
Upplýsingaskjal um innstæðutryggingar 

1. Helstu upplýsingar um innstæðutryggingar 

Innistæður í Revolut Banka UAB eru tryggðar hjá litháíska ríkisfyrirtækinu „Deposit and 

Investment Insurance“. 

 

Takmarkanir tryggingaverndar: allt að 100.000 evrur fyrir einn innstæðueiganda fyrir allar 

innistæður hans hjá Revolut Bank UAB*. 

 

Ef þú ert með nokkrar innistæður hjá Revolut Bank UAB eru allar innistæður þínar hjá 

Revolut Bank UAB lagðar saman og mörk tryggingarverndar 100.000 evrur gildir fyrir 

heildarfjárhæð innstæðna þinna*. 

 

Ef þú ert með sameiginlegan reikning með einum eða fleiri öðrum gilda 100.000 evrurnar 

með aðskildum hætti fyrir hvern innstæðueiganda **. 

 

Hámarkstími fyrir greiðslu innstæðutryggingabótanna, ef Revolut Bank UAB uppfyllir ekki 

skuldbindingar sínar, er 10 virkir dagar ***. 

 

Gjaldmiðill innstæðutryggingarbóta: Evra. 

Samskiptaupplýsingar: 

Ríkisfyrirtækið „Deposit and Investment Insurance“ 

Heimilisfang: Algirdo str. 31, LT-03219 Vilnius 

Sími: +370 5 213 5657 

Fax: +370 5 213 5546 

Netfang: idf@idf.lt 

Nánari upplýsingar: www.iidraudimas.lt. 

 

Skýringar: 

* Ef innborgun er ekki skilað og það má rekja til vanhæfi Revolut Bank UAB til að uppfylla 

fjárhagslegar skuldbindingar sínar, skal ríkisfyrirtækið „Deposit and Investment 

Insurance“ greiða innstæðutryggingarbætur til innstæðueigenda. Hámarksfjárhæð 

innstæðutryggingabóta vegna innstæðna hjá Revolut Bank UAB fyrir stakan 

innstæðueiganda er 100.000 evrur. Fjárhæð innstæðutryggingabóta er ákvörðuð með því 

að leggja saman allar innistæður sem Revolut Bank UAB geymir. Til dæmis, ef 

innstæðueigandi er með sparnaðarreikning með innistæðu upp á 90.000 evrur og 

viðskiptareikning með 20.000 evru innistæðu, þá mun upphæð innstæðutryggingabóta 

sem greidd er til slíks innstæðueigenda aðeins vera 100.000 evrur. 

 

https://www.iidraudimas.lt/


Í afmörkuðum og sérstökum tilfellum (fjármagn vegna sölu íbúðarhúsnæðis í eigu 

innstæðueiganda flutt á reikning hans eigi síðar en 6 mánuðum áður en atburður sem 

innstæðutrygging tekur til átti sér stað; sjóðir sem innstæðueigandi erfði sem arftaki eða 

lögerfingi; fé sem innstæðueigandi sem rétthafi á grundvelli líftryggingar eða samkvæmt 

öðrum sambærilegum samningi ef andlát verður; bótafé sem innstæðueigandi fær í bætur 

á grundvelli laga vegna dauða annars manns sem var að sinna faglegum eða opinberum 

skyldum sínum; bótum eða skaðabótum vegna tjóns sem stafar af ofbeldisglæpum) 

verður tryggingaverndin yfir 100.000 evrur. Nánari upplýsingar er að finna á 

www.iidraudimas.lt. 

 

** Ef þú ert með sameiginlegan reikning með öðrum einstaklingi(um), þá gilda 100.000 

evru tryggingamörkin fyrir hvern eiganda innstæðunnar. 

 

*** Greiðsla innstæðutryggingabóta. Stofnunin sem ber ábyrgð á 

innstæðutryggingakerfinu er ríkisfyrirtækið „Deposit and Investment Insurance“ 

(heimilisfang: Algirdo str. 31, LT-03219 Vilnius, sími: +370 5 213 5657, fax: +370 5 213 

5546, netfang: idf@idf.lt), vefsíða: www.iidraudimas.lt. Það tryggir innstæður þínar (allt 

að 100.000 evrur) eigi síðar en innan: 

● 15 virkir dagar frá 1. janúar 2019 til 31. desember 2020; 

● 10 virkir dagar frá 1. janúar 2021 til 31. desember 2023; 

● 7 virkir dagar frá 1. janúar 2024. 

 

Ef innstæðutryggingabætur hafa ekki verið greiddar innan 7 virkra daga fram að 31. 

desember 2023  frá þeim degi sem tryggingatilvikin áttu sér stað munu þær verða greiddar 

að hluta, frá og með 16. maí 2016, að beiðni innstæðueiganda, innan 5 virkra daga frá og 

með móttöku beiðninnar, eða sem nemur lágmarksmánaðarlaunum en þó ekki hærri en 

samanlögð heildarupphæð innistæðunnar sem fellur undir innistæðutrygginga 

(tryggingargjald fyrirfram). 

 

Ef tryggingarbætur hafa ekki verið greiddar til þín innan tilgreindra tímamarka, þá ættir þú 

að hafa samband við ríkisfyrirtækið „Deposit and Investment Insurance“. Nánari 

upplýsingar er að finna á eftirfarandi vefsíðu: www.iidraudimas.lt. 

2. Aðrar mikilvægar upplýsingar 

Hvenær eru innistæður tryggðar? 

Almennt eru nánast allar innistæður smásöluaðila og fyrirtækja tryggðar af ríkisfyrirtækinu 

„Deposit and Investment Insurance“. 

 

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


Undantekningar vegna tiltekinna innstæða er að finna á vefsíðu ríkisfyrirtækisins „Deposit 

and Investment Insurance“: www.iidraudimas.lt. Má einnig finna hér að neðan. Revolut 

Bank UAB mun einnig, samkvæmt beiðni þinni, upplýsa þig um hvort vara sé tryggð eða 

ekki. Ef innstæður eru tryggðar staðfestir Revolut Bank UAB það á reikningsyfirliti þínu 

og samtímis vísa þér á þessar upplýsingar um innstæðueigendur. 

 

Hvenær eru innistæður ekki tryggðar? 

Innstæður sem ekki falla undir tryggingar: 

1. innlán frá öðrum lánastofnunum fyrir eigin hönd og reikning; 

2. Eigið fé Revolut Bank UAB; 

3. innstæður sem tengist refsidóm vegna peningaþvættis; 

4. innstæður fjármálastofnana; 

5. innstæður rekstrarfélaga; 

6. innstæður verðbréfamiðlunarfyrirtækja; 

7. innstæður þar sem auðkenni eiganda hefur ekki verið staðfest (innstæður geymdar 

á nafnlausum og kóðuðum reikningum); 

8. innstæður trygginga- og endurtryggingafélaga og trygginga- og 

endurtryggingafélaga sem stofnuð hafa verið í öðrum aðildarríkjum og þriðju 

löndum 

9. innstæður fyrirtækja sem stunda sameiginlegar fjárfestingar; 

10. innstæður lífeyrissjóða; 

11. innstæður ríkisstofnana og stofnana sveitarfélaga eins og þau eru skilgreind í 

litháenskum stjórnsýslulögum, nema fé sem tilheyrir öðrum einstaklingum og eru 

geymd á innlánsreikningum slíkra stofnana og aðila; 

12. innstæður Bank of Lithuania; 

13. skuldabréf gefin út af þátttakanda í innstæðutryggingakerfinu og skuldum sem 

tengjast víxlum þess og skuldaviðurkenningum; 

14. rafeyrir og fjármagn sem berast frá rafeyrishöfum í skiptum fyrir rafeyrir. 

Innstæður ofangreindra aðila falla ekki undir innstæðutryggingu, óháð lögum þess lands 

þar sem þessir lögaðilar eru staðsettar. 

Hverjar eru takmarkanir á greiðslu innstæðutryggingabóta? 

Innstæðutryggingabætur eru ekki greiddar: 

1. ef um er að ræða innstæður, sjóði, peninga, verðbréf og skuldir sem ekki falla undir 

tryggingar (eins og fram kemur hér að ofan); 

2. til innstæðueigenda fyrir innistæður á reikningi, þar sem engin virkni tengd 

innistæðunni hefur verið á 24 mánuðum fyrir dagsetningu þess atburðar sem 

tryggingin tekur til, og upphæð innstæðunnar er lægri en 10 evrur. 

https://www.iidraudimas.lt/


3. þegar innistæðueigendur eða aðrir einstaklingar sem eiga rétt á 

innistæðutryggingabótum hafa verið sakfelldir í sakamáli um peningaþvætti og/eða 

fjármögnun hryðjuverka. 

Hvenær má fresta greiðslu tryggingabóta? 

Í tilvikum sem lýst er undir lögum um innistæðu- og skuldatryggingar gagnvart fjárfestum 

í Litháen (nánari upplýsingar má finna á www.iidraudimas.lt) má fresta greiðslu 

tryggingabóta, til dæmis ef skortur er á gögnum til að sýna fram á rétt til 

innistæðutryggingabóta, eða það er ágreiningur fyrir dómstólum sem varðar innistæðuna, 

eða réttur innistæðueigenda til að ráðstafa innistæðunni er takmarkað. 

 

https://www.iidraudimas.lt/
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