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Promemorian Vissa frågor vid tillämpning av regelverket om 
insättningsgaranti (Fi2019/00437/B) 

Sammanfattning 

Finansinspektionen tillstyrker i stort förslagen i promemorian.  
 
Finansinspektionen föreslår att bestämmelsen som reglerar tidpunkten för 
myndighetens beslut om ersättningsrättens inträde förtydligas på sätt att det 
anges att beslutet ska meddelas senast fem dagar efter det att 
Finansinspektionen har fått kännedom om att institutet inte har återbetalat en 
insättning enligt de rättsliga och avtalsmässiga villkor som är tillämpliga för 
insättningen. 
 
Finansinspektionens synpunkter 
 
3.2 Ersättningsbeloppets storlek i svenska kronor 
Finansinspektionen tillstyrker förslagen om att ersättningsbeloppet ska anges 
som det belopp i svenska kronor som motsvarar 100 000 euro samt att 
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer (Riksgäldskontoret) 
ska få meddela föreskrifter om ersättningsbeloppet i svenska kronor.   
 
4.2 Beslut om ersättningsrättens inträde ska meddelas inom fem dagar 
Finansinspektionen tillstyrker att det i insättningsgarantilagen anges inom 
vilken tid som Finansinspektionens ska meddela ett beslut om att 
ersättningsrätten inträder.  
 
Finansinspektionen föreslår att 8 § tredje stycket lagen (1995:571) om 
insättningsgaranti får följande lydelse. 
 

Ett beslut enligt första stycket 1 ska meddelas senast fem dagar efter det att 
Finansinspektionen har fått kännedom om att institutet inte har återbetalat 
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en insättning enligt de rättsliga och avtalsmässiga villkor som är tillämpliga 
för insättningen.  

 
Skälen för Finansinspektionens förslag: Enligt förslaget i promemorian ska 
Finansinspektionen meddela ett beslut om ersättningsrättens inträde inom fem 
arbetsdagar från det att insättningen blev indisponibel. Förslaget är utformat på 
så sätt att fristen börjar räknas när en insättning faktiskt blir indisponibel. 
Förslaget tar emellertid inte hänsyn till när Finansinspektionen fått kännedom 
om att institutet inte har återbetalat insättningar som utgör vederbörligen 
styrkta och förfallna fordringar. Det för med sig att fristen i praktiken börjar 
räknas innan myndigheten vet om insättningarna är indisponibla. För att 
Finansinspektionen ska kunna konstatera att ett institut inte har återbetalat 
insättningar enligt tillämpliga rättsliga och avtalsmässiga villkor krävs viss 
utredning. Om fristen inte börjar räknas från den tidpunkt då myndigheten har 
fått kännedom om att institutet inte har återbetalat ersättningar kan det uppstå 
svårigheter att fatta ett korrekt beslut inom fem arbetsdagar.  
 
Finansinspektionens förslag är förenligt med art 3.2 andra stycket i direktiv 
2014/49/EU (insättningsgarantidirektivet) som anger att den relevanta 
administrativa myndigheten ska göra konstaterandet som avses i artikel 2.1.8 a 
så snart som möjligt och under alla omständigheter senast fem arbetsdagar efter 
det att den först har blivit förvissade om att ett kreditinstitut inte har återbetalat 
insättningar som utgör vederbörligen styrkta och förfallna fordringar. 
 
4.3 Beslut om ersättningsrättens inträde ska gälla omedelbart 
Finansinspektionen tillstyrker förslaget att myndighetens beslut om 
ersättningsrättens inträde ska gälla omedelbart.  
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