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 /4إجراء التعويض (الودائع واألوراق املالية)

1

م ع لو م ا

اإلطالق بنا ًء عىل طلب من هيئة الرقابة ()ACPR
يتدخل صندوق  FGDRعندما ال يعود بإمكان املرصف أو رشكة االستثامر إعادة الودائع التي ت ّم جمعها ،أو إعادة
األوراق املالية التي تحتفظ بها .يتم اإلعالن عن الفشل املايل للمؤسسة يف تاريخ عجزها ،ويفقد بذلك العمالء إمكانية
الوصول إىل حساباتهم .ويبدأ تشغيل التعويض من قبل صندوق  FGDRتلقائيًا.
ال يحتاج العمالء إىل اتخاذ أي إجراء آخر غري فتح حساب يف مؤسسة أخرى إذا مل يكن لديهم حساب.

حامية أموالك
يف حال الفشل املايل
ملرصفك

تحضري التعويض
تقوم املؤسسة بإعداد كشوف حسابات العمالء اعتبارا من تاريخ العجز يف السيولة ،وترسل للعمالء كشف حساب نهايئ.
كام يتم إرسال هذه املعلومات إىل صندوق  FGDRالذي يستخدم هذا الكشف النهايئ كقاعدة لتحديد مبلغ التعويض.
ويقوم صندوق  FGDRخالل هذا الوقت بإعالم الجمهور عن التقدم املحرز يف اإلجراءات عرب موقعه اإللكرتوين ويقوم
باإلجابة عىل األسئلة عرب مركز اتصاالته.
إتاحة ودفع التعويض
• يفتح صندوق  « FGDRفضاء التعويض اآلمن» عىل موقعه عىل االنرتنت لجعل التعويض متاحا لكل العمالء:
إ ّما عن طريق التحويل املرصيف ،بعد أن يكون قد أدخل العميل معلوماته املرصفية الجديدة؛
إ ّما عن طريق إرسال رسالة  -شيك مصحوبة بإخطار باالستالم.
• يف الحالتني ،يُ ِ
رسل صندوق  FGDRرسالة تعويض تتضمن:
مراجع حسابات العميل امل ُعال َجة ؛
قامئة الحسابات املشمولة والحسابات املستبعدة ؛
حسبان التعويض ؛
املبالغ غري املعوض عنها ؛
ووثيقة توضيحية« :التعويض من قبل صندوق ضامن الودائع املرصفية .»FGDR
قد يحصل تأخري يف الدفع يف الحاالت الوحيدة التي تتطلب معلومات إضافية أو معالجة خاصة.
ثم يكون لدى العميل مهلة شهرين الرسال طلب الحصول عىل التعويض اإلضايف إىل صندوق  FGDRبخصوص
«الودائع العالية املؤقتة» أو لالعرتاض عىل تعويضه ،مع األدلة الالزمة.
• يصدر صندوق  FGDRالتعويضات خالل فرتة أقصاها :
 7أيام عملية لنظام ضامن الودائع ؛
 3أشهر لنظام ضامن األوراق املالية.
قد يحصل تأخري فقط للحاالت التي تتطلب معالجة خاصة.

صندوق ضامن الودائع املرصفية ( ،)FGDRالذي تم إنشاؤه مبوجب قانون  25يونيو  ،1999مسؤول عن تعويضك إذا أعلن املرصف الذي
تتعامل معه أو رشكة االستثامر االفالس وأصبحت أصولك غري متوفرة:
يغطي ضامن الودائع املرصفية الودائع ،أي األموال املوجودة يف الحسابات الجارية أو يف حسابات التوفري ؛
يغطي برنامج تعويض املستثمرين األوراق املالية واألدوات املالية األخرى.
ويقوم صندوق ضامن الودائع املرصفية ( ،)FGDRاملكلف مبهمة تنفيذ خدمة عامة ،بحامية العمالء يف حال الفشل املايل ملؤسستهم .ومن
خالل تأمني أصول العمالء ،فإنه يساعد عىل الحفاظ عىل الثقة يف النظام املرصيف واستقراره.
يجب عىل جميع املصارف ورشكات االستثامر املرخص لها يف فرنسا باملساهمة مادياً بشكل إلزامي يف صندوق ضامن الودائع املرصفية
(.)FGDR
ميكن لصندوق ضامن الودائع ( )FGDRالتدخل
لحل األزمات املرصفية قبل اإلفالس ،وبالتايل تجنب
ّ
انقطاعالخدماتوتقديمالتعويضات.

حاالت خاصة
يواصل صندوق  FGDRمعالجة الحاالت الخاصة ،والتعويضات اإلضافية و أية مطالبات محتملة حتى انتهائها.

  /5ضامن الكفاالت

أملانيا ،النمسا ،بلجيكا ،بلغاريا ،قربص ،كرواتيا ،الدمنارك ،إسبانيا ،إستونيا ،فنلندا ،فرنسا ،اليونان ،املجر ،أيرلندا ،أيسلندا ،إيطاليا ،التفيا ،ليختنشتاين ،ليتوانيا ،لوكسمبورغ ،مالطا ،الرنويج،
هولندا ،بولندا ،الربتغال ،جمهورية التشيك ،رومانيا ،اململكة املتحدة ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،السويد.

مايو 2022
insign.fr

يغطي ضامن الكفاالت الذي يقدمه صندوق  FGDRااللتزامات املتعلقة بالكفالة القانونية الصادرة بشكل إلزامي بواسطة مرصف أو مؤسسة مالية لفائدة بعض
املهن املنظمة (وكالء العقارات ،وكالء السفر ،املر ّوجون وما إىل ذلك )...لضامن اإلكامل السليم للمشاريع املوكلة إليهم من قبل عمالئهم.
يف حالة إفالس هذا املرصف أو هذه املؤسسة املالية ،يأخذ صندوق  FGDRعىل عاتقه االلتزام بكفالة التنفيذ لضامن إنجاز املرشوع.
إذا تخلف املهني تجاه عميله ،يتدخل صندوق  FGDRلتعويض العميل .ويغطي التعويض  %90كحد أقىص من الرضر الذي لحق بالعميل ،مع مبلغ خاضع
للخصم  3000يورو.
هذا املستند هو عبارة عن ملخص لضامناتك .ملزيد من املعلومات ،راجع موقع االنرتنت.
.www.garantiedesdepots.fr

يتعاون صندوق ضامن الودائع مع نظرائه
األوروبينيلتأمنيعمالءالفروعالفرنسية
للمؤسسات التي مقرها الرئييس يف دول املنطقة
االقتصاديةاألوروبية.

انضمت  472مؤسسة إىل صندوق ضامن
الودائع املرصفية إىل غاية نهاية  ،2021وهي
تدفع اشرتاكات يف إحدى الضامنات عىل األقل.
كام يغطي صندوق ضامن الودائع املرصفية
عمالء الفروع املفتوحة يف أية دولة من دول
املنطقة االقتصادية األوروبية (.)1

هل لديك أسئلة عن ضامناتك ؟ اتصل مبرصفك أو برشكة االستثامر الخاصة بك أو
بصندوق ضامن الودائع (.)FGDR
www.garantiedesdepots.fr
FGDR : 65, rue de la Victoire 75009 Paris - France
Tél. : +33 (0)1 58 18 38 08 / Fax : +33 (0)1 58 18 38 00
contact@garantiedesdepots.fr

  /2التعويض مبوجب نظام ضامن اإليداع

  /1نطاق ضامن الودائع

يغطي صندوق ضامن الودائع  FGDRجميع املودعني :األفراد ،القارصين أو البالغني ،من هم تحت الوصاية أو من ميثلهم طرف ثالث ،الرشكات (رشكة مساهمة
( ،)SAرشكة ذات مسؤولية محدودة ( ،)SARLرشكة فردية ذات مسؤولية محدودة ( ،)...)EURLأصحاب املشاريع الفردية ،الجمعيات أو الجامعات املهنية األخرى
 ...يف حدود  100000يورو لكل مودع ولكل مرصف أو مؤسسة .يتم التعويض يف غضون  7أيام عملية ،ما عدا يف الحاالت الخاصة.

املنتجات املضمونة بواسطة ضامن الودائع
يتم تغطية جميع األموال املودعة يف الحسابات الجارية وحسابات وخطط التوفري
املق ّومة باليورو أو بعملة دولة ما:
حساب جاري ،حساب وديعة تحت الطلب أو حساب وديعة أل َج ْل برصيد دائن؛
حساب ادخار وخطة ادخار)CEL, PEL, PEP...( :
حساب توفري للشباب ؛
حساب نقدي مرتبط بخطة ادخار بأسهم (،)PEA
حساب نقدي مرتبط بخطة ادخار للتقاعد ( ،)PERأو بخطة ادخار للموظفني ،أو ما يعادلها من
الحسابات املفتوحة لدى مؤسسة مرصفية مشرتكة يف صندوق ضامن الودائع املرصفية FGDR؛
شيك مرصيف صادر ومل يتم رصفه،
األرصدة الصافية اإلجاملية الناتجة عن صفقات العوملة.

كام تتم تغطية كل املبالغ املودعة يف حسابات توفري بنظام خاص تضمنها الدولة الفرنسية:
حسابات التوفري من نوع  livret Aو  livret Bleu؛
دفرت التوفري للتنمية املستدامة والتضامن ()LDDS
دفرت التوفري الشعبي (.)LEP

ضامن الودائع لصندوق
FGDR

حتى  100000يورو لكل عميل
ولكل مؤسسة.

ضامنة الحكومة الفرنسية
التي يطبقها صندوق
FGDR
حتى  100000يورو لكل عميل
ولكل مؤسسة.
يقوم صندوق  FGDRبتقديم
التعويضات للعمالء نيابة عن
الحكومة الفرنسية.

املنتجات التي ال يغطيها ضامن الودائع
تشمل املنتجات التي ال يغطيها صندوق  FGDRبشكل خاص:

مايو 2022

عقد التأمني عىل الحياة ،عقد الرسملة املكتتب لدى رشكة تأمني ؛
خطة ادخار للتقاعد ( )PER, PERP, PEPمكتتبة لدى رشكة تأمني ؛
خطة ادخار للتقاعد جامعية ()PERCO, PERCO-I, PERE
خطة ادخار لدى رشكة أو رشكات ( )PEE, PEI؛
األوراق النقدية والقطع النقدية واألشياء املودعة إىل خدمة إدارة الودائع يف مرصفك ؛
وديعة مرصفية أو أداة بدون اسم ،هوية صاحبها غري معروفة ؛
نقود عىل دعامة الكرتونية وبطاقة دفع صادرة عن مؤسسة دفع أو مؤسسة نقود إلكرتونية (من نوع  Monéoأو
من نوع حساب  )Nickel؛
إيداع عىل شكل أسهم رأسامل؛
القسائم النقدية؛
العمالت املشفّرة.

مراجعة املادة  41-312من القانون النقدي واملايل.

هذا املستند هو عبارة عن ملخص لضامناتك .للمزيد من املعلومات ،راجع موقع االنرتنت
www.garantiedesdepots.fr

لديك عدة حسابات يف مرصف واحد :
تضاف جميع الودائع إىل بعضها البعض ويتم التعويض عنها حتى
 100000يورو كحد أقىص.
كام تضاف جميع األموال املودعة عىل حسابات توفري تضمنها الدولة
الفرنسية (حساب التوفري  ،Livret Aدفرت التوفري للتنمية املستدامة
والتضامن  ،LDDSدفرت التوفري الشعبي  )LEPويتم أيضا إضافتها إىل
بعضها البعض والتعويض عنها حتى  100000يورو كحد أقىص.
تدرج فقط األرصدة الدائنة لحسبان التعويض باستثناء التعويض
القانوين أو التعاقدي.
لديك حسابات يف عدة مصارف :
يُطبّق ضامن صندوق  FGDRبشكل منفرد لكل من املصارف.
لديك حساب مشرتك :
يتم توزيعه بحصص متساوية عىل كل رشيك يف الحيازة ،ما مل ينص
العقد عىل خالف ذلك.
يجمع كل شخص حصته مع حسابات الودائع وحسابات التوفري
األخرى.
أنت ِ
فاصل بني أصولك الشخصية وأصولك املهنية (  EURLأو
: )EIRL
تحصل عىل التعويض بشكل منفصل لحساباتك الشخصية ولحساباتك
املهنية.
أنت عضو يف ملكية مشرتكة غري مج ّزأة :
تتلقى امللكية املشرتكة غري املجزأة تعويضها الخاص ،وهو منفصل عن
تعويض أعضائها.

> لديك «ودائع عالية مؤقتة» ،أي مبالغ تم استالمها قبل أقل
من ثالثة أشهر من الفشل املايل للمؤسسة وهي تأيت من :
 /1بيع مسكن متلكه أنت ؛
ُ  /2د ِفع لك مبل ٌغ مقطو ٌع إلصالح رضر لحق بك
ُ  /3د ِفع لك مبلغا مقطوعا كاستحقاقات تقاعد ،أو من وراثة
أو وصية أو تربع ؛
 /4بدل تعوييض أو تسوية أو تعويض تعاقدي بعد إنهاء
عقد عمل.
يتم رفع حد التعويض من  100000يورو اىل  500000يورو
إضافية لكل حدث من بني الحاالت املذكورة أعاله ،باستثناء
تعويض األرضار الجسدية التي تتم تغطيتها من دون حدود
يف املبلغ.
عليك أن تتقدم بالشكوى إىل صندوق ضامن الودائع املرصفية
 FGDRكتابيا مع تقديم الوثائق الداعمة
يف مدة ال تتجاوز شهرين كأقىص حد ابتدا ًء
من تاريخ استالم آخر مراسلة متعلقة
بالتعويض.

  /3نظام تعويضات املستثمرين
الضامن من قبل نظام آخر
أو من دون ضامن.
استعلم لدى مرصفك.

الرجاء األخذ بعني االعتبار أن ضامن األوراق املالية يرسي فقط عند
استيفاء رشطني :
 /1اختفاء أوراقك املالية من حساباتك ؛
 /2املؤسسة التي تحتفظ بحساباتك قد قامت بتعليق املدفوعات وال
ميكنها أن تعيد األوراق املالية أو أن تسددها.
النقود املرتبطة بحسابات األوراق املالية هي أيضا قابلة للتعويض :
حتى  70000يورو إذا كان حسابك النقدي لدى رشكة استثامر وكان
مق ّوما باليورو أو بعملة أخرى من املنطقة االقتصادية األوروبية ؛
مشمولة يف املبالغ التي يغطيها نظام ضامن الودائع ،حتى 100000
يورو ،إذا كان حسابك لألوراق املالية يحتفظ به مرصف.

يغطي نظام تعويض املستثمرين لصندوق  FGDRجميع األوراق
املالية واألدوات املالية للمستثمرين (األفراد ،سواء كانوا قارصين أو
بالغني ،الرشكات ،أصحاب األعامل ،الجمعيات وغريها من املجموعات
املهنية ،الخ) ،بغض النظر عن عملة األوراق املالية :
األسهم والسندات ،الخ  ...اململوكة مبارشة أو يف إطار ( PEAخطة
ادخار عىل شكل أسهم) ؛
الحصص أو األسهم يف أنظمة االستثامر الجامعي ( SICAVأو FCP
أو صندوق ادخار ،الخ).
شهادات اإليداع ،وأدوات الدين القابلة للتداول (.)TCN
يغطي الضامن ما يصل اىل  70000يورو لكل عميل ولكل مؤسسة.
ويتم التعويض يف غضون  3أشهر ،ما عدا يف الحاالت الخاصة.

