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Insättningar på Ferratum Bank plc
skyddas av:

Begränsning av skyddet:

Om du har flera insättningar på samma
kreditinstitut:

Insättningsgarantin (1), inrättad enligt
förordning 4, i reglerna om
insättningsgaranti, 2015

100 000 euro per insättare och kreditinstitut (2)

Alla dina insättningar med samma kreditinstitut
"aggregeras” (läggs ihop) och det sammanlagda
beloppet omfattas av den övre gränsen på 100
000 euro (2)

Ersättningsperioden i händelse av att ett
kreditinstitut hamnar i finansiell kris:

20 arbetsdagar (4)

Ersättningsvalutan:

EUR

Kontaktinformation:

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

Webbplats

www.compensationschemes.org.mt
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Insättarens informationsblad
(1)

Vem ansvarar för skydd av din insättning

Din insättning omfattas av den lagstadgade insättningsgarantin. Om ditt kreditinstitut skulle hamna
på obestånd skulle dina insättningar ändå återbetalas med upp till €100 000.
(2)

Allmän begränsning av skyddet

Om en insättning blir otillgänglig på grund av att ett kreditinstitut inte kan uppfylla sina finansiella
förpliktelser, får insättare tillbaka sina pengar genom insättningsgarantin, i enlighet med reglerna.
Återbetalning omfattar maximalt €100 000 per kreditinstitut. Detta innebär att alla insättningar på ett
och samma kreditinstitut läggs ihop för att bestämma nivån på ersättningen. Om exempelvis en
insättare innehar ett sparkonto på €90 000 och ett transaktionskonto på €20 000, kommer han eller
hon att endast får tillbaka €100 000.
Utöver det skydd som beskrivits ovan kan insättningar i vissa fall skyddas med upp till maximalt € 500
000 i sex månader efter att beloppet har krediterats, eller från den tidpunkt då sådana insättningar
blir rättsligt överförda. För att kvalificera sig för ett sådant högre skydd, måste en insättning på över
€100 000 uppfylla något av följande kriterier:
(A) den består av:
•

insättarens medel som avser inköp av en privat bostadsfastighet, eller

•
insättarens medel som utgör en vinst från försäljningen av en privat bostadsfastighet, eller B)
den utgör medel som utbetalas till insättare i fråga om:
•

en separation, skilsmässa eller upplösning av deras samboförhållande; eller

•

förmåner som betalats i samband med pensionering; eller

•

skadeståndsersättning för ogrundad uppsägning; eller

•
skadeståndsersättning för uppsägning på grund av arbetsbrist; eller • förmåner som betalas ut
vid dödsfall eller kroppsskada; eller •
skadeståndsersättning för felaktig dom.
Mer information finns på följande webbplats www.compensationschemes.org.mt
(3)

begränsning för skydd av gemensamma konton

Ersättningsgränsen för gemensamma konton är €100 000 per insättare.
Men vid beräkningen av gränsen på €100 000 för insättningar på konto som disponeras av två eller
flera personer som är medlemmar i ett bolag, en sammanslutning eller en gruppering av liknande
natur som inte är en juridisk person, läggs insättningarna ihop och behandlas som om de hade gjorts
av en enda insättare.
(4)

Återbetalning

De ansvariga för insättningsgarantin är Depositor Compensation Scheme (Insättningsgarantifonden),
c/o Malta Financial Services Authority, Triq In Notabile,
Ħ’Attard BKR 3000, Malta;
Tel: (+)356 2144 1155,
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E-post: info@compensationschemes.org.mt

Den kommer att återbetala dina insättningar upp till €100 000 inom 20 arbetsdagar till den 31
december 2018, inom 15 arbetsdagar från och med den 1 januari 2019 till och med den 31 december
2020, inom 10 arbetsdagar från och med den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2023, och
inom 7 arbetsdagar från och med den 1 januari 2024 och framåt.
Om du inte har fått tillbaka dina insättningar inom dessa tidsfrister bör du ta kontakt med
Insättningsgarantifonden, eftersom tidsfristen att kräva återbetalning kan preskriberas efter en viss
tid. Ytterligare information kan erhållas från www.compensationschemes.org.mt.
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