
JURISTGUIDEN
 www.juristguiden.com

  christer@juristguiden.com

2019-06-14 Christer Nilsson

INSÄTTNINGSGARANTIN - KONTROLLERA DIN BANK 

- SÅ BEHÖVER DU INTE FÖRLORAR DINA PENGAR 

SOM DU HAR PÅ BANKEN

I radioprogrammet plånboken berättade en pensionär att han flyttade sina pengar till 

konto hos en bank som gav en högre ränteavkastning utöver det vanliga, som i dags 

läget är noll procent, mot att de insatta pengarna skulle vara bundna ett antal år, 

d.v.s. det gick att ta ut pengar från kontot först efter det att den bundna tiden (tror 

det var 3 år) passerat. 

Banken gick i konkurs och hade tömts på alla sina tillgångar innan konkursförvaltaren 

blev inkopplad. Pensionären förlorade alla sina besparingar som hen hade satt in på 

bankens konto eftersom banken och deras konton omfattades inte av den statliga 

insättningsgarantin. 

När det gäller att placera sina medel på ett bankkonto är det viktigt och kontrollera 

om banken och det aktuella kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin. 

Det är viktigt att känna till när den statliga insättningsgarantin gäller och vad den 

omfattar. Information om denna garanti finns att hämta på webbplatsen för 

Riksgälden - du kommer dit om genom att klicka på följande - direktlänk     

Informationen om den statliga insättningsgarantin följer också med i denna artikel 

som bilaga. (Informationen är hämtad från Riksgäldens webbplats).
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Vidare rekommenderar jag radioprogrammet Plånboken - se länken neda - som sänds 

en gång i veckan och behandlar olika ekonomiska och juridiska ämnen. 

SVERIGES RADIO / PLÅNBOKEN

BILAGA

Information om insättningsgarantin – hämtad från Riksgäldens webbplats
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Så fungerar insättningsgarantin
Du har rätt till ersättning om ett institut som tillhör insättningsgarantin går i konkurs eller när
Finans-inspektionen beslutar att garantin ska träda in.

Garantin gäller även om staten hanterar det krisdrabbade institutet genom så kallad resolution.

Om ditt konto omfattas av garantin har du rätt till ersättning motsvarande det belopp du satt in plus
ränta fram till konkursbeslutet eller beslutet om att garantin ska träda in. Du kan få upp till
950 000 kr per institut. Om ett konto är öppnat i två eller flera personers namn räknas varje person för
sig.

Du kan också ansöka om ett tilläggsbelopp (upp till 5 miljoner kronor) för insättningar som är kopplade
till särskilda livshändelser, till exempel försäljning av bostad.

Din ersättning påverkas inte av om du har skulder till institutet.

Konton som omfattas av garantin
Alla typer av konton omfattas av garantin oavsett om sparandet är bundet eller fritt att ta ut. Det
individuella pensionssparandet omfattas däremot inte. Garantin gäller inte heller för postväxlar eftersom
de faller utanför den definition av insättningar som finns i lagen om insättningsgaranti.

För klientmedelskonton är huvudregeln att varje enskild ägare till pengarna får ersättning upp till det
maximala beloppet för insättningsgarantin. Ett klientmedelskonto är ett konto där till exempel en
advokatbyrå eller ett värdepappersbolag satt in pengar för flera kunder på ett och samma konto.

För vem gäller garantin?
Insättningsgarantin gäller för alla privatpersoner (inklusive omyndiga) samt företag och andra juridiska
personer till exempel dödsbon. Finansiella institut, landsting, kommuner och statliga myndigheter kan
dock inte få ersättning.

Hur mycket pengar omfattas
Upp till 950 000 kronor per person och institut är skyddade. Du kan också i vissa fall ha rätt till ett
tilläggsbelopp på upp till 5 miljoner kronor för insättningar som är kopplade till särskilda livshändelser,
t.ex. om du sålt en bostad. 

Flera personer delar konto
Om ett konto är öppnat i två eller flera personers namn räknas varje person för sig. Två personer som
delar på ett konto kan alltså få upp till 950 000 kronor var från det gemensamma kontot.

Även tilläggsbeloppet gäller per person och institut.

Kund i filial utomlands
För insättare i filialer i ett annat EU-land till svenska institut gäller filiallandets ersättningsbelopp, till
exempel 85 000 pund i Storbritannien och 100 000 euro i Finland. För svenska filialer i Norge gäller

https://www.riksgalden.se/sv/
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motsvarande 100 000 euro.

Läs mer 
Insättningsgarantin, pdf 

https://www.riksgalden.se/globalassets/dokument_sve/insattningsgarantin/insattningsgarantin_infoblad.pdf


Ersättningens storlek

•  Insättningsgarantin ersätter kapital och ränta upp till 950 000 kronor.

• För	insättare	i	filialer	i	ett	annat	EU-land	till	svenska	institut	gäller	filiallandets	ersättningsbelopp, 
till	exempel	85	000	pund	i	Storbritannien	och	100	000	euro	i	Finland.	För	svenska	filialer	i	Norge 
gäller	motsvarande	100	000	euro.

• 	Om	flera	personer	har	ett	gemensamt	konto	(med	medkontohavare)	får	varje	person	ersättning
på	upp	till	det	maximala	beloppet.

• 	Ersättningen	påverkas	inte	av	om	kunden	har	skulder	till	institutet.	Andra	regler	kan	gälla	för
utländska	garantisystem.

• 	Du	kan	också	ansöka	om	ett	tilläggsbelopp	(upp	till	5	miljoner	kronor)	för	insättningar	som	är	kopp-
lade	till	vissa	livshändelser,	till	exempel	försäljning	av	bostad.	Ansökan	görs	efter	att	ett	ersättningsfall
har	inträffat.

• 	Om	du	har	ditt	sparande	hos	en	filial	till	ett	utländskt	institut	i	Sverige	kan	du	få	ersättning	från
den	svenska	insättningsgarantin,	förutsatt	att	institutet	har	beviljats	komplettering	till	hemlandets
garanti.	Den	svenska	staten	svarar	då	för	mellanskillnaden	mellan	ersättningsnivån	enligt	hem-
landets	garanti	och	den	svenska	nivån.

Så betalas ersättningen ut

Riksgälden	kontaktar	de	kunder	som	har	insättningar	i	ett	institut	där	insättningsgarantin	har	trätt	in.	Du	
som	kund	behöver	inte	göra	en	egen	anmälan.

Ersättningen	ska	göras	tillgänglig	för	dig	inom	sju	arbetsdagar	från	dagen	då	garantin	trädde	in.

Insättningsgarantin är ett konsumentskydd för sparande på konto. Den innebär att staten garanterar
insättningar i banker, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag som har Finansinspektionens
tillstånd att ta emot kunders pengar på konto. Det betyder att du som kund får ersättning av staten
om ett institut går i konkurs eller när Finansinspektionen beslutar att insättningsgarantin ska träda in.

Garantin gäller för alla slags insättningar på konto oavsett om sparandet är bundet eller fritt att ta ut.
Pengar på konto inom ramen för det individuella pensionssparandet omfattas inte av insättnings
garantin. Instituten är skyldiga att tala om vilka konton som omfattas.

Insättningsgarantin infördes i Sverige 1996 och baseras på ett EUdirektiv. Motsvarande garanti
finns i övriga EU-länder. Insättningsgaranti finns också i flera länder utanför EU.

Garantin finansieras genom avgifter från de anslutna instituten. Riksgälden ansvarar för att betala
ut ersättning, beräkna och ta ut avgifter och ge allmän information om garantin.

Insättningsgarantin
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Om	du	har	ett	konto	hos	en	filial	till	ett	utländskt	institut	i	Sverige	betalas	ersättning	ut	från	två	länders	in-
sättningsgarantisystem,	förutsatt	att	filialen	har	beviljats	komplettering	i	Sverige	till	hemlandets	skydd	och	
att	hemlandets	skydd	inte	når	upp	till	den	svenska	nivån.	Rätten	till	ersättning	inträder	i	sådant	fall	först	
efter	beslut	hos	en	behörig	myndighet	i	institutets	hemland.	Reglerna	för	utbetalning	kan	skilja	sig	mellan	
olika	länder.

Insättningsgarantin gäller för alla kunder

Insättningsgarantin	gäller	för	privatpersoner	(inklusive	omyndiga)	samt	företag	och	andra	juridiska	
personer	(till	exempel	dödsbon).	Finansiella	institut,	landsting,	kommuner	och	statliga	myndigheter	kan	
dock	inte	få	ersättning.

Vad faller utanför insättningsgarantin?

Pensionssparande
Pengar	på	konto	som	hanteras	inom	ramen	för	det	individuella	pensionssparandet	omfattas	inte	av	
insättningsgarantin.

Postväxlar
Postväxlar	faller	utanför	den	definition	av	insättningar	som	finns	i	lagen	om	insättningsgaranti	och	
omfattas	alltså	inte.

Institut som omfattas insättningsgarantin

Svenska	banker,	kreditmarknadsföretag	och	värdepappersbolag	omfattas	automatiskt	av	insättnings-
garantin	om	de	har	tillstånd	från	Finansinspektionen	att	ta	emot	kunders	pengar	på	konto.

Ett	svenskt dotterbolag till ett utländskt institut	är	att	anse	som	ett	svenskt	institut	om	dotterbolaget	
har	tillstånd	från	Finansinspektionen	att	bedriva	verksamhet	som	bank,	kreditmarknadsföretag	eller	
värdepappersbolag.

En filial till ett utländskt institut	från	EES1	i	Sverige	omfattas	av	en	insättningsgaranti	i	hemlandet.	
Information	om	denna	lämnas	av	respektive	filial.	Utländska	instituts	filialer	kan	komplettera	hemlands-
garantin	genom	att	ansluta	sig	till	den	svenska	garantin.

Ett	utländskt dotterbolag till ett svenskt institut	inom	EES	och	i	vissa	andra	länder	omfattas	av	den	
insättningsgaranti	som	gäller	i	respektive	land,	under	förutsättning	att	dotterbolaget	har	det	tillstånd	
som	krävs	i	det	aktuella	landet.	Närmare	information	lämnas	av	respektive	institut.

En	filial till ett svenskt institut	inom	EES	omfattas	av	den	svenska	insättningsgarantin.

På	www.insattningsgarantin.se	finns	en	lista	över	alla	anslutna	institut.	Där	kan	du	också	söka	efter	
just	din	bank.	

Insättningsgarantin gäller inte inlåningsföretag

Så	kallade	inlåningsföretag	omfattas	inte	av	insättningsgarantin.	Dessa	företag	har	rätt	att	ta	emot	
medel	med	återbetalningsskyldighet	från	allmänheten,	men	är	varken	banker	eller	kreditmarknads-
företag.	Ett	inlåningsföretag	får	ta	emot	högst	50	000	kronor	från	en	kund.

Mer information

Du	kan	läsa	mer	på	www.insattningsgarantin.se.	Om	du	har	allmänna	frågor	om	insättningsgarantin	
eller	investerarskyddet	är	du	välkommen	att	kontakta	oss	på	ig@riksgalden.se	eller	08	613	52	00.

1  EES står för Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet. Där ingår förutom EUländerna också EFTAländerna Norge, Island och Liechtenstein. 
Schweiz är inte med i EES men har slutit en rad avtal med EU så att många områden täcks.
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