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INFORMATION TILL INSÄTTARE (kontoinnehavare)

Grundläggande information om insättningsgarantin

Insättningsgarantin  
administreras av: Verket för finansiell stabilitet

Insättningsgarantins belopp: Högst 100 000 euro per varje kontoinnehavares insättningar 
hos ett kreditinstitut.

Fler insättningar hos samma 
kreditinstitut:

Kontoinnehavarens alla insättningar hos samma kreditinstitut 
läggs samman, och ersättningens övre gräns är 100 000 euro.

Medel på ett gemensamt 
konto (samägt konto):

Ersättningens maximibelopp om 100 000 euro gäller för varje 
kontoinnehavare separat.

Tid för utbetalning av 
ersättning:

Ersättningen ska utbetalas inom en lagstadgad tid som beräk-
nas från den dag då Verket för finansiell stabilitet fattat beslut 
om att utbetalning ska ske eller från det att kreditinstitutet har 
försatts i konkurs eller likvidation. Tiden förkortas gradvis:

20 arbetsdagar (t.o.m. 31.12.2018) 
15 arbetsdagar (under tiden 1.1–31.12.2019) 
7 arbetsdagar (fr.o.m. 1.1.2020).

Om ersättning inte har betalats ut inom ramen för ovan 
angivna ersättningstider bör kontoinnehavaren utan dröjsmål 
kontakta Verket för finansiell stabilitet.

Ersättningens valuta: Ersättningen utbetalas i euro.

Kontaktuppgifter: Verket för finansiell stabilitet  
telefon: +358 (0)2 9525 3530 
e-post: talletussuoja@rvv.fi 
webbsida: http://rvv.fi/sv/insattningsgarantin

Ålandsbanken Abp
www.alandsbanken.fi
kundservice@alandsbanken.fi

Styrelsens säte: Mariehamn
FO-nr 0145019-3
BIC: AABAFI22

22100 Mariehamn, Nygatan 2
PB 3 AX-22101
Tfn 0204 29 011*
Fax 0204 291 228

*) Samtalsavgift 8,35 cent/samtal + 
 16,69 cent/minut (moms 24 %).
 Samtalen spelas in.
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TILLÄGGSINFORMATION

Ansvar för insättningsgarantin och dess maximibelopp

Insättningar omfattas av den lagstadgade insättningsgarantin. Insättningsgarantin ersätter 
kontoinnehavarnas insättningar, om dessa blir indisponibla på grund av kreditinstitutets 
permanenta betalningssvårigheter. Kontoinnehavarens ersättning är maximalt 100 000 euro 
per kreditinstitut. Detta innebär att en kontoinnehavares alla insättningar hos ett och samma 
kreditinstitut läggs samman vid fastställandet av ersättningens storlek. Om en kontoinneha-
vare till exempel har 90 000 euro på ett konto och 20 000 euro på ett annat konto, kommer 
kontoinnehavaren enbart att ersättas med 100 000 euro.

Insättningsgaranti vid byte av bostad

Medel som erhållits från försäljning av en egen bostad, täcks i sin helhet av insättningsgarantin 
för en tid om sex (6) månader, om medlen är avsedda att användas till anskaffning av en ny 
egen bostad. I ett sådant fall ersätts kontoinnehavarens fordran till fullt belopp, om kontoin-
nehavaren kan visa att fordran hänför sig till medel som kontoinnehavaren har erhållit från 
försäljningen av en egen bostad som använts för eget bruk och att medlen ska användas för 
anskaffning av en ny bostad som ska användas för kontoinnehavarens eget bruk. Detta skydd 
gäller i sex (6) månader från det att beloppet har deponerats på kontot. Mer information finns 
på: http://rvv.fi/sv/insattningsgarantin.

Ersättningsberättigade

Alla privatpersoners och de flesta företags, föreningars och stiftelsers insättningar omfattas 
normalt av insättningsgarantin. Vissa typer av insättare omfattas inte av insättningsgarantin. 
På Verket för finansiell stabilitets hemsida beskrivs undantagen från insättningsgarantins 
tillämpningsområde.

Ålandsbanken ger gärna information om vilka av bankens produkter som omfattas av insätt-
ningsgarantin.
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