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Information till insättare
Grundläggande information om skydd för insättningar
Insättningar på Investeringssparkonto i Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial skyddas av:

Den svenska statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Skyddets begränsning:

Om insolvens uppstår kommer dina kontanta medel på Investeringssparkontot att återbetalas med upp till högst 950 000 kronor (SEK).
Om du även har andra konton i Ålandsbanken som omfattas av den finska lagstadgade
insättningsgarantin, så utgår dock ersättning för medlen/kontona från den svenska respektive finska insättningsgarantin om totalt sammanlagt det högsta av 100 000 euro eller
950 000 kronor (SEK). Den finska insättningsgarantin administreras av Verket för finansiell
stabilitet.
Alla dina insättningar hos Ålandsbanken läggs samman för att garantinivån ska kunna
fastställas. Om en insättare till exempel har ett konto med 90 000 euro och ett konto med
20 000 euro kommer insättaren enbart att ersättas med 100 000 euro. Om insättaren
bara har ett Investeringssparkonto i Ålandsbanken är den högsta ersättningen 950 000
kronor (SEK).
Från den svenska insättningsgarantin kan därtill ersättning för medel som hänför sig
till vissa särskilt angivna händelser utbetalas. Det gäller till exempel vid försäljning av
privatbostad (om den inte täcks av det finska skyddet), skadeståndsersättning, försäkringsutbetalning, skadeersättning, upphörande av anställning, bodelning, pension, sjukdom,
invaliditet eller dödsfall. Ett sådant tilläggsbelopp kan utbetalas om högst fem miljoner (5
000 000) kronor (SEK). Skyddet gäller i 12 månader från insättningen och du måste själv
ansöka om tilläggsbeloppet.

Om du har fler insättningar hos
samma kreditinstitut:

Insättarens alla insättningar hos samma kreditinstitut läggs samman, och ersättningens
övre gräns är 100 000 euro, eller för Investeringssparkonto 950 000 kronor (SEK).

Om du har ett gemensamt konto
tillsammans med andra personer:

Gränsen på 100 000 euro / 950 000 (SEK) gäller för varje insättare separat.

Ersättningsperiod om
kreditinstitutet fallerar:

Verket för finansiell stabilitet kommer att, i samråd med svenska Riksgälden, betala ersättning avseende insättningsgaranti inom en i Finland lagstadgad tid som beräknas 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:

Om ersättning inte har betalats ut inom ramen för ovan angivna ersättningstider bör
insättaren utan dröjsmål kontakta Verket för finansiell stabilitet eller Riksgälden.
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20 arbetsdagar (t.o.m. 31.12.2018)
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7 arbetsdagar (fr.o.m. 1.1.2020).
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Valuta:

Ersättning för insättare i filialen ges i svenska kronor (SEK).

Kontakt:

Riksgälden
103 74 Stockholm
Telefon +46 (0)8 613 52 00
E-post: ig@insattningsgarantin.se
Webbplats: www.insattningsgarantin.se
Verket för finansiell stabilitet
Telefon: +358 (0)2 9525 3530
E-post: talletussuoja@rahoitusvakausvirasto.fi
Webbplats: http://rvv.fi/sv/insattningsgarantin

Ytterligare information:

Riksgäldens webbplats: www.insattningsgarantin.se
Verket för finansiell stabilitets webbplats: rvv.fi/sv/insattningsgarantin

Ytterligare information
Annan viktig information
Insättningar av privatkunder och företag omfattas i regel av insättningsgarantisystemet.
Följande insättare, eller utländska motsvarigheter, kan inte få ersättning enligt garantin:
1. en bank,
2. ett kreditmarknadsföretag,
3. ett värdepappersbolag,
4. ett försäkringsföretag,
5. ett återförsäkringsföretag,

6. en understödsförening,
7. ett finansiellt institut enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
8. en värdepappersfond eller en alternativ investeringsfond,
9. en pensionsfond,
10. ett landsting, en kommun eller en statlig myndighet.
11. en insättare som inte har identifierats enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt
och finansiering av terrorism. Lag (2016:625).

På begäran informerar ditt kreditinstitut om huruvida vissa produkter är garanterade. Om insättningar är garanterade ska
kreditinstitutet även bekräfta det på kontoutdraget.

Insättarens bekräftelse av mottagandet:
Ort och datum								Underskrift och namnförtydligande

Legitimation
Som legitimation har uppvisats
Körkort

Pass

Personen känd

ÅBS6116

Identitetskort

Nr
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Funktionär

107 81 Stockholm
Telefon 08 791 48 00
Fax 08 611 26 90
www.alandsbanken.se

Styrelsens säte: Mariehamn
Rättslig form: Publikt aktiebolag
Telefon +358 204 29 011
Fax +358 204 291 228
FO-nr: 0145019-3, Patent- och registerstyrelsen i Finland

