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Perustietoa talletussuojasta 

Luottolaitokseen talletettujen 
varojen talletussuojasta vas-
taa: 

Tanskan rahoitusvakausviranomainen (Financiel Stabilitet) 

Talletussuojan suuruus: Enimmäiskorvaus tallettajaa kohden on 100 000 euroa vastaava 
määrä vähennettynä tallettajan asianomaiselle pankille olevilla 
erääntyneillä, mutta maksamattomilla veloilla ja muilla maksuilla. 

Useita talletuksia samassa 
luottolaitoksessa: 

Kaikki samassa luottolaitoksessa olevat talletukset lasketaan yh-
teen, ja korvauksen yläraja on 100 000 euroa. 

Varoja yhteisomistuksessa ole-
valla tilillä (yhteistili): 

100 000 euron enimmäiskorvaus koskee jokaista tallettajaa 
erikseen. 

Korvausaika: Korvaus maksetaan pääsääntöisesti seitsemän työpäivän kulu-
essa konkurssin tai uudelleenjärjestelymenettelyn alkamisesta. 
Määräaikaa voidaan kuitenkin pidentää enintään kolmella kuukau-
della, jos tallettajan henkilöllisyydestä on epäselvyyttä. Korvauk-
sen maksaminen voi kestää yli seitsemän työpäivää myös sen 
johdosta, että se maksetaan Danske Bank A/S:n Suomen sivuliik-
keen tallettajille Suomen Rahoitusvakausviraston välityksellä.  

Korvauksen valuutta: Tanskan talletussuojajärjestelmässä korvaus maksetaan tilin va-
luutassa eli korvaus maksetaan euroissa, jos tili on euroissa. 

Yhteystiedot: Finansiel Stabilitet A/S 
Sankt Anne Plads, DK-1250 Kööpenhamina, Tanska 
Puh. +45 70 27 87 47 
Lisätietoja Tanskan talletussuojajärjestelmästä on saatavilla 
tanskaksi ja englanniksi: www.finansielstabilitet.dk 

Lisätietoja: 1 Talletussuojajärjestelmä ja talletussuojan enimmäismäärä 
Talletukset ovat lakisääteisen talletussuojan piirissä. Talletus-
suoja korvaa tallettajien varat, jos ne eivät ole käytettävissä talle-
tuspankin konkurssissa tai uudelleenjärjestelymenettelyssä. Kor-
vauksen maksuvelvollisuus alkaa, kun pankkia koskeva konkurssi 
tai uudelleenjärjestelymenettely on alkanut. 
 
Korvaus on enimmillään 100 000 euroa yhtä luottolaitosta koh-
den. Tämä tarkoittaa, että korvauksen suuruus määritellään las-
kemalla yhteen kaikki yhden tallettajan yhdessä luottolaitoksessa 
olevat talletukset. Jos tallettajalla esimerkiksi on säästötilillä va-
roja 90 000 euroa, ja käyttötilillä 20 000 euroa, hänelle korva-
taan niistä yhteensä vain 100 000 euroa. 
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Edellä sanotusta poiketen asunnon myynnistä saatuihin varoihin 
perustuvat talletukset ovat suojattuja 10 miljoonaa euroa vas-
taavaan määrään asti 12 kuukauden ajan talletuksen tekemi-
sestä. Tanskan talletussuojajärjestelmän laajennettu suoja ei ra-
joitu ainoastaan oman asunnon myynnistä saatuihin varoihin, 
vaan se koskee myös esimerkiksi kiinteän omaisuuden ostoon tai 
rahoitukseen liittyviä talletuksia edellyttäen, että kiinteistöä on 
käytetty, tai sitä on tarkoitus käyttää, pääasiassa muuhun kuin 
kaupalliseen tarkoitukseen.   
 
2 Suojatut tallettajat 
Tanskan talletussuojajärjestelmä kattaa kaikki tallettajat paitsi 
pankit ja muut laitokset, joiden jäsenyys takuurahastossa on pa-
kollista, rahoituslaitokset, vakuutusyhtiöt, yhteissijoitusyritykset, 
eläkeyhtiöt ja -säätiöt sekä julkiset viranomaiset.  
  
Tilin kuuluminen talletussuojan piiriin ilmenee myös asiakkaalle 
toimitettavasta tiliotteesta. Pankkimme antaa mielellään tietoa 
siitä, mitkä sen tuotteista kuuluvat talletussuojan piiriin. 
 
3 Korvaustilanne 
Jos saataviasi ei ole korvattu korvausajan puitteissa, ota viipy-
mättä yhteyttä Suomessa talletussuojasta vastaavaan Rahoitus-
vakausvirastoon. Lisätiedot: http://talletussuoja.fi. 

 

http://talletussuoja.fi/

