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Aktör som ansvarar för insättningsgarantin för de medel som
satts in i kreditinstitutet:

Verket för finansiell stabilitet

Storleken på insättningsgarantin:

Högst 100 000 euro mot en insättares insättningar i ett och samma
kreditinstitut.

Flera insättningar i ett och samma
kreditinstitut:

Alla insättningar i Nordea Bank Abp och dess filialer räknas ihop, och
ersättningens övre gräns är 100 000 euro.

Medel på ett samägt konto (gemensamt konto):

Ersättningens maximibelopp på 100 000 gäller varje insättare separat.

Ersättningstid:

Den lagstadgade tidsfristen inom vilken ersättningen ska betalas räknas från den dag då Verket för finansiell stabilitet fattar ett beslut om
ersättningsskyldigheten eller då inlåningsbanken har försetts i likvidation eller konkurs. Tidsfristerna är följande:
20 arbetsdagar (fram till 31.12.2018)
15 arbetsdagar (1.1–31.12.2019)
7 arbetsdagar (från och med 1.1.2020)

Ersättningsvaluta:

Euro
Om kontovalutan inte är euro kan ersättningen betalas i insättningens
kontovaluta eller i euro.

Kontaktuppgifter:

Verket för finansiell stabilitet
tfn: 029 525 3530
e-post: talletussuoja@rahoitusvakausvirasto.fi
hemsida: https://rvv.fi/sv/insattningsgarantin

Ytterligare uppgifter:

1 System som ansvarar för insättningsgarantin samt maximibelopp
Insättningarna omfattas av den lagstadgade insättningsgarantin. Om
inlåningsbanken blir insolvent ersätter insättningsgarantin insättningen till ett maximibelopp på 100 000 euro.
Insättningsgarantin ersätter insättarnas medel om medlen inte står till
deras förfogande efter att kreditinstitutet har råkat i bestående betalningssvårigheter. Ersättningens maximibelopp är 100 000 euro per
ett kreditinstitut. Det innebär att storleken på ersättningen definieras
på så sätt att man räknar ihop en insättares samtliga insättningar i ett
och samma kreditinstitut. Om insättaren till exempel har 90 000 euro
på ett sparkonto och 20 000 euro på ett brukskonto får insättaren
bara 100 000 euro i ersättning. Ytterligare uppgifter:
https://rvv.fi/sv/insattningsgarantin.
2 Insättningsgaranti för medel för byte av bostad
Insättningsgarantin täcker medlen från försäljning av en egen bostad
till fullt belopp i sex månader om medlen är avsedda för köp av en
egen bostad. En insättares fordran ska då betalas till fullt belopp om
insättaren på ett tillförlitligt sätt visar att fordran grundar sig på medel
som insättaren har fått vid försäljning av en bostad som varit i dennes
eget bruk och att dessa medel används för anskaffning av en ny bostad för eget bruk. Medlen för byte av bostad har detta särskilda
skydd i sex månader efter att insättningen gjordes. Ytterligare uppgifter: https://rvv.fi/sv/insattningsgarantin.
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3 Utbetalning av ersättning
I Finland ansvarar Verket för finansiell stabilitet för insättningsgarantin. Om din fordran inte har ersatts inom ramen för ersättningstiden
kontakta omedelbart Verket för finansiell stabilitet. Ytterligare uppgifter: https://rvv.fi/sv/insattningsgarantin.
4 Skyddade insättare
I regel omfattas alla insättningar av privatpersoner samt de flesta insättningar av företag, föreningar och stiftelser av insättningsgarantin.
Insättare av ett visst slag har lämnats utanför insättningsgarantin. På
sin hemsida räknar Verket för finansiell stabilitet upp undantagen från
tillämpningsområdet för insättningsgarantin. Ytterligare uppgifter:
https://rvv.fi/sv/insattningsgarantin.
Banken ger gärna information om vilka produkter som omfattas av insättningsgarantin.
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