
Uppgiftsblankett för rapportering av 
garanterade insättningar per kvartal enligt 
3 kap. RGKFS 2016:2
Blanketten ska vara Riksgälden tillhanda senast den 24 januari 2017 och sänds till:
Riksgälden, Avdelningen för finansiell stabilitet och konsumentskydd, 103 74 Stockholm 

Institutets namn Organisationsnummer 

Summa garanterade insättningar per 
den 31 december 2016 SEK

Garanterade insättningar per kvartal 

Kvartal 3 SEK

Kvartal 4 SEK

Underskrifter av behöriga firmatecknare att de ovan lämnade uppgifterna är korrekta.

Ort och datum Ort och datum

Namnteckning Namnteckning

Namnförtydligande Namnförtydligande

Kontaktperson Telefon (inkl riktnr) Kontaktperson Telefon (inkl riktnr)

E-post E-post

Riksgälden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för behandlingen av de personuppgifter som 
institut som omfattas av insättningsgarantin lämnar till oss. Personuppgifterna avser främst institutens firmatecknare och 
kontaktpersoner. Vi kontrollerar uppgifter om firmatecknare och firmateckning i Bolagsverkets bolagsregister samt Finans-
inspektionens institutregister. Uppgifter om kontaktpersoner kan komma att användas vid adressering av brev. 



Instruktioner för uppgiftsblankett

Skyldighet att rapportera

Ett svenskt institut som är anslutet till insättningsgarantin ska senast den
24 januari 2017 till Riksgäldskontoret rapportera summan av garanterade insättningar vid 
utgången av kvartal 3 och 4 under föregående år. 

Uppgifterna om garanterade insättningar ska avse institutet och inte koncernen. 

Observera att uppgifter som lämnas på denna blankett inte behöver vara 
revisorsgranskade. 

Garanterade insättningar

En insättning är enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti tillgodohavande som  
avser inlåning på konto. Insättningsgarantin gäller dock sammanlagt högst 950 000   
kronor för varje insättare och varje institut.

Ange institutets sammanlagda insättningar per utgången av kvartalet i den omfattning de 
täcks av insättningsgarantin.

Beloppen ska anges i svenska kronor.

För institut med valutakonton ska belopp i utländsk valuta räknas om till
svenska kronor enligt den valutakurs som används vid bokslut för inlåning
(bokslutskurs) för den 30 september och den 31 december.

Uppgift som lämnas om summa garanterade insättningar per den
31 december 2016 ska överensstämma med summa garanterade insättningar per kvartal 
4. 

Postadress: SE-103 74 Stockholm  •  Telefon: 08 613 45 00  •  Fax: 08 20 46 94

E-post: riksgalden@riksgalden.se  •  Webbadress: www.riksgalden.se
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