Information till insättare

Grundläggande information om skydd för insättningar
SIGN

Insättningar i Resurs Bank Aktiebolag skyddas av:

Riksgälden Insättningsgarantin1

Skyddets begränsning:

950 000 SEK per insättare per kreditinstitut2

Om du har flera insättningar hos samma
kreditinstitut:
Om du har ett gemensamt konto tillsammans
med andra personer:

Alla dina insättningar hos samma kreditinstitut läggs samman och det
sammanlagda beloppet omfattas av gränsen på 950 000 SEK.2

Ersättningsperiod om kreditinstitutet fallerar:

7 arbetsdagar4

Valuta:

Ersättning ges i svenska kronor (SEK).

Kontakt:

Riksgälden, 103 74 Stockholm, telefon: 08 613 52 00,
webbplats: www.insattningsgarantin.se, e-post: ig@riksgalden.se

Ytterligare information:

www.insattningsgarantin.se

Gränsen på 950 000 SEK gäller för varje insättare separat.3

Insättarens bekräftelse av mottagandet:

Underskrift samtliga kontohavare i fältet ovan.
System som ansvarar för skyddet av din insättning:
Din insättning täcks av ett lagstadgat insättningsgarantisystem. Om insolvens uppstår kommer dina insättningar att återbetalas
med upp till 950 000 SEK av insättningsgarantisystemet.
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Allmän begränsning för skyddet:
Om en insättning är indisponibel på grund av att ett kreditinstitut inte kan uppfylla sina finansiella åtaganden ska insättarna
få återbetalning via ett insättningsgarantisystem. Denna återbetalning täcker maximalt 950 000 SEK per kreditinstitut. Detta
innebär att alla insättningar hos ett och samma kreditinstitut läggs samman för att kunna fastställa garantinivån. Om en insättare
till exempel har ett sparkonto med 855 000 SEK och ett lönekonto med 190 000 SEK kommer insättaren enbart att ersättas med
950 000 SEK.
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Begränsning för gemensamma konton:
Om det rör sig om gemensamma konton gäller gränsvärdet på 950 000 SEK för varje insättare. Insättningar till ett konto som
disponeras av två eller flera personer som är medlemmar i ett bolag, en sammanslutning eller en gruppering av liknande natur
som inte är en juridisk person, kan läggas samman och behandlas som om de hade gjorts av en enda insättare vid beräkningen
av gränsen på 950 000 SEK.
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I vissa fall skyddas insättningar avseende medel som hänförs till 1) avyttring av privatbostad, 2) ersättning för skada på sådan
egendom som avses i 1, 3) upphörande av anställning, bodelning, pension, sjukdom, invaliditet eller dödsfall, 4) utbetalning av
försäkringar, eller 5) ersättning för skada till följd av a) brott, b) felaktig dom, eller c) fel eller försummelse vid myndighetsutövning med sammanlagt högst fem miljoner kronor (tilläggsbelopp). Ytterligare information finns på www.insattningsgarantin.se.
Återbetalning
Ansvarigt insättningsgarantisystem är Riksgälden, Jakobsbergsgatan 13, 103 74 Stockholm, +46 (0)8 613 45 00,
riksgalden@riksgalden.se, www.riksgalden.se.
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Insättningsgarantisystemet kommer att återbetala dina insättningar (med upp till 950 000 SEK) senast inom sju arbetsdagar, om
inget annat följer av 9 a eller 9 b § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti, från och med den dag banken försattes i konkurs
eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.
Om du inte erhållit någon återbetalning inom dessa tidsfrister bör du kontakta insättningsgarantisystemet eftersom möjligheten
att kräva återbetalning kan upphöra efter en viss tid. Ytterligare information fås på www.riksgalden.se.
Annan viktig information
Insättningar av privatkunder och företag omfattas i regel av insättningsgarantisystem. Undantag för vissa insättningar anges på
det ansvariga insättningsgarantisystemets webbplats. På begäran informerar ditt kreditinstitut om huruvida vissa produkter är
garanterade. Om insättningar är garanterade ska kreditinstitutet även bekräfta det på kontoutdraget.

