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Fons de Garantia de Dipòsits
A l'efecte del Reial decret llei 16/2011, de 14 d'octubre, pel qual es crea el Fons de Garantia de
Dipòsits d'Entitats de Crèdit, els informem que Banco Santander, SA està adscrit al Fons de Garantia
de Dipòsits d'Entitats de Crèdit situat a C/ José Ortega y Gasset, 22 - 4.ª planta, 28006 Madrid,
adreça electrònica: fogade@fgd.es, web: www.fgd.es, telèfon: +34 91 431 66 45.

Fons i imports garantits
Els dipòsits dineraris garantits tenen com a límit 100.000 euros per dipositant, excepte:
a) Els procedents de transaccions amb béns immobles de naturalesa residencial i caràcter privat.
b) Els que es derivin de pagaments rebuts pel dipositant amb caràcter puntual i estiguin lligats al
matrimoni, el divorci, la jubilació, l'acomiadament, la invalidesa o la mort.
c) Els que estiguin basats en el pagament de prestacions d'assegurances o en la indemnització per
perjudicis que siguin conseqüència d'un delicte o d'un error judicial que quedaran garantits, amb
independència del seu import, durant tres mesos a comptar a partir del moment en què el import
hagi estat abonat o a partir del moment en què aquests dipòsits hagin passat a ser legalment
transferibles.
Independentment del límit anterior, fins a un màxim de 100.000 euros pels dipòsits en valors i
instruments financers garantits i confiats a l'entitat.
Aquests límits són aplicables a la persona natural o jurídica independentment del nombre i la classe
de dipòsits d'efectiu garantits o dels valors i instruments financers garantits en què figuri com a
titular respectivament, tot això en els termes de l'article 4 i concordants del Reial decret 2606/1996 i
de l'article 10 del Reial decret llei 16/2011, de 14 d'octubre. Es transcriu a continuació la redacció de
l'article 4 del Reial decret 2606/1996 que estableix la delimitació de la garantia amb detall dels
supòsits dels dipòsits en efectiu i els valors i instruments financers que estan inclosos i exclosos
d'aquesta cobertura.

Article 4. Definició dels dipòsits garantits.
1. A efectes d'aquest reial decret, tindran la consideració de dipòsits admissibles els saldos creditors
mantinguts a compte, inclosos els fons procedents de situacions transitòries per operacions de tràfic
i exclosos aquells dipòsits esmentats a l'apartat 4, que l'entitat tingui obligació de restituir en les
condicions legals i contractuals aplicables, independentment de la moneda en què estiguin nominats
i sempre que estiguin constituïts a Espanya o a qualsevol altre Estat membre de la Unió Europea,
inclosos els dipòsits a termini fix i els dipòsits d'estalvi. La part d'aquests dipòsits que no superi els
nivells de cobertura establerts a l'article 7 es consideraran dipòsits garantits.
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Entre els fons procedents de situacions transitòries, als quals fa referència el paràgraf precedent,
s'inclouran, en tot cas, els recursos dineraris que s'hagin confiat a l'entitat per a la realització d'algun
servei d'inversió, d'acord amb el text refós de la Llei del mercat de valors, o que provinguin de la
prestació d'aquests serveis o activitats.
No tindran la consideració de dipòsits a efectes d'aquest reial decret els saldos creditors en els quals
concorri alguna de les circumstàncies següents:
a) Si la seva existència només es pot provar mitjançant un instrument financer dels que preveu
l'article 2 del text refós de la Llei del mercat de valors, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015, de
23 d'octubre. No tenen, per tant, la consideració de dipòsits les cessions temporals d'actius i els
certificats de dipòsits al portador.
b) Si el principal no és reemborsable pel seu valor nominal.
c) Si el principal només és reemborsable pel seu valor nominal amb una garantia o un acord especial
de l'entitat de crèdit o d'un tercer.
4. No es consideraran dipòsits admissibles als efectes d'aquest reial decret i, per tant, estaran
exclosos de la cobertura del Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit:
a) Els dipòsits realitzats per les entitats següents:
1r. Les entitats de crèdit.
2n. Les societats i agències de valors.
3r. Les entitats asseguradores.
4t. Les societats d'inversió mobiliària.
5è. Les societats gestores d'institucions d'inversió col·lectiva, així com les societats gestores de fons
de pensions, dels fons de titulització i de capital-risc i els dipòsits de les entitats que gestionen.
6è. Les societats gestores de carteres i les empreses d'assessorament financer.
7è. Les societats de capital risc i les seves corresponents societats gestores.
8è. Qualsevol altra entitat financera definida a l'article 4.1.26) del Reglament (UE) núm. 575/2013
del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny del 2013.
b) Els fons propis de l'entitat segons la definició de l'article 4.1.118 del Reglament (UE) núm.
575/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny del 2013, independentment de l'import
pel qual es computin com a tals.
c) Els valors representatius de deute emesos per l'entitat de crèdit, fins i tot els pagarés i efectes
negociables.
d) Els dipòsits el titular dels quals no hagi estat identificat, d'acord amb el que disposa la Llei
10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, o que
tinguin l'origen en operacions que hagin estat objecte duna sentència penal condemnatòria per
delicte de blanqueig de capitals.
e) Els dipòsits constituïts a l'entitat per les administracions públiques amb l'excepció dels constituïts
per entitats locals amb un pressupost anual igual o inferior a 500.000 euros.
No es consideraran valors garantits a l'efecte d'aquest reial decret aquells dels quals siguin titulars
les persones esmentades als paràgrafs a) i e) precedents.

