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INFORMATION OM INSÄTTNINGSGARANTI OCH 

INVESTERARSKYDD

Insättningsgarantin innebär att staten garanterar insättningar på prövade och 
godkända konton i banker och kreditmarknadsföretag med flera institut. 
Garantin ger ersättning med högst 950 000 kronor, om inte insättaren enligt lag 
har rätt till högre ersättning. 
 
När har du rätt till ersättning från insättningsgarantin? 
Om Avanza Bank AB skulle försättas i konkurs eller om Finansinspektion 
beslutar att garantin ska träda in, har du rätt till ersättning för de likvida medel 
du har på dina konton som omfattas av insättningsgarantin enligt beslut av 
Riksgälden. Ersättningen motsvarar insättningens belopp samt upplupen ränta 
fram till den dag då ersättningsrätt inträder. Om ett konto är öppnat i två eller 
flera personers namn, räknas varje person för sig. Garantin ger full ersättning 
med högst 950 000 kronor, om inte insättaren enligt lag har rätt till högre 
ersättning.  

 
Vad omfattas av insättningsgarantin? 
Hos Avanza Bank AB omfattar insättningsgarantin de likvida medel som finns 
på till aktie- och fondkonto anslutet konto, sparkonto, investeringssparkonto 
och likvidkonto med kredit. Insättningsgarantin omfattar inte likvida medel inom 
det individuella pensionssparandet (IPS) eller likvida medel som tagits emot 
med redovisningsskyldighet och omfattas av investerarskyddet.  

 
Vilka omfattas av insättningsgarantin? 
Skyddet gäller alla kunder, såväl privatpersoner som företag samt andra 
juridiska personer. 

 
Hur gör jag om Avanza Bank AB skulle försättas i konkurs? 
Om Avanza Bank AB skulle försättas i konkurs eller om Finansinspektionen 
beslutar att garantin ska träda in ska ersättning göras tillgänglig för insättaren 
inom sju dagar, om inget annat följer av lag. 
 
Ytterligare information 
För ytterligare information hänvisas till www.riksgalden.se 

 
 

INFORMATION OM INVESTERARSKYDD  

HOS AVANZA BANK AB 

Investerarskyddet innebär att staten skyddar kunders värdepapper vid 
transaktioner eller när sådana förvaras i depå hos bank eller 
värdepappersbolag. Rätten till ersättning gäller även för medel som institutet 
mottagit från kunder med redovisningsskyldighet, dvs. sådana medel som inte 

får sammanblandas med institutets egna tillgångar. Skyddet ger ersättning upp 
till 250 000 kronor per kund och institut. 

 
När har du rätt till ersättning från investerarskyddet? 
Avanza Bank AB är skyldigt att hålla värdepapper som förvaras på kunders 
depåer avskilda från sina egna tillgångar. Det innebär att dina värdepapper 
normalt inte påverkas om Avanza Bank AB skulle försättas i konkurs eftersom 
du i konkursen har rätt att få ut hela ditt innehav av värdepapper. 

Endast om Avanza Bank AB vid en konkurs inte skulle kunna lämna ut din 
egendom, t.ex. därför att det efter konkursen inte går att reda ut vad som är 
dina respektive Avanza Banks tillgångar, har du rätt till ersättning från 
investerarskyddet. Ersättningen beräknas då utifrån det marknadsvärde som 
de aktuella värdepapperen hade vid konkurstillfället. Om ett depåkonto är 
öppnat i två eller flera personers namn, räknas varje person för sig. Skyddet 
ger då ersättning för förlorade värdepapper upp till ett värde av 250 000 kronor 
per kund. 

 
Vad omfattas av investerarskyddet? 
Investerarskyddet omfattar finansiella instrument (värdepapper), och täcker 
därmed bl.a. aktier, obligationer, konvertibla skuldebrev, olika typer av derivat 
såsom optioner och terminer samt fondandelar. Investerarskyddet omfattar 
även medel som mottagits med redovisningsskyldighet i samband med att en 
investeringstjänst utförs. 

Investerarskyddet omfattar inte tillgångar inom det individuella pensions-
sparandet (IPS). 

 
Vilka omfattas av investerarskyddet? 
Skyddet gäller alla kunder, såväl privatpersoner som företag samt andra 
juridiska personer. 

 
Hur gör jag om Avanza Bank AB skulle försättas i konkurs? 
Om Avanza Bank AB skulle försättas i konkurs kommer närmare information 
att lämnas av Riksgälden och konkursförvaltaren om möjligheterna att få 
ersättning från investerarskyddet. Du måste framställa dina krav på ersättning 
från investerarskyddet till Riksgälden senast ett år från dagen för 
konkursbeslutet. 

Ersättningen betalas ut av Riksgälden senast två veckor efter det att 
Riksgälden tagit slutlig ställning till ditt krav på ersättning. 

 
Ytterligare information 
För ytterligare information hänvisas till www.riksgalden.se 

 
 


