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dine bankinnskudd
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Hva er Bankenes sikringsfond?
Bankenes sikringsfond

Hva er garantien?

Bankenes sikringsfond startet som en frivillig

Garantien er en sikkerhet for deg i tilfelle noe

garantiordning i 1921. Ordningen ble etablert

uforutsett skulle hende med banken din.

nesten 100 år etter at den første sparebanken,
Christiania Sparebank, ble åpnet i 1822.

Innskuddsgarantien gjelder for bankinnskudd inntil

Obligatoriske sikringsfondsordninger for

2 millioner norske kroner pr. person, pr. bank

sparebanker og forretningsbanker ble innført
i henholdsvis 1924 og 1961.

Gjennom innskuddsgarantien sørger Bankenes
sikringsfond for at pengene du hadde i banken

Siden den gang har det vært obligatorisk for

vil bli tilgjengelige i løpet av syv virkedager.

alle norske banker å være medlem, og valgfritt
for filialer av utenlandske banker.

Oversikt over medlemsbanker og mer informasjon om
oss og garantien finner du på våre nettsider:

Fondet bygges opp ved at bankene betaler inn

www.bankenessikringsfond.no

årlige bidrag til Bankenes sikringsfond.
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Garantien – hvordan fungerer den?
Hva er dekket:

Midlertidig høye innskudd

• Garantien på 2 millioner kroner gjelder
pr. innskuddskunde pr. bank.
• Innskudd på spare- og brukskontoer,
inkludert BSU-konto
• Innskudd i både norske kroner og utenlandsk valuta

Bankenes sikringsfond dekker i noen tilfeller bankinnskudd
over 2 millioner kroner, dersom innskuddet følger av en
særlig livshendelse, som for eksempel:

Hvem er dekket:
• Privatpersoner
• Bedrifter
• Foreninger og ideelle organisasjoner

• Innskudd fra salg av bolig eller fritidseiendom
• Penger som er mottatt i forbindelse med inngåelse av
ekteskap/partnerskap eller ved skilsmisse/oppløsning av partnerskap
• Penger som er mottatt i forbindelse med avslutning av arbeidsforhold
• Penger som er mottatt som følge av arv
• Forsikringsutbetalinger, eksempelvis utbetaling av
ulykkesforsikring eller dødsrisikoforsikring

Hvem er ikke dekket:
• Finansforetak
• Innskudd fra offentlig myndighet
Dersom du har mer enn 2 millioner kroner
kan du fordele sparepengene dine ved å
opprette konto i flere banker.

Beløpsgrense og tidsfrist
Det er ingen beløpsgrense for midlertidig høye innskudd.
For at den utvidede dekningen skal gjelde må pengene være
mottatt på konto i løpet av de siste 12 månedene.
For midlertidig høye innskudd som overstiger 2 millioner
kroner gjelder en utbetalingsfrist fra Bankenes sikringsfond
på tre måneder.
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Spørsmål og svar:
Dekker garantien også renter?
nk

2 millioner kroner inklusive opptjente renter.

Ba

Ja, garantien dekker samlede innskudd opp til

Hva gjelder dersom flere personer eier en konto?
Dersom flere personer er registrert som kontoeier vil hver og en regnes
som innskuddskunde og er dekket av innskuddsgarantien med inntil 2 millioner kroner hver.
Hva gjelder når en bank har flere merkenavn?
En medlemsbank som benytter forskjellige merkenavn innenfor samme juridiske enhet, regnes som én
bank i forhold til innskuddsgarantien. Dersom banken benytter flere ulike merkenavn, har banken plikt til
å gi tydelige opplysninger om dette.
Se flere eksempler og spørsmål og svar på www.bankenessikringsfond.no
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Utenlandske banker som har virksomhet i Norge
Garantibeløpet på 2 millioner norske kroner kan også gjelde for kunder i en utenlandsk bank som har
etablert filial i Norge. Dette forutsetter at filialen er medlem av Bankenes sikringsfond. Kunder i slike
filialer er dekket av garantiordningen i bankens hjemland, hvor garantibeløpet tilsvarer 100 000 euro.
Bankenes sikringsfond dekker differansen mellom garantibeløpet i hjemlandets ordning og det norske
garantibeløpet på 2 millioner norske kroner. For norske filialer av utenlandske banker som ikke er
medlem av Bankenes sikringsfond gjelder garantibeløpet til hjemlandets ordning.
Du finner informasjon om hvilke filialer som er medlem i Bankenes sikringsfond
på www.bankenessikringsfond.no.
Norske banker som har etablert virksomhet i utlandet.
Kunder som har innskudd i norske bankers virksomhet i utlandet vil fra og med 1. januar 2019 ha
en dekning som tilsvarer 100 000 euro. Dette gjelder uavhengig av om banken har organisert sin
utenlandske virksomhet som filial eller grensekryssende virksomhet. For eksempel har kunder i den
utenlandske delen av virksomheten til en norsk bank som opererer i Sverige eller i Danmark et
garantibeløp som tilsvarer 100.000 euro.
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Dersom banken din får så store problemer at den for eksempel må avvikles, skal Bankenes sikringsfond gjøre
garanterte innskudd tilgjengelig senest innen 7 virkedager. Dette kan oppstå som følge av at myndighetene
har satt banken under offentlig administrasjon.
Bankenes sikringsfond vil snarest mulig informere kundene om utbetalingsprosessen og om hvilke
utbetalingsmetoder som vil bli benyttet.

Personkunder

Bedriftskunder

Personkunder vil få mulighet til å benytte elektronisk ID,

For bedriftskunder kan selskapets daglige leder eller

som BankID, for å logge seg på Bankenes sikringsfonds

styreleder benytte elektronisk ID, som BankID, for å logge seg

elektroniske utbetalingsløsning. Utbetalingsløsningen gir

på Bankenes sikringsfonds elektroniske utbetalingsløsning.

muligheten til å overføre det garanterte innskuddet ditt til

Deretter kan garanterte innskudd overføres til en konto i en

en annen bankkonto som du står som eier av.

annen bank. Innskuddene kan kun overføres til en konto som

Bankkunder uten elektronisk ID vil motta en giro i posten.

selskapet står som eier av.
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Besøk vår hjemmeside for mer
informasjon om hvem vi er og hva vi gjør.
www.bankenessikringsfond.no
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