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Luottolaitokseen 
talletettujen varojen 
talletussuojasta vastaa 

 Rahoitusvakausvirasto 

Talletussuojan suuruus Enintään 100.000 euroa yhden tallettajan yhdessä luottolaitoksessa 
olevia talletuksia kohden. 
 

Useita talletuksia samassa  
luottolaitoksessa 
 

Kaikki samassa luottolaitoksessa olevat talletukset lasketaan yhteen ja korvauksen yläraja on 100.000 euroa.  

Varoja 
yhteisomistuksessa  
olevalla tilillä (yhteistili) 

100.000 euron enimmäiskorvaus koskee jokaista tallettajaa erikseen  

Korvausaika Korvauksen lakisääteinen määräaika lyhenee asteittain: 
20 työpäivää 31.12.2018 asti 
15 työpäivää ajalla 1.1. – 31.12.2019 
7 työpäivää alkaen 1.1.2020   

Korvauksen valuutta Euro 
 

Yhteystiedot Rahoitusvakausvirasto 
puhelin: 0295 253 530 
sähköposti: talletussuoja@rvv.fi 
kotisivut: http://rvv.fi/talletussuoja 
 

Lisätietoja 1. Talletussuojajärjestelmä ja talletussuojan enimmäismäärä 
Talletukset ovat lakisääteisen talletussuojan piirissä. Talletuspankin maksukyvyttömyystilanteessa 
talletussuoja korvaa talletuksesi 100.000 euron enimmäismäärään asti. Korvaus on enimmillään 100.000 
euroa yhtä luottolaitosta kohden. Tämä tarkoittaa, että korvauksen suuruus määritellään laskemalla 
yhteen kaikki yhden tallettajan yhdessä luottolaitoksessa olevat talletukset. Jos tallettajalla on esimerkiksi 
säästämistilillä varoja 90.000 euroa ja käyttötilillä 20.000 euroa, korvataan tallettajalle näistä yhteensä 
vain 100.000 euroa.  
Talletussuoja kattaa oman asunnon kaupasta saadut varat täysimääräisesti kuuden kuukauden ajan, jos 
varat on tarkoitus käyttää oman asunnon ostoon. Tallettajan saaminen maksetaan tällöin täysimääräisesti, 
jos tallettaja osoittaa luotettavasti, että saaminen perustuu varoihin, jotka tallettaja on saanut omassa 
käytössä ollen asuntonsa myynnistä ja että varat käytetään uuden, tallettajan omaan käyttöön tulevan 
asunnon hankkimiseen. Asunnonvaihtovarat nauttivat yllä kuvattua erityissuojaa kuuden kuukauden ajan 
niiden tallettamisesta lähtien.  

2. Suojatut tallettajat 
Pääsääntöisesti kaikki yksityishenkilöiden ja yritysten talletukset ovat talletussuojan piirissä. Tietyn 
tyyppiset tallettajat on suljettu talletussuojan ulkopuolelle. Rahoitusvakausviraston kotisivuilla on kuvattu 
poikkeukset talletussuojan soveltamisalasta. 
Perustietoa talletussuojasta on jatkuvasti saatavilla Suomen AsuntoHypoPankin www.sivuilla   
www.hypo.fi  Lisäksi tallettajalle annetaan vähintään kerran vuodessa tiedot talletussuojasta sekä tieto 
tallettajan korvauskelpoisista talletuksista tiliotteessa tai asiakaskirjeellä  sekä verkkopankissa.  

3. Yhteydenotot korvaustilanteessa 
Suomessa talletussuojasta vastaava taho on Rahoitusvakausvirasto. 
Jos saatavaa ei ole korvattu korvausaikojen puitteissa, ota välittömästi yhteyttä Rahoitusvakausvirastoon.  
Kotisivut: http://rvv.fi/talletussuoja.  
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