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Grundläggande information om insättningsgarantin 

För insättningsgarantin för 

medel insatta i kreditinstitut 

ansvarar: 

Verket för finansiell stabilitet  

Insättningsgarantins 

omfattning: 

Högst 100 000 euro per insättare i ett kreditinstitut. 

Flera insättningar i samma 

kreditinstitut: 

Alla insättningar i ett och samma kreditinstitut räknas ihop, och ersättningen är högst 100 000 euro. 

Medel på ett konto som ägs 

gemensamt av flera 

personer (samägt konto): 

Maximiersättningen på 100 000 euro gäller varje insättare separat. 

Ersättningstid: Ersättning till insättare ska betalas inom lagstadgad maximitid som beräknas från den dag då Verket 

för finansiell stabilitet fattat beslut om ersättningsskyldighet eller då inlåningsbanken försatts i 

likvidation eller konkurs:  

 

20 arbetsdagar (till 31.12.2018) 

15 arbetsdagar (1.1.– 31.12.2019) 

7 arbetsdagar (från 1.1.2020) 

Ersättningens valuta: Euro 

Om kontovalutan inte är euro kan ersättningen betalas i kontovalutan. 

Kontaktinformation: Verket för finansiell stabilitet  

telefon: 0295253530  

e-post: talletussuoja@rahoitusvakausvirasto.fi  

webbplats: http://talletussuoja.fi 

Mera information: 1 Insättningsgarantisystem och maximibelopp 

Insättningar omfattas av den lagstadgade insättningsgarantin. Vid en inlåningsbanks insolvens ersätter 

insättningsgarantin insättningar upp till 100 000 euro.  

 

Insättningsgarantin ersätter insättarnas medel om de inte är tillgängliga då kreditinstitutet hamnat i 

bestående betalningssvårigheter. Ersättningen är högst 100 000 euro per kreditinstitut. Detta innebär 

att ersättningsbeloppet definieras genom att man räknar ihop en insättares alla insättningar i ett 

kreditinstitut. Om insättaren t.ex. har 90 000 euro på ett sparkonto och 20 000 euro på ett brukskonto 

uppgår ersättningen till totalt 100 000 euro. 

 

2 Insättningsgaranti för medel från bostadsbyte 

Insättningsgarantin täcker medel från försäljning av egen bostad till fullt belopp i sex månader, om 

avsikten är att använda dem för köp av egen bostad. Insättarens fordran ersätts då till fullt belopp, om 

insättaren på ett tillförlitligt sätt kan visa att fordran grundar sig på medel från försäljning av en bostad i 

insättarens eget bruk och att dessa medel ska användas till en ny bostad för eget bruk. Denna 

särskilda garanti av medel som erhållits vid bostadsbyte gäller i sex månader räknat från insättningen. 

Mera information: http://talletussuoja.fi. 

 

3 Kontakt vid ersättningssituation 

För insättningsgarantin i Finland ansvarar Verket för finansiell stabilitet. Om din fordran inte ersatts 

inom ersättningstiden, ta utan dröjsmål kontakt med Verket för finansiell stabilitet. Mera information: 

http://talletussuoja.fi. 

 

4 Insättare som omfattas av insättningsgarantin 

I regel omfattas privatpersoners alla insättningar och de flesta insättningar gjorda av företag, 

föreningar och stiftelser av insättningsgarantin. Vissa typer av insättare omfattas inte av 

insättningsgarantin. Verket för finansiell stabilitet redovisar på sin webbplats för undantagen.  

 

Huruvida en kontotyp omfattas av insättningsgarantin framgår även av kontoutdraget som kunden får 

eller av ett separat meddelande som banken skickar. Vi ger gärna närmare information om vilka av vår 

banks produkter som omfattas av insättningsgarantin. 
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