
Talletussuojavakuutusta koskeva tietoasiakirja 

1. Talletussuojavakuutusta koskevat päätiedot 

Revolut Bank UAB:ssä säilytettävät talletukset ovat Liettuan ”Deposit and Investment 

Insurance” -valtionyhtiön vakuuttamia. 

 

Talletussuojan yläraja: enintään 100 000 euroa yksittäisen tallettajan osalta kaikista 

Revolut Bank UAB:ssä säilytettävistä talletuksista*. 

 

Jos sinulla on Revolut Bank UAB:ssä useita talletuksia, kaikki Revolut Bank UAB:ssä 

säilytettävät talletukset lasketaan yhteen, ja vakuutussuojan enimmäisraja 100 000 euroa 

koskee talletustesi kokonaissummaa*. 

 

Jos sinulla on yhteinen tili yhden tai useamman henkilön kanssa, 100 000 euron 

enimmäisraja koskee henkilökohtaisesti kutakin tallettajaa**. 

 

Jos Revolut Bank UAB ei pysty täyttämään velvoitteitaan, talletussuojavakuutuksesta 

maksettavan korvauksen maksuaika on enintään 10 arkipäivää***. 

 

Talletussuojavakuutuksen korvausmaksujen valuutta: euro. 

Yhteystiedot: 

”Deposit and Investment Insurance” -valtionyhtiö 

Osoite: Algirdo str. 31, LT-03219 Vilnius 

Puhelin: +370 5 213 5657 

Faksi: +370 5 213 5546 

Sähköposti: idf@idf.lt 

Lisätietoja: www.iidraudimas.lt. 

 

Huomautukset: 

* Jos talletusta ei palauteta siksi, että Revolut Bank UAB ei pysty täyttämään taloudellisia 

velvoitteitaan, ”Deposit and Investment Insurance” -valtionyhtiö maksaa talletuksista 

talletussuojavakuutuksen korvausmaksun tallettajille.  Revolut Bank UAB:ssä 

säilytettäviä talletuksia koskevan vakuutuskorvauksen enimmäissumma on yhden 

tallettajan osalta 100 000 euroa. Talletussuojavakuutuksen korvausmaksun summa 

määritetään laskemalla yhteen tallettajan kaikki Revolut Bank UAB:ssa säilyttämät 

talletukset. Jos tallettajalla on esimerkiksi säästötili, jonka saldo on 90 000 euroa, ja 

valuuttatili, jonka saldo on 20 000 euroa, tallettajalle maksettavan vakuutuskorvauksen 

summa on vain 100 000 euroa. 

 

https://www.iidraudimas.lt/


Joissakin erityistapauksissa (tallettajan omistaman asuinkiinteistön myynnistä saadut 

varat, jotka on siirretty tallettajan tilille enintään 6 kuukautta ennen talletussuojan piiriin 

kuuluvaa tapahtumaa; tallettajan testamentinsaajana tai oikeudenomistajana perimät 

varat; varat, jotka tallettaja on saanut henkivakuutussopimuksen tai muun vastaavan 

sopimuksen edunsaajana kuolemantapauksessa; varat, jotka tallettaja on saanut 

korvaukseksi tai avustukseksi tapauksessa ja ehdoilla, jotka liittyvät toisen henkilön 

kuolemaan työn tai virkavelvollisuuden suorittamisen yhteydessä; avustukset tai 

korvaukset väkivaltarikoksista johtuvista vahingoista) talletussuoja on yli 100 000 euroa. 

Lisätietoja on osoitteessa www.iidraudimas.lt. 

 

** Jos sinulla on yhteinen tili toisen henkilön (toisten henkilöiden) kanssa, 100 000 euron 

vakuutussuojarajaa sovelletaan kuhunkin talletuksen yhteisomistajaan. 

 

*** Talletussuojavakuutuksen korvausmaksu. Talletussuojajärjestelmästä vastaava laitos 

on Liettuan valtionyhtiö ”Deposit and Investment Insurance” (osoite: Algirdo str. 31, LT-

03219 Vilnius, puhelin: +370 5 213 5657, faksi: +370 5 213 5546, sähköposti: idf@idf.lt), 

internet: www.iidraudimas.lt. Se korvaa talletuksesi (enintään 100 000 euroa) 

viimeistään: 

● 15 arkipäivän kuluttua 1.1.2019–31.12.2020 

● 10 arkipäivän kuluttua 1.1.2021–31.12.2023 

● 7 arkipäivän kuluttua 1.1.2024 alkaen. 

 

Jos talletussuojavakuutuksen korvausmaksuja ei 16.5.2016–31.12.2023 makseta 

7 arkipäivän kuluessa vakuutussuojan kattamasta vakuutustapahtumasta, tallettajalle 

maksetaan hänen pyynnöstään 5 arkipäivän kuluessa asiaankuuluvan pyynnön 

vastaanottamisesta minimikuukausipalkkaa vastaava osa vakuutussuojavakuutuksen 

korvauksesta, kuitenkin enintään tallettajan vakuutuskelpoisten talletusten 

kokonaissumma (talletussuojavakuutuksen ennakkokorvaus). 

 

Jos sinulle ei ole maksettu vakuutuskorvausta edellä mainittujen määräaikojen kuluessa, 

ota yhteys ”Deposit and Investment Insurance” -valtionyhtiöön. Lisätietoja on seuraavalla 

verkkosivustolla: www.iidraudimas.lt. 

2. Muut merkitykselliset tiedot 

Mitä talletuksia talletussuoja koskee? 

”Deposit and Investment Insurance” -valtionyhtiö on vakuuttanut lähtökohtaisesti miltei 

kaikki yksityistallettajien tai yritystallettajien talletukset. 

 

https://www.iidraudimas.lt/
https://www.iidraudimas.lt/


Tiettyihin talletuksiin sovellettavat poikkeukset on eritelty ”Deposit and Investment 

Insurance” -valtionyhtiön verkkosivustolla www.iidraudimas.lt. Ne on mainittu myös 

jäljempänä. Revolut Bank UAB voi pyynnöstäsi ilmoittaa, kuuluuko tietty tuote 

vakuutuksen piiriin. Jos talletuksesi on vakuutettu, Revolut Bank UAB vahvistaa tämän 

tiliotteessasi ja viittaa samalla näihin tallettajaa koskeviin tietoihin. 

 

Mitä talletuksia vakuutus ei kata? 

Vakuutus ei kata seuraavia vakuutuksia: 

1. muiden luottolaitosten omasta puolestaan ja omissa nimissään tekemät talletukset 

2. Revolut Bank UAB:n omat varat 

3. talletukset, joiden osalta on annettu rahanpesuun liittyvä rikostuomio 

4. rahoituslaitosten talletukset 

5. hallinnointiyhtiöiden talletukset 

6. rahoitusmeklariyritysten talletukset 

7. talletukset, joiden omistajan henkilöllisyyttä ei ole määritelty (anonyymeillä ja 

koodatuilla tileillä säilytettävät talletukset) 

8. vakuutus- ja jälleenvakuutusyhtiöiden talletukset sekä muihin jäsenvaltioihin ja 

kolmansiin maihin perustettujen vakuutus- ja jälleenvakuutusyhtiöiden talletukset 

9. yhteissijoitusyhtiöiden talletukset 

10. eläkerahastojen talletukset 

11. Liettuan tasavallan julkishallintoa koskevassa laissa määriteltyjen valtiollisten ja 

kunnallisten laitosten talletukset, pois lukien muille henkilöille kuuluvat varat, joita 

säilytetään tällaisten laitosten ja yksikköjen talletustileillä 

12. Liettuan keskuspankin talletukset 

13. itse talletussuojajärjestelmän osapuolen liikkeelle laskemat velkakirjat ja sen 

vekseleihin ja velkakirjoihin liittyvät vastuut 

14. sähköiset rahat ja varat, jotka on saatu sähköisen rahan haltijoilta sähköistä rahaa 

vastaan. 

Edellä mainittujen tahojen talletukset eivät kuulu talletussuojavakuutuksen piiriin 

riippumatta sen maan laista, jossa nämä tahot on perustettu. 

Mitä rajoituksia talletussuojavakuutuksen korvausmaksun maksamiseen liittyy? 

Talletussuojavakuutuksen korvausmaksuja ei makseta: 

1. Jos talletukset, varat, rahat, arvopaperit ja vastuut eivät kuulu vakuutuksen piiriin 

(edellä todetun mukaisesti). 

2. Tallettajan talletuksista tilillä, jolla ei ole ollut talletukseen liittyviä tapahtumia 

24 kuukauden aikana ennen vakuutustapahtumaa, jos tilillä olevan talletuksen 

summa on alle 10 euroa. 

3. Jos tallettaja tai muu talletussuojavakuutuksen korvausmaksuun oikeutettu henkilö 

on todettu syylliseksi rikolliseen rahanpesuun ja/tai terrorismin rahoittamiseen. 

https://www.iidraudimas.lt/


Milloin talletussuojavakuutuksen korvausmaksua voidaan lykätä? 

Vakuutuskorvausten maksua voidaan lykätä Liettuan tasavallan talletussuoja- ja 

sijoittajavastuulaissa kuvatuissa tapauksissa (lisätietoja osoitteessa www.iidraudimas.lt), 

jos esimerkiksi tiedot oikeudesta talletussuojavakuutuksen korvausmaksuun ovat 

puutteelliset tai jos talletuksesta on käynnissä juridinen riita tai jos tallettajan oikeutta 

talletuksen selvittämiseen on rajoitettu. 

 

https://www.iidraudimas.lt/
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