INFORMACIÓ SOBRE ELS FONS DE GARANTIA DE DIPÒSITS

Als efectes del que estableix el Reial Decret 2606/1996 de 20 de desembre sobre
Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit, posteriorment modificat
mitjançant el Reial Decret 1012/2015, de 6 de novembre, us informem que
Banca March, S.A. (Banca March) està adscrita al Fons de Garantia de Dipòsits
d'Entitats de Crèdit (FGDEC), amb les següents dades de contacte:
Domicili: C/ José Ortega y Gasset 22, 5ª planta, 28006 – Madrid
Telèfon: +34 914316645, Fax: +34 915755728
Adreça a Internet: www.fgd.es
E-mail: fogade@fgd.es.
1.- Abast de la cobertura:
El FGDEC garanteix els saldos creditors mantinguts en un compte de Banca
March (comptes corrents, comptes d'estalvi i comptes a termini), inclosos els
fons procedents de situacions transitòries per operacions de tràfic i els certificats
de dipòsit nominatius que l'entitat tingui obligació de restituir en les condicions
legals i contractuals aplicables, qualsevol que sigui la moneda en què estiguin
nominats i sempre que estiguin constituïts a Espanya o a un altre Estat membre
de la Unió Europea.
Entre els fons procedents de situacions transitòries a què es refereix el paràgraf
precedent s'han d'incloure, en tot cas, els recursos dineraris que s'hagin confiat
a Banca March per a la realització d'algun servei d'inversió, d'acord amb la Llei
24/1988, o que provinguin de la prestació d'aquests serveis o activitats.
Així mateix, el Fons garanteix els dipòsits de valors negociables i instruments
financers, inclosos a l'article 2 de la Llei de Mercat de Valors, que hagin estat
confiats a Banca March a Espanya o a qualsevol altre país, per al seu dipòsit o
registre o per a la realització d'algun servei d'inversió. Dins dels valors garantits
s'han d'incloure, en tot cas, els que hagin estat objecte de cessió temporal i
segueixin anotats o registrats a l'entitat cedent.
Pel que fa a la garantia per a serveis d'inversió o activitats de dipòsit o registre
de valors, el FGDEC cobreix la no restitució dels instruments pertanyents a
l'inversor perjudicat, com a conseqüència de les situacions que preveu l'article
8.2 del Reial Decret 2606/1996 de 20 de desembre, sobre fons de garantia de
dipòsits a entitats de crèdit.
En cap cas es cobriran pèrdues del valor de la inversió o cap risc de crèdit.
2. Import garantit
Els dipòsits dineraris garantits tenen com a límit 100.000 euros per dipositant i,
amb independència 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 en tots dos casos a la persona natural o jurídica qualssevol

que siguin el nombre i la classe de dipòsits d'efectiu garantits o dels valors i
instruments financers garantits dels quals figuri com a titular respectivament, tot
això segons els termes de l'article 7 bis i concordants del Reial Decret 2606/1996
de 20 de desembre.
3. Normativa aplicable:
El FGDEC està sotmès a les següents disposicions:
-

-

-

Directiva 94/19/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de
1994, relativa als sistemes de garantia de dipòsits.
Reial Decret 2606/1996, de 20 de desembre, sobre fons de garantia de
dipòsits a entitats de crèdit.
Circular del Banc d’Espanya 4/2001, de 24 de setembre, a entitats
adscrites a un fons de garantia de dipòsits, d’informació sobre els saldos
que integren la base de càlcul de les aportacions als fons de garantia de
dipòsits, i abast dels imports garantits.
Reial Decret-Llei 9/2009, de 26 de juny, sobre Reestructuració bancària i
reforçament dels recursos propis de les entitats de crèdit.
Reial Decret-Llei 6/2010, de 9 d’abril, de Mesures per a l'impuls de la
recuperació econòmica i l'ocupació.
Reial Decret 628/2010, de 14 de maig, pel qual es modifica el Reial Decret
2606/1996 sobre fons de garantia de dipòsits a entitats de crèdit.
Reial Decret-Llei 2/2011, de 18 de febrer, de Reforçament del Sistema
Financer.
Reial Decret-Llei 16/2011, de 14 d’octubre, pel qual es crea el Fons de
Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit.
Reial Decret-Llei 19/2011, de 2 de desembre, pel qual es modifica el Reial
Decret-Llei 16/2011, de 14 d'octubre, pel qual es crea el Fons de Garantia
de Dipòsits d'Entitats de Crèdit.
Reial Decret 1012/2015, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa la
Llei 11/2015, de 18 de juny, de recuperació i resolució d'entitats de crèdit
i empreses de serveis d'inversió, i pel qual es modifica el Reial Decret
2606/1996, de 20 de desembre, sobre fons de garantia de dipòsits
d'entitats de crèdit.

