
Danske Bankin yhtiörakenne muuttuu 

Danske Bank Oyj sulautuu tanskalaiseen emoyhtiöönsä Danske Bank A/S:ään.  

Sulautuva yhtiö: 

Danske Bank Oyj  
Y-tunnus: 1730744-7 
Osoite: Hiililaiturinkuja 2, Helsinki, 00075 DANSKE BANK 
 
Vastaanottava yhtiö: 
 
Danske Bank A/S 
Yhtiörekisterinumero: 61126228 
Osoite: 2-12 Holmens Kanal, DK-1092 Kööpenhamina, Tanska 
 

Sulautumisilmoitus 
 
Danske Bank A/S:n ja Danske Bank Oyj:n hallitukset ovat osaltaan 23.6.2017 ja 26.6.2017 
allekirjoittaneet sulautumissuunnitelman, jonka mukaan Danske Bank Oyj sulautuu emoyhtiönsä 
kanssa. Sulautumissuunnitelma on rekisteröity Patentti- ja Rekisterihallituksen ylläpitämään 
kaupparekisteriin 26.6.2017 ja Tanskan yhtiörekisteriin 30.6.2017. 
 
Sulautumisen täytäntöönpano on tarkoitus rekisteröidä vuoden 2017 lopulla. Sulautumisen 
seurauksena Danske Bank Oyj:n varat ja velat siirtyvät emoyhtiölle. Danske Bank Oyj:n aiemmin 
tarjoamia palveluita tarjoaa sulautumisen rekisteröinnin jälkeen Danske Bank A/S:n Helsingin 
sivukonttori (Y-tunnus 1078693-2), joka on tarkoitus nimetä sulautumisen yhteydessä Suomen 
sivuliikkeeksi.   
 

Talletussuoja- ja sijoittajansuojaselvitys 
 
Laissa edellytetään, että Danske Bank Oyj ilmoittaa sulautumisesta tallettajille ja 

sijoituspalveluasiakkaille sekä laatii talletus- ja sijoittajansuojasta tämän selvityksen, jossa selostetaan 

talletus- ja sijoittajansuojaa koskevat järjestelyt ennen sulautumista ja sen jälkeen sekä esitetään 

mahdolliset erot Suomen ja Tanskan korvaussuojan kattavuudessa.  

Talletussuojaselvitys 

Talletussuoja ennen sulautumista 

Danske Bank Oyj:n tallettajien talletukset suojataan sulautumiseen asti Suomen lain mukaan. 

Talletussuojarahastoa hallinnoi Rahoitusvakausvirasto.    

Suomen talletussuojajärjestelmä kattaa yksityishenkilöt, yritykset, säätiöt ja yhdistykset sekä muut 

oikeushenkilöt, paitsi julkisyhteisöt (valtio, valtion laitokset ja kunnat), luottolaitokset, 

sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt, vaihtoehtorahastojen hoitajat, rahoituslaitokset, 

vakuutusyhtiöt, vakuutusyhdistykset, eläkesäätiöt ja vakuutuskassat. 

Pankin jouduttua pysyviin maksu- tai muihin taloudellisiin vaikeuksiin Rahoitusvakausvirasto tekee 

päätöksen korvata Talletussuojarahaston varoista samassa talletuspankissa oleville yhdelle tai 

useammalle pankkitilille talletetut suojan piiriin kuuluvat varat ja niille kertyneet korot (ja tilille vielä 

kirjautumattomat maksujen välityksessä olevat tallettajan saamiset). Korvauksen enimmäismäärä 

yhtä tallettajaa ja pankkia kohti on 100.000 euroa.  



Edellä sanotusta poiketen korvaus voi ylittää 100.000 euroa seuraavassa tilanteessa: 

- Tallettajan saaminen korvataan täysimääräisesti, jos tallettaja osoittaa luotettavasti, että tilillä 

olevat varat ovat peräisin hänen omassa käytössään olleen asunnon myynnistä ja että varat 

käytetään toisen, tallettajan omaan käyttöön tulevan asunnon hankkimiseen. Asunnon 

myyntivarojen korotettu suoja on voimassa kuuden kuukauden ajan talletuksen tekemisestä.         

Korvaus maksetaan korvaustilanteessa seuraavasti 

Korvauksen suorittamisen enimmäisaika on: 
20 työpäivää 31.12.2018 asti, 
15 työpäivää 31.12.2019 asti ja 
7 työpäivää 1.1.2020 alkaen. 
 
Edellä todetusta poiketen korvauksen suorittamisen enimmäisaika on 12 työpäivää 31.12.2019 asti, 
jos korvauksen määrä on enintään 1000 euroa ja jos tallettaja sitä vaatii sekä esittää vaatimuksensa 
tueksi henkilökohtaiseen taloudelliseen asemaansa liittyvän riittävän perusteen.   
 
Rahoitusvakausvirasto voi laissa mainituissa rajoitetuissa yksittäistapauksissa pidentää kaikkia edellä 

mainittuja aikarajoja enintään kolmella kuukaudella.  

Lisätietoja Suomen talletussuojajärjestelmästä on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi:  

http://www.rahoitusvakausvirasto.fi. 

Talletussuoja sulautumisen jälkeen 

Kun Danske Bank Oyj:n sulautuminen Danske Bank A/S:ään on pantu täytäntöön, talletukset suojataan 

Tanskan lain mukaan. Tanskan korvausrahastoa hallinnoi Tanskan rahoitusvakausviranomainen 

(Finansiel Stabilitet).  

Tanskan talletussuojajärjestelmä kattaa kaikki tallettajat paitsi pankit ja muut laitokset, joiden 

jäsenyys takuurahastossa on pakollista, rahoituslaitokset, vakuutusyhtiöt, yhteissijoitusyritykset, 

eläkeyhtiöt ja -säätiöt sekä julkiset viranomaiset.  

Pankin jouduttua konkurssiin tai uudelleenjärjestelymenettelyn (rekonstruktionsbehandling) 

kohteeksi Tanskan rahoitusvakausviranomainen maksaa tallettajaa kohden enimmäiskorvauksena 

100.000 euroa vastaavan määrän vähennettynä tallettajan asianomaiselle pankille olevilla 

erääntyneillä, mutta maksamattomilla veloilla ja muilla maksuilla. Myös suomalaisella 

pitkäaikaissäästämistilillä (ps-tili) olevat rahavarat ovat korvauskelpoisia talletuksia.  

Edellä sanotusta poiketen korvaus voi ylittää 100.000 euroa vastaavan määrän seuraavassa 

tilanteessa: 

- Asunnon myynnistä saatuihin varoihin perustuvat talletukset ovat suojattuja 10 miljoonaa 

euroa vastaavaan määrään asti 12 kuukauden ajan talletuksen tekemisestä. Tanskan 

talletussuojajärjestelmän laajennettu suoja ei rajoitu ainoastaan oman asunnon myynnistä 

saatuihin varoihin, vaan se koskee myös esimerkiksi kiinteän omaisuuden ostoon tai 

rahoitukseen liittyviä talletuksia edellyttäen, että kiinteistöä on käytetty, tai sitä on tarkoitus 

käyttää, pääasiassa muuhun kuin kaupalliseen tarkoitukseen.   

 

Lisäksi Tanskan talletussuojajärjestelmässä annetaan korkeampi 150.000 euroa vastaavan määrän 

suoja kuuden kuukauden ajaksi tallettajan elämäntilanteeseen liittyvälle talletukselle, joka perustuu 

Tanskan lainsäädännön mukaan maksettuun suoritukseen liittyen esimerkiksi   



 

- avioliittoon tai -eroon taikka perintöön 

- työsuhteeseen, palkkaturvaan, työtapaturmaan, invaliditeettiin tai kuolintapaukseen 

- ydinvahinkoon 

- ulkomailla palvelleella sotilaalla diagnosoituun posttraumaattiseen reaktioon  

- rikosvahingon korvaamiseen 

Tanskan talletussuojajärjestelmä ei kuitenkaan anna korkeampaa suojaa Suomen lainsäädännön 

perusteella maksetuille vastaavantyyppisille suorituksille.  

Tanskan talletussuojajärjestelmässä korvaus maksetaan tilin valuutassa eli korvaus maksetaan 

euroissa, jos tili on euroissa. Korvaus maksetaan pääsääntöisesti seitsemän työpäivän kuluessa 

konkurssin tai uudelleenjärjestelymenettelyn alkamisesta. Määräaikaa voidaan kuitenkin pidentää 

enintään kolmella kuukaudella, jos tallettajan henkilöllisyydestä on epäselvyyttä. Korvauksen 

maksaminen voi kestää yli seitsemän työpäivää myös sen johdosta, että se maksetaan Danske Bank 

A/S:n Suomen sivuliikkeen tallettajille Suomen Rahoitusvakausviraston välityksellä.  

Lisätietoja Tanskan talletussuojajärjestelmästä on saatavilla tanskaksi ja englanniksi: 

http://www.gii.dk.     

Talletussuojajärjestelmien kattavuuden eroja 

Suomen talletussuojajärjestelmässä tallettajan pankille mahdollisesti olevat velat eivät vaikuta 

korvauksen määrään, kun taas Tanskan järjestelmässä tallettajan pankille olevat erääntyneet ja 

maksamattomat velat ja muut maksut vähennetään maksettavasta korvauksesta.  

Osake- ja vastaaville ns. strukturoiduille talletuksille maksettava indeksiin perustuva tuotto jää 

talletussuojan ulkopuolelle molemmissa järjestelmissä.  Strukturoiduille talletuksille maksettava korko 

on sen sijaan talletussuojan piirissä molemmissa järjestelmissä. 

Asunnon myynnistä saatuihin varoihin perustuva talletus korvataan Suomen järjestelmässä ilman 

ylärajaa, mutta laajennettu suoja on voimassa kuusi kuukautta. Toisaalta Tanskan järjestelmässä 

vastaavan korvauksen yläraja on 10 miljoonaa euroa vastaava määrä ja laajennettu suoja on voimassa 

12 kuukautta. Lisäksi Tanskan järjestelmän laajennettu suoja ei rajoitu ainoastaan oman asunnon 

myynnistä saatuihin varoihin, vaan se koskee myös esimerkiksi kiinteän omaisuuden ostoon tai 

rahoitukseen liittyviä talletuksia edellyttäen, että kiinteistöä on käytetty, tai sitä on tarkoitus käyttää, 

pääasiassa muuhun kuin kaupalliseen tarkoitukseen.  Toisin kuin Suomen järjestelmä, Tanskan 

järjestelmä ei edellytä, että asunnon myynnistä saadut varat käytetään uuden asunnon ostamiseen.    

Suomessa talletussuojarahaston maksuvelvollisuus alkaa Rahoitusvakausviraston 

talletussuojakorvauksen maksamista koskevasta päätöksestä. Rahoitusvakausviraston on viiden 

työpäivän kuluessa siitä, kun virasto saa (a) tallettajalta ilmoituksen, että talletuspankki ei ole 

suorittanut erääntynyttä ja riidatonta korvauskelpoista talletusta tai (b) tiedon, että talletuspankki on 

tuomioistuimen tai muun viranomaisen päätöksellä todettu maksukyvyttömäksi, päätettävä, onko 

talletukset korvattava talletussuojarahaston varoista. Tanskassa korvauksen maksuvelvollisuus alkaa 

vasta, kun pankkia koskeva konkurssi tai uudelleenjärjestelymenettely on alkanut.     

Erityisehdot 

Jos talletussopimus sisältää erityisehtoja, niitä sovelletaan sulautumisesta riippumatta. 

 



Tallettajan irtisanomisoikeus 

Riippumatta talletuksen alkuperäisistä ehdoista tallettajalla on oikeus irtisanoa talletus kuuden 

kuukauden kuluessa tämän talletussuojaselvityksen vastaanottamisesta, jos talletus jäisi osittain tai 

kokonaan talletussuojan ulkopuolelle. 

Laskettaessa talletussuojan määrää sulautumisen jälkeen otetaan suomalaisen tallettajan osalta 

huomioon hänen talletustensa yhteismäärä Danske Bank A/S:n Suomen sivuliikkeessä ja Danske Bank 

A/S:ssä Tanskassa ja muissa maissa olevissa Danske Bank A/S:n sivuliikkeissä.    

Sijoittajansuojaselvitys  

Sijoittajansuoja ennen sulautumista 

Danske Bank Oyj:n asiakkaat ovat sulautumiseen asti Suomen lain mukaisen sijoittajansuojan piirissä, 

josta huolehtii Sijoittajien korvausrahasto.  

Suomen sijoittajansuojan piiriin kuuluvat palveluntarjoajan ei-ammattimaisiksi asiakkaiksi 

luokittelemat sijoituspalveluasiakkaat. Suojan piiriin kuuluvat palveluntarjoajan hallussa tai 

hallinnoitavana sijoituspalvelun tarjoamisen yhteydessä olevat sijoittajan saamiset. Sijoittajien 

korvausrahasto korvaa suojan piiriin kuuluvat sijoittajan selvät ja riidattomat saamiset, joita 

palveluntarjoaja ei ole palauttanut lain tai sopimuksen mukaisesti ja palveluntarjoaja on asetettu 

konkurssiin tai yrityssaneerausmenettelyyn tai palveluntarjoaja on todettu pysyvästi 

maksukyvyttömäksi. 

Korvausrahasto ei korvaa esimerkiksi arvopaperien tai rahastosijoitusten kurssimuutoksista johtuvia 

tappioita.  

Yhdelle sijoittajalle maksettavan korvauksen määrä on 9/10 sijoittajan yhdeltä palveluntarjoajalta 

olevan saatavan suuruudesta, kuitenkin enintään 20 000 euroa.  

Lisätietoja Suomen sijoittajansuojajärjestelmästä on saatavilla suomeksi:   

http://www.sijoittajienkorvausrahasto.fi. 

Sijoittajansuoja sulautumisen jälkeen 

Kun Danske Bank Oyj:n sulautuminen Danske Bank A/S:ään on pantu täytäntöön, sijoittajia suojataan 

Tanskan lain mukaan.  Tanskan korvausrahastoa hallinnoi Tanskan rahoitusvakausviranomainen 

(Finansiel Stabilitet). 

Tanskan sijoittajansuojajärjestelmä kattaa muut sijoittajat paitsi pankit ja muut laitokset, joiden 

jäsenyys korvausrahastossa on pakollista, rahoituslaitokset, vakuutusyhtiöt, yhteissijoitusyritykset, 

eläkeyhtiöt ja -säätiöt sekä julkiset viranomaiset. Jos palveluntarjoaja ei palauta säilytettävänään 

olleita sijoittajalle kuuluvia arvopapereita, korvausrahasto korvaa sijoittajalle aiheutuneen vahingon.  

Palveluntarjoajan jouduttua konkurssiin tai uudelleenjärjestelymenettelyn kohteeksi Tanskan 

korvausrahasto maksaa sijoittajaa kohden enimmäiskorvauksena määrän, joka vastaa suuruudeltaan 

20.000 euroa. Määrästä vähennetään sijoittajan palveluntarjoajalle olevat erääntyneet ja 

maksamattomat velat ja muut maksut.   

Lisätietoja Tanskan sijoittajansuojajärjestelmästä on saatavilla tanskaksi ja englanniksi: 

http://www.gii.dk.  

  



 

Sijoittajansuojajärjestelmien kattavuuden eroja 

Suomen sijoittajansuojajärjestelmän piirissä on palveluntarjoajan ei-ammattimaisiksi asiakkaiksi 

luokittelemat sijoituspalveluasiakkaat, kun taas Tanskan järjestelmän piiriin kuuluvat kaikki sijoittaja-

asiakkaat paitsi eräät julkisen ja finanssisektorin toimijat. 

Suomessa yhdelle sijoittajalle maksettavan korvauksen määrä on 9/10 sijoittajan yhdeltä 

palveluntarjoajalta olevan saatavan suuruudesta, kuitenkin enintään 20 000 euroa. Tanskassa 

enimmäiskorvaus sijoittajaa kohden on vasta-arvoltaan 20.000 euroa vähennettynä sijoittajan 

palveluntarjoajalle velkaa olevilla erääntyneillä, mutta maksamattomilla maksuilla. 

Tanskan järjestelmässä korvausvelvollisuuden alkaminen edellyttää, että palveluntarjoaja on 

konkurssissa tai uudelleenjärjestelyn kohteena.  Suomen järjestelmässä korvausvelvollisuus voi syntyä 

lisäksi esimerkiksi silloin, jos palveluntarjoaja on Finanssivalvonnan arvion mukaan pysyvästi 

maksukyvytön ja Finanssivalvonta on saanut tästä riittävän selvityksen.  

Sijoittajan irtisanomisoikeus 

Riippumatta sopimuksen alkuperäisistä ehdoista sijoittajalla on oikeus irtisanoa 

sijoituspalvelusopimuksensa kolmen kuukauden kuluessa tämän sijoittajansuojaselvityksen 

vastaanottamisesta. 

Finanssivalvonnan lausunto 

Finanssivalvonta toteaa lausuntonaan, että tähän asiakirjaan sisältyvät talletussuojaa ja sijoittajien 

korvausrahastosuojaa koskevat selvitykset antavat asiakkaalle oikean kuvan talletussuojasta ja 

sijoittajien korvausrahastosuojasta ennen sulautumista ja sen jälkeen. Myös suojien kattavuuden 

erot on asianmukaisesti tuotu esille.  

Lainkohdat: 

Liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain (28.12.2001/1501) 2 

luvun 6 §. 

 Sijoituspalvelulaki (14.12.2012/747) 13 luku 9 § 1 momentti. 

 26.6.2017 

 FINANSSIVALVONTA 

 


