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PÕHITEAVE HOIUSTE TAGAMISE KOHTA

OP Corporate Bank plc Eesti filiaalis olevate hoiuste tagamise eest vastutab Soome
Finantsstabiilsuse Amet (Financial Stability Authority).

Hoiuse tagatissumma

Kuni 100 000 eurot ühe hoiustaja ja tema kõigi OP Financial Group’is olevate hoiuste
kohta.

OP Financial Group’i kuuluvad kõik OP Cooperative’i liikmeks olevad ühistupangad
ning Helsinki OP Bank Ltd, OP Corporate Bank plc ja tema filiaalid Eestis, Lätis ja
Leedus. OP Financial Group’i kuuluvate ühistupankade loetelu on kättesaadav
veebilehel www.op.fi

Mitu hoiust OP Financial Group’is

Kõik ühe hoiustaja OP Financial Group’is olevad hoiused liidetakse kokku ja
maksimaalne hüvitissumma on 100 000 eurot.

Mitmele isikule kuuluval kontol (ühiskontol) olevad vahendid

100 000 euro suurune maksimaalne hüvitissumma kehtib iga hoiustaja kohta eraldi.

Hüvitise väljamaksmise tähtaeg

Seadusest tulenevat maksimaalset hüvitise väljamaksmise tähtaega arvutatakse
kuupäevast, millal Finantsstabiilsuse Amet teeb otsuse hüvitamise kohustuse kohta
või millal alustatakse krediidiasutuse likvideerimist või kuulutatakse välja tema
pankrot:

20 tööpäeva (kuni 31. detsembrini 2018),
15 tööpäeva (1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2019),
7 tööpäeva (alates 1. jaanuarist 2020).

Hüvitise valuuta Euro

Kui konto valuuta ei ole euro, võib hüvitissumma välja maksta ka konto valuutas.

Kontaktandmed Soome Finantsstabiilsuse Amet
Telefon: + 358 295 253 530
E-post: talletussuoja@rvv.fi
Veebileht: http://rvv.fi/en/deposit-guarantee-scheme

Täiendav teave

1 Hoiuste tagamine ja maksimaalne hüvitissumma

Hoiustele kohaldatakse seadusest tulenevat hoiuste tagamise regulatsiooni.

http://www.op.fi/
mailto:talletussuoja@rvv.fi
http://rvv.fi/en/deposit-guarantee-scheme
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OP Financial Group’i kuuluvad krediidiasutused vastutavad solidaarselt üksteise
hoiuste ja muude kohustuste eest kooskõlas hoiupankade ühenduse seadusega (Act
on the Amalgamation of Deposit Banks). Hoiuste tagamine kaitseb hoiustajate
vahendeid, kui need ei ole kättesaadavad juhul, kui kogu selline ühendus muutub
püsivalt maksevõimetuks.

Maksimaalne hüvitissumma on 100 000 eurot. Hüvitissumma määratakse kindlaks
selliselt, et ühe hoiustaja kõik hoiused OP Financial Group’is liidetakse kokku. Näiteks
kui hoiustajal on ühes OP Financial Group’i kuuluvas krediidiasutuses hoiukontol
90 000 eurot ja teises arvelduskontol 20 000 eurot, on tal õigus saada hüvitist kokku
100 000 eurot.

2 Kaebused

Hoiuste tagamise eest vastutab Soome Finantsstabiilsuse Amet. Kui te ei ole saanud
teil saadaolevat hüvitist hüvitiste väljamaksmise tähtaja jooksul, võtke palun kohe
ühendust Finantsstabiilsuse Ametiga.

Lisateave: http://rvv.fi/en/deposit-guarantee-scheme

3 Kaitstud hoiustajad

Üldjuhul kuuluvad hoiuste tagamise alla kõigi eraisikute hoiused ja enamiku
äriühingute, ühistute, mittetulundusühingute ja sihtasutuste hoiused. Tagatud ei ole
teatud liiki hoiustajad (nt riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused, krediidi- ja
finantseerimisasutused, kindlustusandjad). Sellised erandid on toodud
Finantsstabiilsuse Ameti veebilehel.

http://rvv.fi/en/deposit-guarantee-scheme
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