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Definition af indskyder 

Ved indskyder forstås i skemaet den reelle indskyder, dvs. den reelt berettigede til beløbet. Det kan være en fysisk eller juridisk person. Aktieselskaber, 

anpartsselskaber, interessentskaber, fonde og foreninger anses som en selvstændig indskyder. Ved en personligt drevet virksomhed anses indehaveren og 

virksomheden som samme indskyder.  

 

Opgørelsen af det dækkede beløb 

For så vidt angår alle dækningsberettigede indskud medregnes endnu ikke-tilskrevne renter frem til konkurs-eller rekonstruktionsbehandlingens indtræden, hvis 

indskud + renter ligger inden for dækningsgrænsen, jf. nedenfor.  

 

Er der tale om negativt forrentede indskud, skal endnu ikketilskrevne negative renter frem til konkurs-eller rekonstruktionsbehandlingens indtræden fratrækkes 

kundens indestående ved opgørelsen af det beløb, der dækkes i henhold til Indskydergarantiordningen. 

 

 

 

Navnenoterede indskud  

 

 Det dækkede beløb og 

evt. dækningsperiode 

Bemærkninger og overgangsregler 

Navnenoterede indskud EUR 100.000 pr. indskyder1 

 

Navnenoterede indskud omfatter kontante indskud, der ikke er særligt dækkede indskud, 

jf. resten af skemaet.  

 

Ved flere navnenoterede indskud i pengeinstituttet kan der maksimalt dækkes EUR 

100.000.  

 

Beløbet gælder pr. indskyder. Ved flere indskydere på samme konto forhøjes dækningen 

tilsvarende. To ægtefæller, som har en fælles konto, har således en samlet dækning på 

EUR 200.000.  

 

 

 

 
1 Beløbet opgøres efter fradrag af forfaldne forpligtelser over for det pågældende institut. 



2 
 

 

Særligt dækkede indskud 

 

 Det dækkede beløb og 

evt. dækningsperiode 

Bemærkninger og overgangsregler 

Indskud – Socialt formål 

 

Indskud - Erstatning 

kriminalitet/domfældelse 

Dækket op til et beløb 

svarende til EUR 150.000 pr. 

indskyder2 indtil 6 mdr., 

herefter som almindeligt 

indskud. 

Herunder omfattes indskud, som knytter sig til særlige livsbegivenheder (ægteskab, 

skilsmisse, afskedigelse, invaliditet og død, uanset hvor de kommer fra). Det er en 

betingelse, at indskuddet tjener sociale formål iht. lov. 

 

En nærmere opregning af de omfattede indskud findes i bilag 1 til bekendtgørelse om 

Garantiformuens dækning af indskydere og investorer. 

 

Særligt dækkede indskud vedrørende transaktioner med fast ejendom  

 

 Det dækkede beløb og 

evt. dækningsperiode 

Bemærkninger og overgangsregler  

Indskud vedrørende ikke-

erhvervsmæssige 

transaktioner med fast 

ejendom 

Dækket op til et beløb 

svarende til EUR 10 mio. 

Indtil 12 mdr. fra 

indsættelsen. 

Omfatter alle ejendomstransaktioner, hvor mindst én af parterne er forbruger.  

 

Transaktioner omfatter køb, salg og lån i fast ejendom.  

Fast ejendom omfatter en fast ejendom eller en del af en fast ejendom, en ideel anpart 

af en fast ejendom, en andel i en andelsboligforening og en aktie eller andet 

adkomstdokument med tilknyttet brugsret til en bolig. 

Det beløb, der dækkes, er købesum, deponering af købesum, samt indskud af provenu 

af lån med pant i fast ejendom. 

Salgsprovenu er også dækket under denne regel, uanset om det først har været 

deponeret eller ej. Hvis det først har været deponeret, løber 12 mdr.’s fristen fra den 

oprindelige deponeringsdato. 

For sælger i en ejendomshandel løber der en ny frist på 12 måneder efter frigivelsen af 

deponeringen. En køber, der har deponeret købesummen, kan således være dækket i 

12 måneder, mens sælger efter modtagelsen af købesummen ligeledes kan være 

dækket i 12 måneder efter udbetalingen.  

 

Omfatter provenu af lån finansieret ved realkreditobligationer, særligt dækkede 

realkreditobligationer eller særligt dækkede obligationer. 

 

 
2 Indskydere kan have flere særligt dækkede indskud. De særligt dækkede indskud påvirker ikke indskyders generelle dækning på EUR 100.000 i samme institut. 
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Særligt dækkede indskud vedrørende pensionsordninger  

 

 Det dækkede beløb og 

evt. dækningsperiode 

Bemærkninger og overgangsregler  

Pensionsopsparingskonti 

i henhold til lov 

Dækket fuldt ud, uden tids-

mæssige begrænsninger 

Det er en betingelse, at der er tale om en pensionsopsparing i henhold til lov.  

Indskuddet eller produktet skal stå på en særskilt pensionsopsparingskonto.  

 

Omfatter bl.a.: 

- Indskud placeret i puljeordninger 

- Kapitalpensionskonti 

- Ratepensionskonti  

- Selvpensioneringskonti 

- Aldersopsparingskonti 

 

Overgangsregler vedrørende særlige opsparingskonti  

 

 Det dækkede beløb og 

evt. dækningsperiode 

Bemærkninger og overgangsregler  

Børneopsparingskonti 

 

 

EUR 100.000 pr. indskyder3. 

 

 

Der er tale om et navnenoteret indskud. Den maksimale dækning ved flere 

navnenoterede indskud udgør EUR 100.000.   

 

Overgangsregel: 

Indskud foretaget før 1/6-2015 er dækket fuldt ud (inklusive renter af indskudsbeløbet 

pr. 31/5-2015 tilskrevet efter den 1/6 2015), indtil bindingsperiodens ophør/indtil 

beløbet kan udbetales til den endeligt berettigede. 

Indskud på børneopsparingskonti, der er foretaget før 1/6-2015 er ligeledes dækket 

fuldt ud, hvis beløbet flyttes til en værdipapirpuljekonto tilknyttet en børneopsparing 

og også, hvis beløbet flyttes tilbage til en børneopsparing, selv om der i givet fald vil 

være tale om indskud efter 1/6-2015.   

Puljeindlån Ingen dækning, medmindre 

der er tale om en 

pensionsordning 

Puljeindlån er ikke længere dækket, dog afhængig af produktets konkrete 

konstruktion. Puljeindlån for pensionsmidler er fortsat fuldt dækket. 

 

Overgangsregel: 

Puljeindlån, som er indskudt før 1/6-2015 (inklusive renter af indskudsbeløbet pr. 31/5-

2015 tilskrevet efter den 1/6 2015), er dækket, indtil de kan udbetales. 

 
3 Beløbet opgøres efter fradrag af forfaldne forpligtelser over for det pågældende institut. 
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Deponerede og båndlagte midler 

 

 Det dækkede beløb og 

evt. dækningsperiode 

Bemærkninger og overgangsregler 

Deponeret iht. til de-

poneringsloven 

 

EUR 100.000 pr. indskyder4. 

 

Der er tale om et navnenoteret indskud. Den maksimale dækning ved flere 

navnenoterede indskud udgør EUR 100.000. 

 

Overgangsregel: 

Indskud foretaget før 1/6-2015 (inklusive renter af indskudsbeløbet pr. 31/5-2015 

tilskrevet efter den 1/6 2015) er dækket fuldt ud, indtil beløbet kan udbetales til den 

endeligt berettigede. 

 

Visse ikke-dækkede indskydere og indskud 

 

 Det dækkede beløb og 

evt. dækningsperiode 

Bemærkninger og overgangsregler 

Indskud fra andre penge-

institutter m.fl. 

Ikke dækket  

Indskud fra offentlige 

myndigheder  

Ikke dækket Ved offentlige myndigheder forstås centralregeringer, regionale og lokale 

myndigheder, eller myndigheder, som har samme ansvar som regionale og lokale 

myndigheder. Folkekirken og menighedsråd anses som offentlige myndigheder.  

Derimod anses selvejende institutioner, eksempelvis gymnasier, ikke som offentlige 

myndigheder. 

Efterstillet kapitalindskud Ingen dækning  

Indskud-hvidvask Ingen dækning  

Uidentificerede konti Ingen dækning Er en indehaver identificeret senest på det tidspunkt, hvor den af Finanstilsynet 

fastsatte frist udløber efter lov om finansiel virksomhed, skal Garantiformuen dække 

indskuddet. 

 

 

 

 

 

 

 
4 Beløbet opgøres efter fradrag af forfaldne forpligtelser over for det pågældende institut. 
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Øvrige finansielle produkter  

 

 Det dækkede beløb og 

evt. dækningsperiode 

Bemærkninger og overgangsregler 

Værdipapirer EUR 20.000 pr. 

indskyder/investor5.  

Kunden får udleveret sine værdipapirer. Der dækkes kun tab som følge af, at 

værdipapirer, der tilhører kunden, og som opbevares, administreres eller forvaltes af 

instituttet, ikke kan udleveres.  

 

Værdipapirer i det nødlidende institut er ikke dækket. 

Bankgaranti Ingen dækning  

 

 
5 Beløbet opgøres efter fradrag af kundens forfaldne forpligtelser over for det pågældende institut. 

 


