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Grundläggande information om insättningsgarantin

Ansvarig för insättningsgarantin 
för tillgångar som inlånats av 
kreditinstitut: 

Verket för finansiell stabilitet

Insättningsgarantins belopp: Högst 100 000 euro för en persons insättningar i ett kreditinstitut.

Flera insättningar i samma 
kreditinstitut: 

Alla insättningar i samma kreditinstitut räknas ihop, och 
ersättningens övre gräns är 100 000 euro. 

Tillgångar på samägt konto 
(gemensamt konto): 

Den maximala ersättningen på 100 000 euro gäller separat för 
varje inlåningskund som har insättningar. 

Tidsfrist för ersättning: Den lagstadgade maximala tidsfristen för betalning av ersättning 
beräknas från den dag då Verket för finansiell stabilitet fattar 
beslut om ersättningsskyldighet eller då inlåningsbanken försätts i 
likvidation eller konkurs:  

20 arbetsdagar (till 31.12.2018) 
15 arbetsdagar (1.1–31.12.2019) 
7 arbetsdagar (från och med 1.1.2020) 

Ersättningsvaluta: Euro

Om kontovalutan är någon annan valuta kan ersättningen betalas 
i kontovaluta. 

Kontaktuppgifter: Verket för finansiell stabilitet 

telefon: 0295253530  
e-post: talletussuoja@rahoitusvakausvirasto.fi
webbplats: http://talletussuoja.fi

Ytterligare information: 1. Insättningsgarantisystemet

Insättningar omfattas av den lagstadgade insättningsgarantin. I 
Finland är det Verket för finansiell stabilitet som ansvarar för 
insättningsgarantin. 

Insättningsgarantin garantin ersätter en inlåningskunds 
insättningar om de inte längre är tillgängliga på grund av att ett 
kreditinstitut råkat ut för permanenta betalningsproblem. 
Ersättningen är högst 100 000 euro per kreditinstitut. 

2. Insättningsgarantins maximala belopp

Om en inlåningsbank blir insolvent ersätter insättningsgarantin 
insättningar upp till högst 100 000 euro. Ersättningens 
maximala belopp gäller per inlåningskund och kreditinstitut. 
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Detta innebär att ersättningsbeloppet fastställs genom att räkna 
ihop en inlåningskunds insättningar i ett kreditinstitut. Om en 
inlåningskund till exempel har 90 000 euro på ett sparkonto och 20 
000 euro på ett brukskonto ersätts sammanlagt endast 100 000 
euro. 

3. Insättningsgaranti för tillgångar avsedda för byte av bostad

Insättningsgarantin täcker alla tillgångar för försäljning av egen 
bostad under sex månader, om syftet varit att använda 
tillgångarna till köp av egen bostad. Inlåningskundens fordran 
betalas då i sin helhet, om inlåningskunden tillförlitligt kan visa att 
fordran baserar sig på tillgångar som inlåningskunden fått för 
försäljning av egen bostad och att syftet varit att köpa en ny 
personlig bostad med tillgångarna. Det särskilda skyddet för 
tillgångar avsedda för byte av bostad gäller sex månader från 
insättningen. Ytterligare information: http://talletussuoja.fi 

4. Insättningskunder som omfattas av garantin

Alla privatpersoners insättningar samt de flesta företagens, 
föreningarnas och stiftelsernas insättningar omfattas i regel av 
insättningsgarantin. Inlåningskunder av en viss typ omfattas inte 
av insättningsgarantin. På webbplatsen för Verket för finansiell 
stabilitet beskrivs undantagen från tillämpningen av 
insättningsgarantin. 

En enskild näringsidkare (privatföretagare) har inte en själv-
ständig, från firmaägaren separat insättningsgaranti. Därmed 
omfattar privatföretagarens insättningsgaranti såväl firmaägarens 
privata insättningar som privatperson, samt de insättningar som 
hänför sig till den enskilda näringsidkarens affärsverksamhet. 

Att kontot omfattas av insättningsgarantin framgår också av 
kundens kontoutdrag. Vi ger gärna ytterligare information om vilka 
av våra produkter omfattas av insättningsgarantin. 

5. Ersättningssituation

Om din fordran inte har ersatts inom ramen för ersättningstiden 
ska du omedelbart kontakta Verket för finansiell stabilitet. 
Ytterligare information: http://talletussuoja.fi 




