
Förtroendeenkät 2019 – centrala resultat
I Verket för finansiell stabilitets Förtroendeenkät utreddes finländarnas uppfattningar om skyddet för 
bankinsättningar och beredskapen för krissituationer i banker. Enkäten genomfördes av Kantar TNS i juli 2019, 
och den besvarades av 1032 finländare från fastlandet i åldern 18–79 år med bankkonto.

Vet du om det finns något skyddssystem  
för bankinsättningar i Finland?

Hur snabbt tror du att du får dina insättningar  
tillbaka från insättningsgarantifonden?

En majoritet (56 %) tror sig veta att det finns ett skydds-
system för bankinsättningar i Finland. Över en fjärdedel  
(26 %) kan inte säga något om saken.

58 procent av dem som svarade tror att det tar över ett 
halvt år eller längre att få insättningsgarantiersättningar 
om banken går i konkurs.

56% Ja
30% Inom ungefär ett halvt år  

18% Inom ungefär en månad   

11% Det tar över ett år att få dem tillbaka

26% Kan inte säga

22% Kan inte säga

17% Inom ungefär ett år

3% Inom ungefär en vecka

18% Nej

Bara tre procent har över 100 000 euro.

18% 1.001-5.000€

17% Kan/ vill inte säga

11% 20.001-50.000€

18% 5.001-20.000€

12% Inga

10% under 500€

5% 50.001-100.000€

7% 501-1.000€

3% Över 100.000€

Hur stora bankinsättningar har 
du sammanlagt?

Hur stort är enligt din uppfattning det 
maximibelopp som insättningsgarantin täcker? 

En klar majoritet (75%) av dem som hört om insättnings-
garantin tror att det maximibelopp som insättningsgarantin 
täcker är högst 100 000 euro.

De som svarar har hört om insättningsgarantin.

54% Högst 100.000€

14% Högst 50.000€

6% Högst 500.000€

15% En osaa sanoa

7% Högst 20.000€

4% Det finns ingen övre gräns 
för insättningsgarantin

1% Högst 1.000.000€

Om du skulle få höra att din bank har  
allvarliga svårigheter, skulle du försöka ta ut 
dina insättningar så snabbt som möjligt?

Ungefär sju av tio svarande skulle ta ut sina pengar 
från en krisbank.

40% Delvis av samma åsikt 

15% Delvis av annan åsikt

3% Helt av annan åsikt

28% Helt av samma åsikt 

14% Kan inte säga

Vilka av följande tror du att lider störst skada av 
bankens förluster när banken drabbas av allvarliga 
ekonomiska svårigheter?

Nästan hälften av finländarna (44%) tror att bankens insättare lider 
störst skada till följd av bankens förluster, om banken hamnar i 
ekonomiska svårigheter. Var fjärde tror att investeraransvaret  
realiseras. 15 procent av dem som svarade tror att skatte-
betalarna lider störst skada.

44% Bankens insättare

15% Skattebetalarna

5% Bankens andra kunder

25% Bankens aktieägare/investeraret

8% Kan inte säga

3% Bankens högsta ledning



0%

Tidningar

TV

Släktingar, familjemedlemmar

Den egna banken

Vänner, bekanta

Internet

Arbetskamrater

Annat, vad? 

Personer som känner till garantisystemet

Personer som inte känner till garantisystemet

Kunskap om insättningsgarantisystemet ökar förtroendet för det.

Information om insättningsgarantin har oftast fåtts via tv eller tidningar.  
Av dem som svarade har 33 procent hört om saken hos den egna banken.

Radio

Sociala medier

Kan inte säga

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Var har du fått information om insättningsgarantin?

Vad tror du att händer med dina insättningar om din bank går i konkurs?

45%

40%

33%

27%

14%

8%

8%

7%

2%

2%

3%

Du förlorar dina 
insättningar delvis

Du förlorar dina insättningar 
helt och hållet

Du får dina insättningar 
tillbaka

Kan inte sägaAnnat, vad?

8%

33% 8% 20%

1%5%42%44%
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