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Innskudd til Ferratum
Bank plc er beskyttet
av:

Innskuddskompensasjonsordningen (1),
etablert
under forskrift 3 i Forskrifter for
innskuddskompensasjonsordninger, 2015

Grense for beskyttelse:

EUR 100.000 per depositor per
kredittinstitusjon (2)

Hvis du har flere innskudd med samme
kredittinstitusjon:

Alle dine innskudd med samme
kredittinstitusjon er "samlet"
og det totale beløpet er underlagt den øvre
grensen på EUR 100.000 (2)

Tilbakebetalingsperiode i tilfelle en
kredittinstitusjon svikter:

20 arbeidsdager (4)

Tilbakebetalingens valuta:

EUR

Kontaktinformasjon:

Compensation Schemes
c/o Malta Financial Services Authority, Notabile
Road, Attard BKR 3000, Malta; Tlf. (+356)
21441155
E-post: unfo@compensationschemes.org.mt

Nettside

www.compensationschemes.org.mt
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(1)

Ordning ansvarlig for å beskytte ditt innskudd

Innskuddet ditt er dekket av en lovfestet innskuddsgarantiordning. Hvis kredittinstitusjonen din skulle
bli insolvent, vil innskuddene dine uansett bli tilbakebetalt opptil €100.000.
(2)

Generell grense for beskyttelse

Hvis et innskudd er utilgjengelig fordi en kredittinstitusjon ikke er i stand til å overholde sine
finansielle forpliktelser, blir depositorer
tilbakebetalt gjennom innskuddskompensasjonsordningen, i henhold til bestemmelsene. Denne
tilbakebetalingen dekker maksimalt €100.000 per kredittinstitusjon. Dette betyr at alle innskudd ved
samme kredittinstitusjon legges sammen for å fastslå dekningsnivået. Hvis, for eksempel, en
depositor har en sparekonto med €90.000, og en brukskonto med €20.000, vil vedkommende kun få
tilbakebetalt €100.000.
I tillegg til beskyttelsen beskrevet over, kan innskudd i noen tilfeller være beskyttet for maksimalt
opptil €500.000 i seks måneder etter at beløpet har blitt kreditert, eller fra det øyeblikket slike
innskudd blir lovlig overførbare. For å kvalifisere for slik høyere beskyttelse, må et innskudd over
€100.000 møte et av følgende ekstra kriterier:
(A)

det omfatter:

•

pengemidler innsatt av depositor som forberedelse på å kjøpe en privat boligeiendom; eller •
pengemidler som representerer depositors nettoinntekt fra salg av en privat boligeiendom;

eller
(B)

det omfatter summer utbetalt til depositor i forbindelse med:

•

en separasjon, skilsmisse eller oppløsning av et sivilt ekteskap; eller

•

ytelser som utbetales ved pensjonering; eller

•

et krav for kompensasjon for uberettiget oppsigelse; eller

•

et krav for kompensasjon for avskjedigelse; eller

•
ytelser som utbetales ved dødsfall eller personskade; eller •
urettmessig domfelling.

et krav for kompensasjon for

Mer informasjon kan anskaffes på www.compensationschemes.org.mt
(3) grense for beskyttelse for felles kontoer
I tilfelle felles konto gjelder grensen på €100.000 for hver depositor.
Imidlertid blir innskudd til en konto hvor to eller flere personer er berettiget som medlemmer av et
forretningspartnerskap, en forening eller lignende gruppe, uten rettsevne, blir disse samlet og
behandlet som gjort av en enkelt depositor for formål å beregne grensen på €100.000.
(4) Tilbakebetaling
Ansvarlig innskuddsgarantiordning er Depositor Compensation Scheme, c/o Malta Financial Services
Authority, Triq Notabile,
Ħ’Attard BKR 3000, Malta;
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Tlf.: (+)356 2144 1155;
E-post: info@compensationschemes.org.mt
De vil tilbakebetale dine innskudd på opptil €100.000 innen 20 arbeidsdager fram til 31. desember
2018; innen
15 arbeidsager
fra 1. januar 2019 fram til 31. desember 2020; innen 10 arbeidsdager fra 1. januar 2021 fram til 31.
desember 2023; og innen 7 arbeidsdager fra 1. januar 2024 og framover.
Hvis du ikke har mottatt noen tilbakebetaling innenfor disse tidsfristene, bør du kontakte Depositor
Compensation Scheme, ettersom tidsfristen for å kreve tilbakebetaling kan oppheves etter en gitt
tidsfrist. Videre informasjon finnes på www.compensationschemes.org.mt.
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