coverage.
For example, if a depositor has 90,000 Euros in a
deposit account and 20,000 Euros in a current
account, the level of coverage amounts to only
100,000 Euros.

Bij gezamenlijke rekeningen wordt het aandeel van
elke depositohouder afzonderlijk berekend en gedekt
tot en met het maximaal gedekte bedrag van €
100.000.

Joint accounts shall have a coverage limit of
100,000 Euro for each individual depositor.
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Echter, deposito’s op een rekening, welke twee of
meer bevoegde begunstigden heeft die verbonden
zijn
aan
dezelfde
eenmanszaak,
samenwerkingsverband of soortgelijke associatie
zonder rechtspersoonlijkheid, worden bij de
berekening van het maximaal gedekte bedrag van €
100.000 in HRK op basis van de gemiddelde
wisselkoers, zoals bekendgemaakt door de CNB, op
de datum dat de CNB de ontoegankelijkheid van het
(de) deposito(‘s) heeft vastgesteld, behandeld als
ware het deposito’s van één enkele depositohouder.

However, deposits in accounts which have two or
more authorized beneficiaries who are members of
a business partnership, association or another
group of a similar nature who are not recognized
as legal entities shall be aggregated and treated as
a single depositor’s funds for the purposes of
calculating the coverage limit of EUR 100,000 in
HRK equivalent defined by the median exchange
rate of the Croatian National Bank on the day of the
insured event.

In enkele gevallen krijgen deposito’s met een tijdelijke
grote som, een aanvullend dekkingslimiet van €
30.000 in HRK op basis van de gemiddelde
wisselkoers, zoals vastgesteld door de Kroatische
Nationale Bank. Met andere woorden, het limiet wordt
verhoogd tot en met een maximum gedekt bedrag van
€ 130.000 in HRK op basis van de gemiddelde
wisselkoers, zoals vastgesteld door de Kroatische
Nationale Bank, voor de drie maanden nadat het
bedrag is bijgeschreven of drie maanden vanaf het
moment waarop zulke deposito’s juridisch gezien
overgemaakt kunnen worden en betrekking hebben
op de volgende typen deposito’s:

In some instances deposits, that represent a
temporary large balance, shall receive an
additional coverage limit amounting to 30,000 Euro
in HRK, according to the median exchange rate of
the Croatian National Bank, that is, up to and
including, a total of 130,000 Euro according to the
median exchange rate of the Croatian National
Bank, three months after crediting an amount or
three months from the moment such deposits
become legally transferable and relate to the
following types of deposits:

1) De verkoop van onroerend goed waarin de
depositohouder tijdelijke of permanente verblijf heeft,
2) Transacties die betrekking hebben op huwelijk,
scheiding, pensionering, ontslag, handicap, ziekte of
overlijden of
3) Verzekeringsuitkeringen of schadevergoeding voor
slachtoffers van misdaden of gerechtelijke fouten.
Meer informatie is beschikbaar op
http://www.dab.hr/en/home.

1) The sale of property in which the depositor has
a temporary or permanent residence,
2) Transactions relating to marriage, divorce,
retirement, dismissal, disability, illness or death, or
3) Payment of insurance or damage compensation
for victims of crimes or judicial errors. Additional
information
is
available
at
http://www.dab.hr/en/home.

Uitbetaling
Het depositogarantiestelsel wordt uitgevoerd door het
Staatsagentschap
voor
Depositogarantie
en
Bankresolutie (State Agency for Deposit Insurance
and Bank Resolution), Jurišićeva 1/II, 10000 Zagreb,
Croatia, Telefoonnummer: +385 (1) 48 13 222, E-mail:
dab@dab.hr,
http://www.dab.hr/en/home.
Het
Staatsagentschap
voor
Depositogarantie
en
Bankresolutie zal uw deposito’s (tot en met de
tegenwaarde in HRK van € 100.000 op basis van de
gemiddelde wisselkoers, zoals bekendgemaakt door
de CNB, op de datum dat de CNB de
ontoegankelijkheid van het (de) deposito(‘s) heeft
vastgesteld) binnen een termijn van 20 Werkdagen en
vanaf 1 januari 2024 binnen een termijn van 7
Werkdagen terugbetalen.

Compensation
The deposit insurance system is administered by
the State Agency for Deposit Insurance and Bank
Resolution, Jurišićeva 1/II, 10000 Zagreb, Croatia,
telephone number: +385 (1) 48 13 222, E-mail:
dab@dab.hr, http://www.dab.hr/en/home. The
State Agency for Deposit Insurance and Bank
Resolution shall pay your deposits (up to 100,000
Euros in HRK equivalent defined by the median
exchange rate of the Croatian National Bank on the
day of the insured event) within 20 working days
and, from 1st January 2024, within seven working
days.
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Dringende / tijdelijke betalingen: indien de te betalen
bedragen niet beschikbaar zijn voor betaling binnen
20 Werkdagen, of 7 Werkdagen vanaf 1 januari 2024,
zal het Staatsagentschap voor Depositogarantie en
Bankresolutie ervoor zorg dragen dat, binnen vijf
Werkdagen
vanaf
ontvangst
van
een
terugbetalingsverzoek van een depositohouder,
passende geldbedragen beschikbaar zijn om de
basiskosten van levensonderhoud te dekken van elk
gegarandeerd deposito bedrag.

Urgent / temporary payments: if the due amounts
are not available for payment within 20 working
days, or 7 working days as of 1st January 2024, the
State Agency for Deposit Insurance and Bank
Resolution shall ensure, within five working days
from receipt of a request from a depositor, to make
appropriate amounts of funds available to cover
basic living costs from any insured deposit amount.

Wanneer u geen betaling(en) heeft ontvangen binnen
de aangegeven termijnen, dient u contact op te
nemen met het depositogarantiestelsel, daar de
periode van terugbetaling kan verlopen na een zekere
periode. Meer informatie is te vinden op:
http://www.dab.hr/en/home.

If you do not receive payments by these deadlines,
you should contact the deposit insurance system,
as a period for reimbursement can expire after a
certain period. Additional information is available at
http://www.dab.hr/en/home.

Overige belangrijke informatie
Deposito’s van particuliere klanten zijn in het
algemeen door het depositogarantiestelsel gedekt.
Uitzonderingen m.b.t. bepaalde deposito’s zijn terug
te vinden op de website van het toepasselijke
depositogarantiestelsel. Uw kredietinstelling zal u, op
verzoek, informeren of bepaalde deposito’s wel of niet
gedekt worden. Als een deposito gedekt wordt door
het depositogarantiestelsel, zal uw kredietinstelling dit
bevestigen op uw rekeningafschrift of soortgelijke
bewijsstukken.

Other Important Information
All depositors classified as retail are generally
insured by the deposit insurance system.
Exceptions for certain deposits are listed on the
website of the applicable deposit insurance
system. Your credit institution shall also inform, on
request, as to whether certain products are insured
or not. If a deposit is insured, the credit institution
confirms the same through an account statement.
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