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Insättningar i Santander Consumer Bank AS Norge, 
Sverige Filial skyddas av:

Den norska insättningsgarantin (Bankenes Sikringsfond) 

Skyddets begränsning: Högst 950 000 SEK per insättare per kreditinstitut. 

Om du har fler insättningar hos samma kreditinstitut: Alla dina insättningar hos samma kreditinstitut läggs samman och det sammanlagda 
beloppet omfattas av gränsen på 950 000 SEK.

Om du har ett gemensamt konto tillsammans med 
andra personer:

Gränsen på 950 000 SEK gäller för varje insättare separat.

Ersättningsperiod om kreditinstitutet fallerar: Den lagstadgade maximitiden för betalning av ersättning, som räknas från den 
dag då Finanstilsynet fattar ett beslut som gäller ersättningsskyldigheten eller 
då inlåningsbanken har försatts i likvidation eller konkurs är en vecka.

Valuta: Ersättning ges i SEK.

Kontakt: Bankenes Sikringsfond:
Hansteens gate 2, Postboks 2579, 0202 Oslo, Norge
Telefon: +47 23 28 42 42
Epost: firmapost@sikringsfondet.no

Ytterligare information: www.bankenessikringsfond.no/

Insättarens bekräftelse av mottagandet: Sker elektroniskt.

Allmän information
Insättningar av privatkunder och företag omfattas i regel av insättningsgarantisystem. Undantag för vissa insättningar 
anges på det ansvariga insättningsgarantisystemets webbplats. På begäran informerar ditt kreditinstitut om huruvida 
vissa produkter är garanterade.

Din insättning
Din insättning täcks av ett lagstadgat insättningsgarantisystem. Ansvarigt insättningsgarantisystem är Bankenes Sikringsfond. 
Om ditt kreditinstitut blir insolvent eller om Finanstilsynet fattar beslut om ersättning kommer dina insättningar under alla 
omständigheter att återbetalas med upp till 950 000 SEK senast inom en vecka. Detta innebär att alla insättningar hos ett 
och samma kreditinstitut läggs samman för att kunna fastställa garantinivån.  Om en insättare till exempel har ett sparkonto 
med 900 000 SEK och ett annat konto med 200 000 SEK kommer insättaren enbart att ersättas med 950 000 SEK. Om det 
rör sig om gemensamma konton gäller gränsvärdet för varje insättare.

Om du inte erhållit någon återbetalning inom dessa tidsfrister bör du kontakta insättningsgarantisystemet utan dröjsmål, 
se kontaktuppgifter ovan.  


