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Indledning 

Som kunde i Alm. Brand Bank A/S (”banken”) er dine indskud dækket af Lov om en Garantifond 
for indskydere og investorer (Garantiformuen) i tilfælde af bankens konkurs, uanset om du er en 
fysisk eller juridisk person.  

Det betyder, at Garantiformuen dækker berettigede indskud indtil et beløb svarende til 100.000 
EUR inkl. renter (ca. 745.000 kr.).  

Bemærk, at indlån over ca. 745.000 kr. pr. indskyder ikke dækkes af Garantiformuen. 

Hvis du er privatkunde 

Garantiformuen dækker op til 100.000 EUR af dit indestående på indlånskonti. Når 
dækningsbeløbet bliver opgjort, vil de forfaldne forpligtelser, du har overfor banken blive 
fratrukket.  

Det betyder, at hvis du har indskudt 100.000 EUR og samtidig har forfalden gæld på et beløb, der 
svarer til 20.000 EUR i samme bank, vil gælden blive fratrukket indskuddet, og din nettodækning 
svarer derfor til de resterende 80.000 EUR. 

Når dit dækningsbeløb opgøres, bliver tilgodehavende og skyldige renter medtaget til og med 
datoen for bankens konkurs.  

For fælleskonti, hvor for eksempel begge ægtefæller er registreret som kontohavere, vil dækningen 
udgøre op til  100.000 EUR pr. indskyder. 

Hvis du er erhvervskunde 

Garantiformuen dækker også indskud foretaget af selskaber i et dansk pengeinstitut.  Dækningen er 
som ovenfor skitseret for privatkunder.  

Hvis du både er privat- og erhvervskunde 

A/S’er, ApS’er og Interessentskaber m.v. betragtes som én indskyder, og der ses ikke på de 
bagvedliggende ejere ved opgørelsen af den samlede dækning. Indskyder du et beløb svarende til 
100.000 EUR i dit juridiske selskabs navn og ligeledes et tilsvarende beløb på en konto i dit eget 
navn og CPR-nummer, vil både selskabets indskud og det personlige indskud blive dækket med op 
til 100.000 EUR. Det vil således være muligt at få dækket i alt op til modværdien af 200.000 EUR 
(ca. 1.500.000 kr.) i tilfælde af bankens konkurs. 

Har du derimod et enkeltmandsfirma, og indsætter du både privat og i virksomheden et beløb 
svarende til 100.000 EUR, vil Garantiformuen alene dække op til 100.000 EUR, da 
privatpersonens og ejeren af en enkeltmandsvirksomheds mellemværende med samme bank, 
betragtes under ét af Garantiformuen.   
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Hvis du har værdipapirer 

Har du værdipapirer i eget depot, vil værdipapirerne blive udleveret til dig uden om konkursboet og 
vedrører ikke Garantiformuens dækning. Kan banken ikke udlevere værdipapirerne, kan du få 
dækket et tab på op til 20.000 EUR (ca. 150.000 kr.). 

Drejer det sig om udenlandske værdipapirer, som opbevares i et samledepot i en udenlandsk bank, 
er reglerne anderledes og dækningen vil afhænge af, hvorvidt banken og den udenlandske bank har 
et mellemværende, som vil kunne forhindre tilbagelevering af værdipapirerne til dig. I disse særlige 
tilfælde dækker Garantiformuen  dit eventuelle tab med op til 20.000 EUR. 

Særlig dækning 

Indskud der har et socialt formål i henhold til lov, f.eks. arbejdsskadeerstatning, personskadeerstatning eller erstatning fra 
Lønmodtagernes Garantifond m.fl. dækkes med et beløb op til EUR 150.000, dvs. ca. 1 mio. kr. i maksimalt 6 måneder fra 
beløbet blev sat ind på kontoen.  
 
Indskud som følge af skader forvoldt ved kriminalitet eller fejlagtig domfældelse er også dækket med op til EUR 150.000, dvs. 1 
mio. kr. i maksimalt 6 måneder fra beløbet blev sat ind på kontoen.  

 

Fuld dækning 

Indskud på pensionskonti dækkes fuldt ud – uden beløbsbegrænsning og uden fradrag for forfaldne 
forpligtelser overfor banken. Det drejer sig om indekskonti, kapitalpensioner, ratepensioner samt 
selv- og alderspensionsordninger.  

Indskud som følge af transaktioner med fast ejendom, herunder købesum, salgsprovenu og provenu af lån med pant i fast 
ejendom dækkes op til et beløb, der svarer til EUR 10 mio. kr., indtil 12 måneder fra beløbet indsættes på kontoen. Det er et 
krav, at den faste ejendom hovedsageligt har været brugt til eller hovedsageligt skal bruges til ikke-erhvervsmæssige formål. 
 

Overgangsregler 

De indskud, der pr. 31. maj 2015 er placeret på de indlånsformer, der tidligere var dækket fuldt ud, vil have samme dækning 
indtil indskuddet udbetales. Indskud der foretages efter 1. juni 2015 på disse indlånsformer dækkes som almindelige indskud, jf. 
ovenfor. 
 
Det drejer sig bl.a. om børneopsparingskonti, boligopsparingskonti, deponeringskonti efter deponeringsloven samt etablerings- 
og skifteretskonti.  
 
Betroede midler indestående på advokaters klientkonti pr. 31. maj 2015 vil fortsat være dækket fuldt ud, indtil de udbetales eller 
overføres. Indskud foretaget herefter dækkes efter de almindelige regler, jf. ovenfor.  

 

Hvad skal du gøre? 

I tilfælde af bankens konkurs vil du modtage en generel orientering herom, og du vil hurtigst muligt herefter modtage en 

oversigt over dit samlede mellemværende med banken. Sammen med oversigten vil du også modtage en vejledning til, hvad du 

herefter skal gøre.  

Yderligere information 

Læs mere om Garantiformuens dækningsregler her:  

Garantifonden for indskydere og investorer www.gii.dk 

Finanstilsynet www.finanstilsynet.dk 

Finansrådet www.finansraadet.dk 

 


