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I enlighet med riksdagens beslut
ändras i sparbankslagen (1502/2001) 69 § 2 mom., 87 i § 6 mom. och 118 §,
av dem 69 § 2 mom. och 87 i § 6 mom. sådana de lyder i lag 614/2014, som följer:

69 §
— — — — — — — — — — — — —

Av det meddelande som avses i 1 mom.
ska dessutom framgå att bestämmelserna i
5 kap. 13 § i lagen om myndigheten för fi-
nansiell stabilitet (1195/2014) tillämpas på
insättningsgarantin, om en insättares sam-
manlagda inlåning i de sparbanker som deltar
i fusionen överstiger den maximigräns för
insättningsgarantin som anges i 5 kap. 8 § i
den lagen. Insättaren har rätt att inom sex
månader från mottagandet av meddelandet,
trots de ursprungliga avtalsvillkoren, säga
upp inlåning som enligt nämnda 8 § helt eller
delvis faller utanför insättningsgarantin. Vad
som föreskrivs i detta moment ska inte til-
lämpas om de överlåtande sparbankerna på
det sätt som avses i 6 mom. i den nämnda 8 §
betraktas som en enda inlåningsbank vid til-
lämpning av den övre gräns på insättningsga-
rantin som avses i 1 mom. i den nämnda
paragrafen.
— — — — — — — — — — — — —

87 i §
— — — — — — — — — — — — —

De i delningen deltagande sparbankerna är
solidariskt ansvariga för de av den ursprung-
liga sparbankens skulder som har uppkommit
innan verkställandet av delningen har regist-
rerats. Om den ursprungliga sparbanken har
skulder som en annan sparbank svarar för
enligt delningsplanen, uppgår sparbankens
sammanlagda ansvar dock högst till värdet av
de nettotillgångar som återstår för den eller
övergår till den. En borgenär kan med åbero-
pande av det solidariska ansvaret kräva betal-
ning för en skuld som nämns i delningspla-
nen först när det har konstaterats att borgenä-
ren inte får betalning av gäldenären eller ur
en säkerhet. I 87 f § 5 mom. föreskrivs om
ansvaret för betalning av lösenbeloppet. Vad
som föreskrivs ovan i detta moment om skul-
der tillämpas inte på sådana skulder eller
delar av skulder som kan ersättas ur den
insättningsgarantifond som avses i 5 kap. i
lagen om myndigheten för finansiell stabilitet
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eller ur den ersättningsfond som avses i
11 kap. i lagen om investeringstjänster
(747/2012).

118 §
En sparbanks egendom kan avträdas till

konkurs genom beslut av styrelsen eller, om
sparbanken är i likvidation, genom beslut av
likvidatorerna. Under konkursen företräds
sparbanken såsom konkursgäldenär av styrel-
sen och verkställande direktören eller av de
likvidatorer som utsetts innan konkursen bör-
jade. Under konkursen kan dock nya styrelse-
medlemmar eller nya likvidatorer väljas.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i
lagen om den ordning i vilken borgenärer
skall få betalning (1578/1992), har vid en
sparbanks konkurs

1) fysiska personers och andra juridiska
personers än sådana som överskrider gräns-
värdena i 5 § 2 punkten i revisionslagen
(459/2007) ersättningsberättigade insätt-

ningar förmånsrätt i förhållande till osäkrade
skulder utan förmånsrätt och sådana skulder
som avses i 3 punkten i detta moment,

2) den del av en insättning som med stöd
av 5 kap. 8 § i lagen om myndigheten för
finansiell stabilitet ersätts i sin helhet, vid
tillämpning av 1 punkten förmånsrätt i för-
hållande till den del av insättningen som inte
omfattas av skyddet,

3) ersättningar som avses i 7 kap. 2 § 3
mom. i lagen om resolution av kreditinstitut
och värdepappersföretag (1194/2014) för-
månsrätt i förhållande till osäkrade skulder
utan förmånsrätt.

Vad som i denna paragraf föreskrivs om
garanterad insättning ska också tillämpas på
Verket för finansiell stabilitets regressford-
ringar enligt 5 kap. 15 § i lagen om myndig-
heten för finansiell stabilitet.

Denna lag träder i kraft den 1januari 2015.

Helsingfors den 19 december 2014

Republikens President

SAULI NIINISTÖ

Finansminister Antti Rinne

2 1206/2014

UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET EDITA PRIMA AB / EDITA PUBLISHING AB ISSN 1456-9663 / 0787-3182 (tryckt)


