
Formulier personen 
Nederlandse Depositogarantie Amsterdam Trade Bank N.V.

1  Gegevens rekeninghouder 

Achternaam

Voornamen (voluit) 

Geboortedatum (dd-mm-jjjj)

Adres en postcode

Woonplaats en land

Telefoonnummer

E-mailadres

 ▪ Staat de rekening op naam van meerdere personen (en/of rekening)? Dan moet elke rekeninghouder een eigen formulier invullen.  
Het saldo op de rekening wordt verdeeld over de rekeninghouders. 

 ▪ Uw telefoonnummer en/of e-mailadres wordt alleen gebruikt om, indien nodig, contact op te nemen over uw formulier.  
Uw contactgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden.

2  Vertegenwoordiging

Vul dit alleen in wanneer sprake is van vertegenwoordiging. Is de rekeninghouder minderjarig of handelingsonbekwaam? 
Dan kan alleen een wettelijk vertegenwoordiger de vergoeding laten uitbetalen. De rekeninghouder kan dit niet zelf doen. 
Is de rekeninghouder overleden? Dan is de uitbetaling afhankelijk van de situatie. Kruis hieronder aan wat voor u van  
toepassing is.

Ik vul dit formulier in voor: 

 Een minderjarig kind (onder 18 jaar)
 Een handelingsonbekwaam persoon 
 Een overleden rekeninghouder

  Vul hieronder uw gegevens in en voeg (een kopie van) de akte van overlijden en (een kopie van) de verklaring van erfrecht toe.  
Beschikt u niet over een verklaring van erfrecht? Neem dan contact op met DNB. 

  Gegevens vertegenwoordiger 

Achternaam

Voornamen (voluit) 

Geboortedatum (dd-mm-jjjj)

Adres en postcode

Woonplaats en land

Telefoonnummer

E-mailadres

Heeft u een rekening bij Amsterdam Trade Bank? Dan kunt u met dit formulier de vergoeding waar u mogelijk voor in  
aanmerking komt laten uitbetalen op een betaalrekening bij een andere bank.

Ga verder op de volgende pagina. Pagina 1/2



3  Uitbetaling

Op welke rekening wilt u de vergoeding ontvangen? De rekening die u opgeeft, moet een betaalrekening zijn.  
Het is niet mogelijk om uw vergoeding over te maken naar een spaarrekening. Let op: Als u een vergoeding ontvangt, 
gaat uw vordering op Amsterdam Trade Bank over op het Depositogarantiefonds, inclusief alle bijbehorende rechten  
waaronder aanspraak op rente, voor het bedrag dat aan u is uitgekeerd. Meer informatie vindt u op de website van DNB, 
www.dnb.nl.

Rekeningnummer

Ten name van

Naam bank

4  Verklaring 

Ik verklaar dat het tegoed op de rekening(en) geen verband houdt met transacties die te maken hebben met het 
witwassen van geld. Daarnaast verklaar ik dat het tegoed op de rekening(en) niet is verrekend, en niet zal worden verrekend, 
met eventuele schulden aan de bank.1 Tenslotte verklaar ik dat ik alle bovenstaande gegevens naar waarheid heb ingevuld.

Naam

Plaats

Datum (dd-mm-jjjj)

Handtekening

  Bijlagen toevoegen

1. Kopie van een geldig identiteitsbewijs van de rekeninghouder 
2. Kopie van een geldig identiteitsbewijs van de vertegenwoordiger (alleen van toepassing bij vertegenwoordiging)

De volgende documenten worden geaccepteerd als identiteitsbewijs: een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of een vreemdelingendocument.  
Voeg een kopie van zowel de voor- als achterkant bij.

  Versturen

U kunt uw ingevulde formulier met bijlagen op een van de volgende manieren versturen:
 ▪ Inscannen en uploaden via de website van DNB www.dnb.nl via het Webformulier Depositogarantie.
 ▪ Opsturen per post naar De Nederlandsche Bank. Dit kan in een voldoende gefrankeerde envelop naar  

De Nederlandsche Bank, Afhandeling Depositogarantie Amsterdam Trade Bank, Postbus 605, 1000 AP, Amsterdam. 
(Inscannen en uploaden is de snelste manier om uw vergoeding op uw bankrekening te ontvangen.)

  Privacyverklaring 

Onze privacyverklaring vindt u op www.dnb.nl.

  Meer informatie 

U kunt met vragen terecht op www.dnb.nl. Hier vindt u ook de meest actuele informatie over de depositogarantie voor  
Amsterdam Trade Bank. U kunt ook contact opnemen met de Publieksvoorlichting van DNB op telefoonnummer:  
0800 020 1068 (gratis) of + 31 20 5249111 (vanuit het buitenland). E-mail: info@dnb.nl.

1 De regels van het depositogarantiestelsel bepalen dat een rekeninghouder geen gebruik kan maken van een mogelijk bestaand recht om te verrekenen 
tussen tegoeden en schulden die een rekeninghouder heeft bij een in betalingsonmacht geraakte bank. Dit geldt alleen voor het bedrag dat de 
rekeninghouder onder het depositogarantiestelsel krijgt uitgekeerd. Als u de verklaring niet geeft, kan DNB niet aan u uitkeren.
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