Ekobanken
Box 64, 153 22 JÄRNA
Tel 08-551 714 70
www.ekobanken.se

GRUNDLÄGGANDE INFORMATION OM SKYDD FÖR INSÄTTNINGAR
Insättningar i Ekobanken medlemsbank skyddas
av:

Den statliga insättningsgarantin ( 1 )

Skyddets begränsning:

Högst 1 050 000 kronor per insättare
per kreditinstitut ( 2 )

Om du har fler insättningar hos samma
kreditinstitut:

Alla dina insättningar hos samma kreditinstitut
läggs samman och det sammanlagda beloppet
omfattas av gränsen på 1 050 000 SEK ( 2 )

Om du har ett gemensamt konto tillsammans med
andra personer:

Gränsen på 1 050 000 kronor gäller för
varje insättare separat ( 3 )

Ersättningsperiod om kreditinstitutet fallerar:

7 arbetsdagar ( 4 )

Valuta:

Ersättning betalas ut i svenska kronor

Kontakt:

Riksgälden, Jakobsgatan 13, 103 74 Stockholm
Tel: 08-613 52 00
E-post: ig@riksgalden.se

Ytterligare information:

www.insattningsgarantin.se

Ytterligare information
( 1 ) Din insättning täcks av ett lagstadgat insättningsgarantisystem. Ditt kreditinstitut ingår dessutom i
ett institutionellt skyddssystem där alla deltagare stöder varandra för att undvika insolvens.
( 2 ) Om en insättning är indisponibel på grund av att ett kreditinstitut inte kan uppfylla sina finansiella
åtaganden ska insättarna få återbetalning via ett insättningsgarantisystem. Denna återbetalning täcker
maximalt 1 050 000 SEK per kreditinstitut. Detta innebär att alla insättningar hos ett och samma kreditinstitut läggs samman för att kunna fastställa garantinivån.
( 3 ) Om det rör sig om gemensamma konton gäller gränsvärdet på 1 050 000 SEK för varje insättare.
( 4 ) Ansvarigt insättningsgarantisystem är Riksgälden, Jakobsgatan 13, 103 74 Stockholm.
Tel: 08-613 52 00. ig@riksgalden.se. Insättningsgarantisystemet kommer att återbetala dina insättningar
senast inom 7 arbetsdagar. Om du inte fått någon återbetalning inom dessa tidsfrister bör du kontakta
Riksgälden eftersom möjligheten att kräva återbetalning kan upphöra efter en viss tid.
Ytterligare information: www.insattningsgarantin.se
Underskrift - Insättarens bekräftelse av mottagandet av information om insättningsgarantin
Kontohavare (förmyndare 1 om kontohavaren är under 18 år)

Medkontohavare (förmyndare 2 om kontohavaren är under 18 år)

Personnummer kontohavare

Personnummer medkontohavare

Underskrift (förmyndare 1 om kontohavaren är under 18 år)

Underskrift (förmyndare 2 om kontohavaren är under 18 år)

Skicka blanketten portofritt till Ekobanken, Frisvar, 153 20 JÄRNA

