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Finansministeriets förordning
om inlåningsbankernas skyldighet att informera om insättningsgarantin 

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 kap. 18 § i lagen om
myndigheten för finansiell stabilitet (1195/2014):

1 §

Information om insättningsgarantin som ska ges innan ett kontoavtal ingås

Innan ett kontoavtal ingås ska inlåningsbanken skriftligen eller i någon annan varaktig
form ge insättaren den information om insättningsgarantin som avses i 2 mom. Informa-
tionen kan ges på en blankett eller på något annat sätt.

Insättaren ska ges åtminstone följande information om insättningsgarantin:
1) information om vilket insättningsgarantisystem som ansvarar för insättningsgaran-

tin för de insatta medlen, vilka dess kontaktuppgifter är och var insättaren får ytterligare
information om det,

2) information om insättningsgarantins storlek,
3) information om vilka insättningar som är ersättningsberättigade,
4) information om hur stor insättningsgarantin är, om insättaren har flera ersättnings-

berättigade insättningar i samma inlåningsbank,
5) information om vilken andel av medlen som insättningsgarantin omfattar, om det är

fråga om ett konto som ägs av flera gemensamt,
6) information om ersättningstiden för insättningarna samt deras valuta.
Om avtalet ingås med hjälp av ett sådant medel för distanskommunikation som avses i

8 § 15 punkten i betaltjänstlagen (290/2010) så att informationen inte kan göras tillgänglig
för kunden på det sätt som avses i 1 mom. innan avtalet ingås, ska kunden få tillgång till
informationen skriftligen eller i någon annan varaktig form snarast möjligt efter att avtalet
ingåtts.

Om inlåningsbanken lämnar den i 2 mom. avsedda informationen elektroniskt, har in-
sättaren rätt att på begäran också få informationen i pappersform.

2 §

Information om insättningsgarantin som ska ges medan kontoavtalet är i kraft

Insättaren har rätt att när som helst medan kontoavtalet är i kraft på begäran få den in-
formation som avses i 1§ 2 mom. av inlåningsbanken skriftligen eller i någon annan var-
aktig form.

Inlåningsbanken ska skriftligen eller i någon annan varaktig form åtminstone en gång
per år ge insättaren

1) information om insättarens ersättningsberättigade insättningar,
2) den information som avses i 1 § 2 mom.
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Inlåningsbanken kan ge den information som avses i denna paragraf i elektronisk form,
om insättaren har ingått ett avtal med inlåningsbanken om användning av nätbankstjänster
eller motsvarande elektroniska banktjänster. Insättaren har rätt att på begäran också få in-
formationen i pappersform.

3 §

Vilket språk informationen om insättningsgarantin ska ges på

Inlåningsbanken ska ge den information som avses i 2 § på finska eller svenska. Innan
kontoavtalet ingås kan inlåningsbanken och insättaren avtala om att informationen ska ges
på något annat språk.

En utländsk filial till inlåningsbanken ska ge den information som avses i 2 § på det of-
ficiella språket i den stat där filialen har sitt säte eller på något annat språk som inlånings-
banken och insättaren har kommit överens om innan kontoavtalet ingicks.

4 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.

5 §

Övergångsbestämmelse

Inlåningsbanken ska ändra sina kontoavtal och informationssystem så att de motsvarar
kraven i denna förordning inom sex månader från förordningens ikraftträdande.

Helsingfors den 26 juni 2015

Finansminister Alexander Stubb

Lagstiftningsråd Armi Taipale
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