Tietoa talletussuojasta

Talletuksia Collector Bank AB:ssä suojaa:

Ruotsin valtiokonttorin (Riksgälden) talletussuojajärjestelmä 1

Talletussuojan suuruus:

Korkeintaan 100 000 euroa tallettajaa ja luottolaitosta kohden.
Tämän summan lisäksi asiakas voi tietyin edellytyksin saada
korvausta sellaisista talletuksista, jotka luetaan tiettyihin laissa
määriteltyihin elämän tapahtumiin, kuten esim. yksityisasunnon
myyntiin tai tiettyjen vakuutuskorvausten suorituksiin, aina
5 000 000 kruunuun asti. 2

Jos sinulla on useampia talletuksia samassa luottolaitoksessa:

Kaikki samassa luottolaitoksessa olevat talletuksesi lasketaan
yhteen, ja yhteenlaskettua summaa koskee 100 000 euron
talletussuojakatto. 2

Jos sinulla on yhteinen tili jonkun muun kanssa:

100 000 euron talletussuojakatto koskee jokaista tallettajaa
erikseen. 3

Korvauksen maksamisen määräaika siinä tapauksessa, että
luottolaitos todetaan maksukyvyttömäksi:

7 työpäivää. 4

Valuutta:

Korvaus maksetaan euroissa (EUR).

Yhteystiedot:

Riksgälden (Ruotsin valtiokonttori), Jakobsbergsgatan 13,
103 74 Stockholm, Ruotsi, puhelinnumero: +46 (0)8 613 52 00,
sähköpostiosoite: ig@riksgälden.se

Lisätietoa:

www.insattningsgarantin.se

Lisätietoa
1. Tilillä olevien säästöjen suojasta vastaava järjestelmä:
Talletustasi suojaa lakisääteinen talletussuojajärjestelmä. Maksukyvyttömyystapauksessa
talletuksesi korvataan 100 000 euroon asti talletussuojajärjestelmästä.
2. Suojan yleinen rajaus:
Jos talletustilin säästöjä ei voida maksaa siksi, että pankki ei pysty täyttämään taloudellisia
velvoitteitaan, sinulla on oikeus saada takaisin Ruotsin valtiokonttorin talletussuojajärjestelmästä pankkitililläsi olevat säästöt korkeintaan 100 000 euroon asti.

Tämä tarkoittaa, että talletussuojan piirissä olevan pankin kaikki talletustileillä olevat säästösi
lasketaan yhteen, jotta voidaan määrittää se korvaussumma, jonka olet oikeutettu saamaan.
Jos tallettajalla on säästötilillä 90 000 euroa ja palkkatilillä 20 000 euroa, hänelle korvataan
talletussuojajärjestelmästä vain 100 000 euroa. Joissain tapauksissa sinulla on tilinhaltijana
lain mukaan oikeus tämän summan lisäksi saada korkeintaan 5 miljoonaa kruunua korvausta
talletuksista, jotka liittyvät tiettyihin erikseen mainittuihin tapahtumiin, kuten esim. yksityisasunnon myyntiin, erorahaan tai vakuutuskorvaukseen. Lisätietoa löytyy osoitteesta www.
insattningsgarantin.se.
3. Yhteistä tiliä koskeva rajoitus:
Jos kyseessä on yhteinen tili, 100 000 euron talletussuojakatto koskee erikseen jokaista
tallettajaa. Jos tiliä käyttää kaksi tai useampia henkilöitä, jotka kuuluvat samaan yritykseen,
yhdistykseen tai johonkin muuhun vastaavaan ryhmään, joka ei ole juridinen henkilö, säästöt

voidaan laskea yhteen ja niitä voidaan käsitellä kuten yhden henkilön talletuksia, jolloin
talletussuojan katto on 100 000 euroa.
Tietyissä talletussuojaa koskevan lain 4 c § (1995:1571) määrittämissä tapauksissa talletussuoja ei rajoitu 100 000 euroon. Lisätietoa löytyy osoitteesta www.insattningsgarantin.se.
4. Maksun palautus:
Talletussuojajärjestelmästä vastaa Ruotsin valtiokonttori, 103 74 Tukholma, puh.: +46 (0)8
613 52 00, sähköpostiosoite: ig@riksgalden.se, verkkosivusto: www.insattningsgarantin.se.
Talletuksesi (enintään 100 000 euroa) korvataan talletussuojajärjestelmästä viimeistään 7
työpäivän kuluttua.

Jos et ole tämän ajan kuluttua saanut korvausta, sinun on otettava yhteyttä talletussuojajärjestelmään, koska oikeutesi vaatia korvausta saattaa päättyä tietyn ajan kuluttua. Lisätietoa
löytyy osoitteesta www.insattningsgarantin.se.
Muuta tärkeää tietoa:
Talletussuojajärjestelmä koskee yleensä yksityisasiakkaiden ja yritysten tekemiä talletuksia.
Tiettyjä talletuksia koskevat poikkeukset on esitelty talletussuojajärjestelmän verkkosivustolla. Luottolaitoksesi tiedottaa pyydettäessä, mitkä tuotteet ovat talletussuojan piirissä.
Jos talletukset kuuluvat talletussuojan piiriin, luottolaitoksen on vahvistettava asia myös tilisopimusta koskevissa ehdoissa ja ennakkotiedoissa.
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