
Veelgestelde vragen 

 

In de brief staat dat ABN AMRO een 'temporary licence' heeft gekregen. Wat betekent dat?  

ABN AMRO Bank N.V. heeft een vergunning aangevraagd bij de toezichthouder in het Verenigd 

Koninkrijk. Omdat veel andere banken dat ook hebben gedaan, is op dit moment niet duidelijk hoe 

lang het duurt voordat ABN AMRO een vergunning krijgt. In de tussentijd mogen wij klanten met een 

officieel woonadres in het Verenigd Koninkrijk bedienen op basis van een ‘temporary licence’. Zodra 

ABN AMRO een vergunning krijgt, vervalt de ‘temporary’ status. Op basis van deze permanente 

vergunning kunnen wij klanten in het Verenigd Koninkrijk blijven bedienen.  

 

 

Informeert ABN AMRO haar klanten als zij een permanente vergunning heeft gekregen?  

We houden u op de hoogte van het laatste nieuws via onze website. U ontvangt geen brief van ons.   

 

 

Welke (algemene- en product) voorwaarden zijn op mij van toepassing? 

Brexit verandert de relatie tussen u en ABN AMRO Bank N.V. niet. Dat betekent dat de huidige 

Nederlandse voorwaarden op u van toepassing blijven.  

 

 

Welk depositogarantiestelsel (DGS) is op mij van toepassing? 

ABN AMRO Bank N.V. neemt deel aan het Nederlandse depositogarantiestelsel. Als u een  

betaalrekening bij ABN AMRO aanhoudt, vergoedt het depositogarantiestelsel een maximum bedrag 

van € 100.000,- per rekeninghouder als ABN AMRO Bank N.V. failliet gaat. 

 

 

Welke beschermingsmaatregelen gelden er voor mij als ABN AMRO Bank N.V.  failliet gaat? 

Het faillissement van ABN AMRO Bank N.V. zal worden afgehandeld naar Nederlands recht. Het 

Nederlands recht bevat een aantal beschermingsmaatregelen bij het faillissement van een bank. 

Denk bijvoorbeeld aan het depositogarantiestelsel voor het saldo op uw bankrekening en het 

beleggerscompensatiestelsel voor effecten. U kunt hier meer over lezen op onze website.  
 

 

Kan ik aanvullende schriftelijke communicatie over Brexit van ABN AMRO verwachten? 

Als er in de toekomst ontwikkelingen zijn rondom Brexit die relevant zijn voor u en onze 

dienstverlening aan u, dan volgt daar schriftelijke communicatie over.  We houden u op de hoogte 

van het laatste nieuws via deze website.   

 

 

Krijgen klanten met de Britse nationaliteit die buiten de UK wonen ook een brief?   

Brexit heeft alleen impact op klanten met een officieel woonadres in de UK, ongeacht de 

nationaliteit. Klanten met een Britse nationaliteit die buiten de UK wonen, ontvangen geen brief. 

 

https://www.abnamro.nl/nl/prive/themas/brexit/index.html
https://www.abnamro.nl/nl/prive/abnamro/depositogarantiestelsel.html
https://www.abnamro.nl/nl/prive/themas/brexit/index.html

