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Ålandsbanken Abp

www.alandsbanken.fi

asiakaspalvelu@alandsbanken.fi

Kotipaikka: Maarianhamina

Y-tunnus 0145019-3

BIC: AABAFI22

22100 Mariehamn, Nygatan 2

PB 3 AX-22101

Puh 0204 29 011*

Fax 0204 291 228

*) Puhelumaksut 8,35 snt/puhelu + 

 16,69 snt/minuutti (alv 24 %).

 Puhelut tallennetaan.

TIETOA TALLETTAJALLE (tilinhaltijalle)

Perustietoa talletussuojasta

Talletussuojaa hallinnoi: Rahoitusvakausvirasto

Talletussuojan suuruus: Enintään 100 000 euroa kunkin tilinhaltijan yhdessä luottolai-
toksessa olevia talletuksia kohden.

Useita talletuksia samassa 
luottolaitoksessa:

Tilinhaltijan kaikki samassa luottolaitoksessa olevat talletukset 
lasketaan yhteen, ja korvauksen yläraja on 100 000 euroa.

Yhteisellä tilillä olevat varat 
(yhteistili):

100 000 euron enimmäiskorvaus koskee kutakin tilinhaltijaa 
erikseen.

Korvausaika: Korvaus on maksettava lakisääteisen enimmäismääräajan 
kuluessa. Enimmäismääräaika lasketaan siitä päivästä, jolloin 
Rahoitusvakausvirasto on tehnyt korvausvelvollisuutta koske-
van päätöksen tai jolloin rahoituslaitos on asetettu konkurssiin 
tai selvitystilaan. Määräaika lyhenee asteittain:

20 työpäivää (31.12.2018 saakka) 
15 työpäivää (1.1.–31.12.2019 välisenä aikana) 
7 työpäivää (1.1.2020 alkaen).

Mikäli korvausta ei ole maksettu edellä mainittujen korvau-
saikojen puitteissa, tilinhaltijan on viipymättä otettava yhteys 
Rahoitusvakausvirastoon.

Korvauksen valuutta: Korvaus maksetaan euroissa.

Yhteystiedot: Rahoitusvakausvirasto  
puhelin: +358 (0)2 9525 3530 
sähköposti: talletussuoja@rvv.fi 
verkkosivut: http://rvv.fi/talletussuoja

86
11

5-
4A

(6
11

5-
4A



2 (2)

LISÄTIETOJA

Vastuu talletussuojasta ja talletussuojan enimmäismäärä

Talletukset ovat lakisääteisen talletussuojan piirissä. Talletussuoja korvaa tilinhaltijoiden 
talletukset, jos ne eivät ole käytettävissä luottolaitoksen jouduttua pysyviin maksuvaikeuksiin. 
Tilinhaltijan korvaus on enimmillään 100 000 euro yhtä luottolaitosta kohden. Tämä tarkoittaa, 
että määriteltäessä korvauksen suuruus tilinhaltijan kaikki samassa luottolaitoksessa olevat 
talletukset lasketaan yhteen. Mikäli tilinhaltijalla esimerkiksi on yhdellä tilillä varoja 90 000 
euroa ja toisella tilillä 20 000 euroa, tilinhaltija saa vain 100 000 euron korvauksen.

Talletussuoja asunnonvaihdon yhteydessä

Talletussuoja kattaa oman asunnon kaupasta saadut varat täysimääräisesti kuuden (6) 
kuukauden ajan, jos varat on tarkoitus käyttää uuden oman asunnon hankkimiseen. Tilinhal-
tijan saaminen maksetaan tällöin täysimääräisesti, jos tilinhaltija voi osoittaa, että saaminen 
perustuu varoihin, jotka tilinhaltija on saanut omassa käytössä olleen asuntonsa myynnistä ja 
että varat käytetään uuden, tilinhaltijan omaan käyttöön tulevan asunnon hankkimiseen. Tämä 
suoja on voimassa kuuden (6) kuukauden ajan talletuksen tekemisestä tilille. Lisätietoja on 
osoitteessa http://rvv.fi/talletussuoja.

Korvaukseen oikeutetut

Talletussuojan piirissä ovat pääsääntöisesti kaikkien yksityishenkilöiden talletukset ja useim-
pien yritysten, yhdistysten ja säätiöiden talletukset. Tietyn tyyppiset tilinhaltijat on suljettu 
talletussuojan ulkopuolelle. Poikkeukset talletussuojan soveltamisalasta on kuvattu Rahoitus-
vakausviraston kotisivulla.

Ålandsbanken antaa mielellään lisätietoja siitä, mitkä pankin tuotteista ovat talletussuojan 
piirissä.
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