
Herinnering rekeninghouders Amsterdam Trade Bank N.V.

De Nederlandsche Bank (DNB) vraagt de rekeninghouders van Amsterdam 
Trade Bank N.V. (ATB) die nog niet hebben aangegeven op welke 
betaalrekening zij hun vergoeding onder het depositogarantiestelsel willen 
ontvangen, dit alsnog te doen. Rekeninghouders kunnen dit doen via de 
website van DNB, www.dnb.nl. 

Op 22 april 2022 heeft DNB naar aanleiding van het faillissement van ATB 
besloten tot toepassing van het depositogarantiestelsel. Amsterdam Trade 
Bank N.V. te Amsterdam handelt tevens onder de namen ATBANK, 
ATBConnect, ATBSavings, FIBR en FIBR Bank. DNB keert aan de in aanmerking 
komende rekeninghouders het door de Nederlandse Depositogarantie gedekte 
bedrag tot maximaal EUR 100.000 per persoon uit.

Voor rekeninghouders is een webportaal beschikbaar op www.dnb.nl.  
Hier leest u of u in aanmerking komt voor een vergoeding en welk bedrag u 
ontvangt. U kunt in het webportaal aangeven op welke rekening u uw 
vergoeding wilt ontvangen. U kunt dit ook doorgeven via een formulier dat u 
kunt downloaden van de website van DNB.

Slapende rekeningen
Uit de administratie van ATB is gebleken dat er rekeningen bestaan,  
die voorafgaand aan het faillissement door de bank zijn beëindigd en daarom 
niet meer actief zijn, maar waar nog wel een saldo op staat (slapende 
rekeningen). 

Ook het geld op slapende rekeningen valt in principe onder de Nederlandse 
Depositogarantie, waarbij een grensbedrag van 5 euro per persoon wordt 
gehanteerd. Houders van slapende rekeningen met een saldo lager dan dit 
grensbedrag ontvangen geen vergoeding.

DNB heeft houders van één of meer slapende rekeningen per brief bericht over 
het saldo op hun slapende rekening(en). Als het saldo 5 euro of meer is,  
kunnen rekeninghouders via het formulier bij de brief aangeven op welke 
betaalrekening rekeninghouders de vergoeding wensen te ontvangen. 
Rekeninghouders kunnen dit formulier (dat u ook kunt downloaden via de 
website) online indienen via het Webformulier Depositogarantie op  
www.dnb.nl of per post versturen naar DNB.

Meer informatie en contact
Meer informatie over het depositogarantiestelsel voor ATB vindt u op  
www.dnb.nl. Of neem contact op met Publieksvoorlichting DNB, 
telefoon 0800-020 1068 (gratis).

De Publieksvoorlichting is geopend van maandag tot en met vrijdag van  
09.00-17.00 uur.
E-mail: info@dnb.nl.

Aan de inhoud van deze advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.


