
Ändrad tjänsteleverantör med anledning av Nordeas flytt

(an English version of this notice is available at www.nordea.se/flytten) 

Nedan finner du information som Nordea enligt lag är skyldig att tillhandahålla, det vill säga uppgifter om banken,  

tillsynsmyndighet, insättningsgaranti och investerarskydd. Uppgifterna gäller från och med det datum fusionen  

genomförs. 

Ändringen kräver ingen åtgärd från dig som kund och kommer inte att påverka dina bankaffärer med Nordea.

Nordea har beslutat att flytta sitt moderbolag i Nordea, Nordea Bank AB (publ), till Finland. 

Flytten verkställs genom att Nordea Bank AB (publ) fusioneras med ett nybildat finskt dotterbolag, Nordea Holding Abp  

(kommer att namnändras till Nordea Bank Abp), med Nordea Holding Abp som det övertagande bolaget. Genom fusionen  

övertar Nordea Bank Abp samtliga rättigheter och skyldigheter från Nordea Bank AB (publ). 

Som en följd av fusionen kommer Nordea Bank Abp att överta kreditgivar- och tjänsteleverantörsansvar enligt avtal där  

Nordea Bank AB (publ) tidigare haft sådant ansvar. 

Avsikten är att fusionen ska vara genomförd den 1 oktober 2018, förutsatt att nödvändiga tillstånd erhålls från relevanta  

myndigheter.

Tjänsteleverantör och kontaktuppgifter

Nordea Bank Abp, filial i Sverige, organisationsnummer  

516411-1683, Smålandsgatan 15-17, 105 71 Stockholm 

LEI kod 529900ODI3047E2LIV03 

Privatkunder / Nordea Kundservice /  

Telefon: 0771-22 44 88 (vanliga samtalsavgifter utgår) 

Företagskunder / Nordea Kundservice /  

Telefon: 0771 350 360 (vanliga samtalsavgifter utgår) 

www.nordea.se

Tillsynsmyndighet

Finansinspektionen 

Snellmansgatan 6, PB 103, FI-00101 Helsingfors, Finland 

Telefon: +358 (0)9 183 51

www.finanssivalvonta.fi

Den Europeiska Centralbanken (ECB)  

Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, 

Tyskland 

Telefon: +49 69 1344 0 

 www.ecb.europa.eu 

  

Finansinspektionen, Brunnsgatan3, Box 7821, 

103 97 Stockholm 

Telefon: 08-408 980 00

www.fi.se

Nordea Bank Abp, filial i Sverige verksamhet i Sverige  

övervakas dessutom av det svenska Konsumentverket och  

andra myndigheter inom ramen för deras tillsynsarbete. 

Bankens allmänna villkor kommer att uppdateras med den  

information som redogörs för ovan avseende  

tjänsteleverantör och tillsynsmyndighet från och med den 

1 oktober 2018.

Insättningsgaranti

Dina insättningar är idag skyddade under den svenska  

insättningsgarantin, vilken ersätter insättningar upp till och  

med ett belopp av 950 000 kronor. Utöver detta belopp kan  

insättningar gjorda i samband med särskilda livshändelser  

ersättas med ett maximalt belopp om 5 miljoner kronor, till  

exempel vid försäljning av privatbostad, skilsmässa, pension,  

avsked, försäkringsersättning i samband med invaliditet eller  

dödsfall, om insättningen gjorts under de senaste tolv  

månaderna. Ersättning under garantin betalas ut om en bank  

skulle gå i konkurs eller om Finansinspektionen skulle besluta  

att garantin ska träda i kraft. 

   

Efter fusionen kommer dina insättningar i första hand att  

skyddas av den finska insättningsgarantin. Den finska  

insättningsgarantin täcker insättningar upp till ett maximalt  

belopp motsvarande 100 000 euro och, utöver detta, ersätts  

insättningar i sin helhet som härrör från försäljning av en  

privatbostad för eget bruk, om medlen är avsedda att  

användas för införskaffande av en ny privatbostad för eget  

bruk. Rätten till utökat skydd för sådan insättning gäller  

under sex månader från den dag då insättningen gjordes.  

Ersättningen betalas ut om en bank förklaras vara insolvent,  

och insolvensen inte endast är tillfällig, och när det finska  

Verket för Finansiell Stabilitet i samarbete med den finska  

Finansinspektionen och den Finska centralbanken beslutar  

att garantin ska träda ikraft. Skulle en sådan situation inträffa  

är det finska Verket för Finansiell Stabilitet skyldig att  

meddela Riksgälden, som betalar ut ersättningsbelopp till  

insättare i Nordea Bank Abp, filial i Sverige å det finska Verket  

för Finansiell Stabilitets vägnar. 

Nordea kommer också att ansluta sig till den svenska  

insättningsgarantin som ett komplement till den finska  

insättningsgarantin. Detta innebär att insättningar som görs  

med anledning av sådana särskilda livshändelser som  

redogjorts för ovan även i fortsättningen kommer att täckas  

av den svenska insättningsgarantin och vidare att om  

motvärdet av 100 000 euro skulle understiga 950 000 kronor  

så kommer den svenska beloppsbegränsningen att gälla.



Insättningsgarantin omfattar privatpersoner, företag och  

andra juridiska personer. Liksom under den svenska  

insättningsgarantin idag, omfattar den finska  

insättningsgarantin inte vissa kategorier av företag och  

institutioner. Garantin omfattar till exempel inte finansiella  

institutioner eller myndigheter.

Möjlighet till kostnadsfritt uttag/överföring

Upp till tre månader efter att du mottagit denna information  

har du rätt att utan kostnad eller straffavgift av banken ta ut  

eller flytta, till exempel till annan bank, den del av din  

behållning, inklusive upplupen ränta, som på grund av  

fusionen kommer att överstiga det maximala  

ersättningsbeloppet.  

Exempel: Om du har vanliga insättningar (det vill säga  

insättningar som inte täcks av specialregler i det aktuella  

landet) om 950 000 svenska kronor (eller motvärdet av 

100 000 euro) hos Nordea i Sverige och 100 000 danska  

kronor hos Nordea i Danmark så kan du kostnadsfritt ta ut  

eller överföra det belopp som överstiger 100 000 euro.

Investerarskyddet

I händelse av bankens konkurs har du alltid rätt att få dina  

värdepapper deponerade i banken tillbaka. Skulle banken av  

någon anledning, till exempel på grund av att banken  

registrerat ditt innehav felaktigt, inte kunna lämna tillbaka  

dina värdepapper är du idag skyddad av det svenska  

Investerarskyddet upp till ett högsta belopp om 250 000  

kronor. Skyddet omfattar både professionella och  

icke-professionella investerare, med undantag för investerare  

som själva är anslutna till Investerarskyddet.  

Investerarskyddet kompenserar inte eventuella  

värdeförändringar på aktier och andra värdepapper. 

Efter fusionen kommer dina värdepapper, för den händelse  

du inte kan få ut dessa från banken, i första hand att skyddas  

av den finska Ersättningsfonden för investerare med ett  

maximalt belopp av 20 000 euro. Ersättningen beräknas på  

så sätt att Ersättningsfonden svarar för 90 procent av  

ersättningsbeloppet och du själv för 10 procent. Skyddet  

täcker inte professionella investerare. Ersättningsfonden  

betalar ut ersättning för aktier och andra värdepapper i  

händelse av värdepappersinstitutets insolvens. Ersättning  

utgår inte endast i händelse av konkurs, utan också, till  

exempel, om du som investerare inte får ut avkastning eller  

liknande av din investering på grund av institutets  

företagsrekonstruktion, likvidation, eller om institutet befinns  

vara insolvent, och insolvensen, enligt den finska  

Finansinspektionen, inte endast är tillfällig.

Nordea kommer också att ansluta sig till det svenska  

investerarskyddet som ett komplement till det finska  

investeringsskyddet. På så vis kommer du alltid att vara  

berättigad till ersättning upp till 250 000 kronor och också  

professionella investerare kommer att ha rätt till ersättning i  

likhet med vad som gäller idag. 

Ändringarna i insättningsnivåer träder ikraft när fusionen  

genomförts (beräknad till den 1 oktober 2018).

Behandling av personuppgifter

Efter fusionen kommer Nordea Bank Abp, inklusive utländska  

filialer, vara personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina  

personuppgifter. Fusionen kommer i övrigt inte innebära  

någon förändring av behandlingen av dina personuppgifter.  

För mer information om Nordeas behandling av  

personuppgifter, vänligen läs vidare i Nordeas  

dataskyddspolicy på www.nordea.se/dataskyddspolicy eller  

kontakta banken.

Om bestämmelse om bankens verksamhet, tillstånd och  

tillsynsmyndighet förekommer i allmänna villkor kommer  

sådan bestämmelse att ha följande lydelse:

Banken står under tillsyn av och har de tillstånd från  

Europeiska Centralbanken (ECB), Sonnemannstrasse 22,  

60314 Frankfurt am Main, Tyskland, tel. +49 69 1344 0 samt  

finska Finansinspektionen, Snellmangatan 6, PB 103, FI-00101  

Helsingfors, Finland, tel. +358 (0)9 183 51, som behövs för att  

bedriva bank- och värdepappersrörelse. Vidare står bankens  

filial i Sverige också under tillsyn av Finansinspektionen,  

Brunnsgatan 3, Box 7821, 103 97 Stockholm, tel. 

+46 (0)8 408 980 00, såvitt avser verksamhet under denna  

myndighets jurisdiktion.


