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Valtiovarainministeriön asetus
talletuspankin velvollisuudesta antaa tietoja talletussuojasta 

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään rahoitusvakausviranomaisesta
annetun lain (1195/2014) 5 luvun 18 §:n nojalla:

1 §

Talletussuojasta annettavat tiedot ennen tilisopimuksen tekemistä

Talletuspankin on annettava 2 momentissa tarkoitetut tiedot talletussuojasta tallettajalle
kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla ennen tilisopimuksen tekemistä. Tiedot voidaan
antaa lomakkeella tai muutoin.

Tallettajalle on annettava vähintään seuraavat tiedot talletussuojasta:
1) mikä talletussuojajärjestelmä vastaa talletettujen varojen talletussuojasta, mitkä

ovat sen yhteystiedot ja mistä tallettaja saa siitä lisätietoja;
2) kuinka suuri talletussuoja on;
3) mitkä talletukset ovat korvauskelpoisia talletuksia;
4) jos tallettajalla on useita korvauskelpoisia talletuksia samassa talletuspankissa,

kuinka suuri talletussuoja on;
5) jos kyse on yhteisomistuksessa olevasta tilistä, minkä osuuden varoista talletussuoja

kattaa;
6) mikä on talletusten korvausaika ja valuutta.
Jos sopimus tehdään tallettajan pyynnöstä maksupalvelulain (290/2010) 8 §:n 15 koh-

dassa tarkoitettua etäviestintä käyttäen siten, että tietoja ei voida asettaa asiakkaan saata-
ville 1 momentissa tarkoitetulla tavalla ennen sopimuksen tekemistä, tiedot on asetettava
asiakkaan saataville kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla viipymättä sopimuksen teke-
misen jälkeen.

Jos talletuspankki antaa sähköisesti 2 momentissa tarkoitetut tiedot, tallettajalla on oi-
keus saada pyynnöstä tiedot myös paperimuodossa.

2 §

Talletussuojasta annettavat tiedot tilisopimuksen voimassaoloaikana

Tallettajalla on oikeus saada milloin tahansa sopimussuhteen aikana pyynnöstä talletus-
pankilta 1 §:n 2 momentissa tarkoitetut tiedot kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla.

Talletuspankin on annettava kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla vähintään kerran
vuodessa tallettajalle:

1) tieto tallettajan korvauskelpoisista talletuksista;
2) 1 §:n 2 momentissa tarkoitetut tiedot.
Talletuspankki voi antaa sähköisesti tässä pykälässä tarkoitetut tiedot, jos tallettaja on

tehnyt talletuspankin kanssa sopimuksen verkkopankkipalvelun tai vastaavan sähköisen
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pankkipalvelun käyttämisestä. Tallettajalla on oikeus saada pyynnöstä tiedot myös pape-
rimuodossa.

3 §

Kieli, jolla talletussuojaa koskevat tiedot on annettava

Talletuspankin on annettava 2 §:ssä tarkoitetut tiedot suomeksi tai ruotsiksi. Talletus-
pankki ja tallettaja voivat sopia ennen tilisopimuksen laatimista, että tiedot annetaan
muulla kielellä.

Talletuspankin ulkomaisen sivuliikkeen on annettava 2 §:ssä tarkoitetut tiedot sivuliik-
keen sijaintivaltion virallisella kielellä tai muulla talletuspankin ja tallettajan ennen tiliso-
pimuksen laatimista sopimalla kielellä.

4 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2015.

5 §

Siirtymäsäännös

Talletuspankin on muutettava tilisopimuksensa ja tietojärjestelmänsä vastaamaan tässä
asetuksessa säädettyjä vaatimuksia kuuden kuukauden kuluessa asetuksen voimaantulos-
ta.

Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2015

Valtiovarainministeri Alexander Stubb
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