TALLETUSSUOJATIEDOTE

TIETOJA TALLETUSSUOJASTA
Talletuspankin on annettava tallettajilleen riittävät tiedot talletussuojasta. Tämän asiakirjan tarkoituksena on antaa
Suomen Asuntohypopankki Oy:n talletusasiakkaille tietoa talletussuojasta.
Talletussuojasta vastaava viranomainen
Suomessa talletuspankkiin talletettujen varojen talletussuojasta vastaava viranomainen on Rahoitusvakausvirasto.
Rahoitusvakausviraston yhteystiedot ovat: puhelin 0295 253 530, sähköposti talletussuoja@rvv.fi.
Talletussuojan suuruus
Talletus on lakisääteisen talletussuojan piirissä. Talletussuoja on enintään 100 000 euroa yhden tallettajan yhdessä
talletuspankissa olevia talletuksia kohden.
Talletussuoja korvaa tallettajan varat, jos ne eivät ole käytettävissä talletuspankin jouduttua pysyviin maksuvaikeuksiin.
Korvaus on enimmillään 100 000 euroa yhtä talletuspankkia kohden. Tämä tarkoittaa, että korvauksen suuruus
määritellään laskemalla yhteen kaikki yhden tallettajan yhdessä talletuspankissa olevat talletukset. Jos tallettajalla on
esimerkiksi säästämistilillä varoja 90 000 euroa ja käyttötilillä 20 000 euroa, korvataan tallettajalle näistä yhteensä 100
000 euroa. Talletukselle maksettava korko sisältyy maksettavaan enimmäismäärään, joten korvattava enimmäismäärä
on korosta riippumatta enintään 100 000 euroa.
Useita talletuksia samassa talletuspankissa
Kaikki samassa talletuspankissa olevat talletukset lasketaan yhteen ja korvauksen yläraja on 100 000 euroa.
Yhteistilillä olevien varojen talletussuoja
Kun talletustili on usean henkilön nimissä yhteisomistuksessa, 100 000 euron korvausraja koskee jokaista tallettajaa
erikseen.
Asunnonvaihtovarojen talletussuoja
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 olleen asuntonsa myynnistä
ja että varat käytetään uuden, tallettajan omaan käyttöön tulevan asunnon hankkimiseen. Asunnonvaihtovarat
nauttivat yllä kuvattua erityissuojaa kuuden kuukauden ajan niiden tallettamisesta lähtien.
Suojatut tallettajat
Kaikki yksityishenkilöiden sekä useimmat yritysten, yhdistysten ja säätiöiden talletukset ovat talletussuojan piirissä.
Tietyntyyppiset tallettajat on suljettu talletussuojan ulkopuolelle. Talletussuojaan ei ole oikeutettu:
• julkisyhteisö, esim. valtio ja kunta
• luotto- ja rahoituslaitos, sijoituspalveluyritys, rahastoyhtiö
• vakuutusyhtiö, vakuutusyhdistys, eläkesäätiö, vakuutuskassa.
Rahoitusvakausviraston kotisivuilla on kuvattu poikkeukset talletussuojan soveltamisalasta.
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Korvaustilanne ja korvausaika
Talletussuojarahasto korvaa talletuksen 100 000 euron enimmäismäärään asti kulloinkin voimassa olevan lakisääteisen
määräajan sisällä. Korvauksen maksamisen lakimääräinen enimmäisaika lasketaan siitä päivästä, jolloin
Rahoitusvakausvirasto tekee korvausvelvollisuutta koskevan päätöksen tai jolloin talletuspankki on asetettu
selvitystilaan tai konkurssiin. Korvauksen maksamisen lakimääräinen enimmäisaika on 7 työpäivää.
Jos saatavaa ei ole korvattu näiden määräaikojen puitteissa, tallettajan on otettava välittömästi yhteyttä
Rahoitusvakausvirastoon.
Korvauksen valuutta
Korvaus maksetaan euroissa.
Talletussuojasta tiedottaminen
Talletussuojatiedote on jatkuvasti saatavilla Suomen Asuntohypopankin verkkosivuilla osoitteessa www.hypo.fi. Lisäksi
tallettajalle annetaan vähintään kerran vuodessa tiedot talletussuojasta sekä tieto tallettajan korvauskelpoisista
talletuksista. Tiedot annetaan kirjallisesti tai sähköisesti, jos tallettajalla on voimassa oleva verkkopankkisopimus
Suomen Asuntohypopankin kanssa.
Lisätietoa
Lisätietoa talletussuojasta: www.rvv.fi/talletussuoja.
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