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Geautoriseerd en gereguleerd door de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (“BaFin”) BaFin-registratienummer 
148759 en de Deutsche Bundesbank. IG Europe GmbH Zweden is geregistreerd bij Finansinspektionen. 

LLOYDS BANK 

VALUTA FIDUCIAIR REKENINGNUMMER IBAN

Euro (EUR) 86629117 GB76LOYD30801286629117

Amerikaanse dollar (USD) 11912089 GB04LOYD30801211912089

Pond/Sterling (GBP) 16843160 GB86LOYD30801216843160

Zwitserse frank (CHF) 24035282 GB02LOYD30801224035282

Deense kroon (DKK) 31014259 GB17LOYD30801231014259

Zweedse kroon (SEK) 29018572 GB66LOYD30801229018572

Noorse kroon (NOK) 30012864 GB96LOYD30801230012864

Alle in aanmerking komende deposito’s bij Lloyds Bank plc worden beschermd tot een totaal van £85.000 door de Financial Services 
Compensation Scheme, het Britse depositogarantiestelsel. Bekijk hoe de FSCS uw geld beschermt (https://www.lloydsbank.com/assets/media/
pdfs/fscs_guide.pdf). Meer informatie vindt u op: www.fscs.org.uk.

HYPOVEREINSBANK 

VALUTA FIDUCIAIR REKENINGNUMMER IBAN

Euro (EUR) 15536033 DE44700202700015536033

Amerikaanse dollar (USD) 15536040 DE49700202700015536040

Pond/Sterling (GBP) 15536034 DE17700202700015536034

Zwitserse frank (CHF) 15536035 DE87700202700015536035

Deense kroon (DKK) 15536041 DE22700202700015536041

Zweedse kroon (SEK) 15536036 DE60700202700015536036

Noorse kroon (NOK) 15536038 DE06700202700015536038

Alle in aanmerking komende deposito’s worden beschermd door een wettelijk depositogarantiestelsel en een contractueel 
depositogarantiestelsel. Indien uw kredietinstelling insolvent raakt, worden uw deposito’s te allen tijde gedekt tot een bedrag van 
100.000 euro. Voor meer informatie kijkt u op: https://einlagensicherungsfonds.de

HSBC FRANCE 

VALUTA REKENINGNUMMER IBAN

Euro (EUR) 006007741940 FR7630056000060006007741940

HSBC FRANCE wordt beschermd door LA GARANTIE DES TITRES en LA GARANTIE DES DEPOTS en LA GARANTIE DES CAUTIONS. Alle 
deposito’s die onder de garantie vallen worden opgeteld om het bedrag te bepalen dat de bank diens cliënt verschuldigd is. De FGDR betaalt 
de vergoeding tot €100.000 per persoon, per instelling, binnen 7 werkdagen. Voor meer informatie kijkt u op:  
https://www.garantiedesdepots.fr/en/garanties-du-fgdr/deposit-guarantee-scheme
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CAIXA BANK 

VALUTA REKENINGNUMMER IBAN

Euro (EUR) 0200219116 ES4121009194130200219116

Alle in aanmerking komende deposito’s worden beschermd door het depositogarantiestelsel van kredietinstellingen, zoals opgesteld door het 
koninklijk wetsbesluit 16/2011 van 14 oktober. Het doel van het Fonds is om deposito’s en effecten van kredietinstellingen te garanderen tot een 
limiet van 100.000 euro. U kunt de lijst van betrokken entiteiten (waaronder CaixaBank) bekijken op https://www.fgd.es/en/entidades_credito.html

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN (SEB)  

VALUTA FIDUCIAIR REKENINGNUMMER IBAN

Euro (EUR) 51238278256 SE2750000000051238278256

Deense kroon (DKK) 51238278221 SE0250000000051238278221

Noorse kroon (NOK) 51238278213 SE2450000000051238278213

Zweedse kroon (SEK) 52771118491 SE7250000000052771118491

Alle rekeningen zijn beschermd door het depositogarantiestelsel in overeenstemming met de beslissing van de Zweedse Riksgälden 
(Het Zweedse nationale schuldenkantoor). Iedere cliënt die in aanmerking komt voor bescherming, zoals gedefinieerd door de Zweedse 
Depositoverzekeringswet (1995: 1571), heeft recht op een vergoeding voor het totale bedrag op zijn of haar rekening(en) bij de bank met een 
maximumbedrag van SEK 950.000 of het equivalent hiervan. De Riksgälden betaalt de vergoeding binnen 7 werkdagen na de datum waarop 
de bank failliet is verklaard of de Zweedse financiële toezichthouder (Finansinspektionen) een garantie heeft gegeven. Voor meer informatie 
kijkt u op www.riksgalden.se.

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN (SEB) 

VALUTA REKENINGNUMMER IBAN

Euro (EUR) 97500400416 NO3997500400416

Noorse kroon (NOK) 97500610933 NO8697500610933

Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), de Noorse vestiging neemt deel aan het Noorse depositogarantiestelsel (Bankenes sikringsfond). Dit 
stelsel dekt de deposito’s van cliënten in elke aangesloten bank, inclusief rentes, beperkt tot NOK 2 miljoen per aangesloten bank. Voor meer 
informatie gaat u naar www.bankenessikringsfond.no.

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN (SEB) 

VALUTA REKENINGNUMMER IBAN

Euro (EUR) 0013011354 DK6452950013011354

Deense kroon (DKK) 0010057280 DK6652950010057280

Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), de Deense vestiging, is een deelnemer aan het Deense Garantiefonds (Garantiformuen), het Deense 
depositogarantiestelsel. Het Deense Garantiefonds beschermt in aanmerking komende spaarders van de bank tegen verliezen in het geval 
dat de bank betalingen opschort of onderworpen wordt aan verplichte liquidatie. Met betrekking tot deposito’s heeft een in aanmerking 
komende deposant op dit moment het recht om tot €100.000 (of het equivalent hiervan) van het Deense garantiefonds te vorderen. Meer 
informatie over de reguleringen, waaronder de gedekte bedragen en het recht om een claim in te dienen, vindt u op www.fs.dk.

https://www.fgd.es/en/entidades_credito.html
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IG EUROPE GMBH Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt, Duitsland 
T 0800 295 0001 of 020-794 6610 E Klantenservice.nl@ig.com W IG.com

UNICREDIT S.P.A. 

VALUTA FIDUCIAIR REKENINGNUMMER IBAN

Euro (EUR) 000105376860 IT03K0200805351000105376860

Lid van het Fondo di Garanzia dei Depositanti (Italiaanse depositogarantiestelsel) en de Fondo Nazionale di Garanzia (Italiaans nationaal 
compensatiefonds).  
Via del Plebiscito,  
102 - 00186 ROMA (Italia),  
Tel. 0039 06-699861,  
Fax: 0039 06-6798916,  
PEC: segreteriagenerale@pec.fitd.it,  
E-mail: infofitd@fitd.it,  
site: www.fitd.it

Bescherming is verzekerd tot €100.000 per rekeninghouder.

ING BANK  

VALUTA REKENINGNUMMER IBAN

Euro (EUR) 0008424640 NL66INGB0008424640

Amerikaanse dollar (USD) 0020122721 NL78INGB0020122721

ING Bank is lid van het depositogarantiestelsel (DSG) (www.dnb.nl). Het DSG garandeert een bedrag tot 100.000 euro per rekeninghouder per 
bank. Dit is onafhankelijk van het aantal rekeningen dat de cliënt heeft. Er gelden bijkomende garanties voor deposito’s die worden bewaard 
voor het kopen of verkopen van een huis.

CITI BANK  

VALUTA REKENINGNUMMER IBAN

Euro (EUR) 0027947824 IE21CITI99005127947824

Effectenrekening voor cliënten - Turbocertificaten


