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LLOYDS BANK 

BETALNINGSVALUTA SEGREGERAT KONTONUMMER IBAN

Euro (EUR) 86629117 GB76LOYD30801286629117

Amerikanska dollar (USD) 11912089 GB04LOYD30801211912089

Brittiska pund (GBP) 16843160 GB86LOYD30801216843160

Schweiziska franc (CHF) 24035282 GB02LOYD30801224035282

Danska kronor (DKK) 31014259 GB17LOYD30801231014259

Svenska kronor (SEK) 29018572 GB66LOYD30801229018572

Norska kronor (NOK) 30012864 GB96LOYD30801230012864

Alla berättigade insättningar på Lloyds Bank plc är skyddade upp till 85 000 GBP av Financial Services Compensation Scheme som är Storbritanniens 
system för garanti av insättningar. Läs mer om hur FSCS skyddar dina pengar (https://www.lloydsbank.com/assets/media/pdfs/fscs_guide.pdf) eller 
besök www.fscs.org.uk för mer information. 

HYPOVEREINSBANK 

BETALNINGSVALUTA SEGREGERAT KONTONUMMER IBAN

Euro (EUR) 15536033 DE44700202700015536033

Amerikanska dollar (USD) 15536040 DE49700202700015536040

Brittiska pund (GBP) 15536034 DE17700202700015536034

Schweiziska franc (CHF) 15536035 DE87700202700015536035

Danska kronor (DKK) 15536041 DE22700202700015536041

Svenska kronor (SEK) 15536036 DE60700202700015536036

Norska kronor (NOK) 15536038 DE06700202700015536038

Alla berättigade insättningar är skyddade av ett insättningsgarantisystem som är reglerat genom lagstiftning och avtal. I det fall din kreditinstitution 
blir insolvent kommer dina insättningar i vart fall att ersättas upp till 100 000 EUR. Besök https://einlagensicherungsfonds.de/ för mer information. 

HSBC FRANCE 

BETALNINGSVALUTA KONTONUMMER IBAN

Euro (EUR) 006007741940 FR7630056000060006007741940

HSBC FRANCE är skyddat genom LA GARANTIE DES TITRES och LA GARANTIE DES DEPOTS samt LA GARANTIE DES CAUTIONS.  
Alla insättningar som täcks av garantin läggs samman för att avgöra summan som banken är skyldig kunden. FGDR betalar ut  
kompensation för detta belopp på upp till 100 000 EUR per person och institution inom 7 arbetsdagar.  
Besök https://www.garantiedesdepots.fr/en/garanties-du-fgdr/deposit-guarantee-scheme för mer information.
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CAIXA BANK 

BETALNINGSVALUTA KONTONUMMER IBAN

Euro (EUR) 0200219116 ES4121009194130200219116

Alla berättigade insättningar är skyddade av en garantifond för kreditinstitutioner som inrättades genom ett spanskt lagdekret 16/2011 av den 
14 oktober. Syftet med den nya fonden är att kunna skydda insättningar och värdepapper som hålls av kreditinstitutioner upp till en gräns på 
100 000 EUR. En lista över anslutna enheter (bland andra CaixaBank) finns på webbplatsen https://www.fgd.es/en/entidades_credito.html 

SEB 

BETALNINGSVALUTA SEGREGERAT KONTONUMMER IBAN

Euro (EUR) 51238278256 SE2750000000051238278256

Danska kronor (DKK) 51238278221 SE0250000000051238278221

Norska kronor (NOK) 51238278213 SE2450000000051238278213

Svenska kronor (SEK) 52771118491 SE7250000000052771118491

Dessa konton är skyddade av ett insättningsgarantisystem som beslutats av Riksgälden. Varje berättigad kund, enligt definitionen i lagen 
(1995:1571) om insättningsgarantin, har rätt till ersättning för medel på hans/hennes konto(n) hos banken som uppgår till högst 950 000 SEK. 
Riksgälden betalar ut kompensation inom sju dagar från det att banken försattes i konkurs eller från det att Finansinspektionen meddelar att 
garantin ska börja gälla. Besök www.riksgalden.se för mer information.

SEB 

BETALNINGSVALUTA KONTONUMMER IBAN

Euro (EUR) 97500400416 NO3997500400416

Norska kronor (NOK) 97500610933 NO8697500610933

SEB:s norska filial är medlem i de norska bankernas garantifond (Bankenes sikringsfond) och systemet för garanti av insättningar. Garantin 
täcker kunders insättningar på alla banker som deltar, inklusive ränta, med upp till två miljoner norska kronor per deltagande bank. Besök 
www.bankenessikringsfond.no/ för mer information.

SEB 

BETALNINGSVALUTA KONTONUMMER IBAN

Euro (EUR) 0013011354 DK6452950013011354

Danska kronor (DKK) 0010057280 DK6652950010057280

SEB:s danska filial är medlem i den danska garantifonden (Garantiformuen) och det danska systemet för garanti av insättningar. Den danska 
garantifonden skyddar berättigade personer som gör insättningar hos banken mot förluster om banken håller inne utbetalningar eller  
försätts i tvångslikvidation. När det gäller insättningar kan en person som har gjort sådana, och är berättigad, kräva upp till 100 000 EUR  
(eller motsvarande belopp) enligt den danska garantifondens regler. För att läsa mer om systemet (inkluderat beloppen som täcks och vad 
som krävs för att vara berättigad) besök www.fs.dk
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UNICREDIT S.P.A. 

BETALNINGSVALUTA SEGREGERAT KONTONUMMER IBAN

Euro (EUR) 000105376860 IT03K0200805351000105376860

Medlem i National Interbank Deposit Guarantee Fund och National Compensation Fund.  
Via del Plebiscito,  
102 - 00186 ROMA (Italien),  
Tel. 0039 06-699861,  
Fax: 0039 06-6798916,  
Certifierad e-post: segreteriagenerale@pec.fitd.it,  
E-post: infofitd@fitd.it,  
Webbplats: www.fitd.it

Skyddet uppgår till maximalt 100 000 EUR per kontoinnehavare.

ING BANK 

BETALNINGSVALUTA KONTONUMMER IBAN

Euro (EUR) 0008424640 NL66INGB0008424640

Amerikanska dollar (USD) 0020122721 NL78INGB0020122721

ING Bank är medlem i Deposit Guarantee Scheme (DGS) (www.dnb.nl). DGS garanterar ett belopp på upp till 100 000 EUR per 
kontoinnehavare och bank. Detta oavsett antal konton som kunden har.

CITI BANK  

BETALNINGSVALUTA KONTONUMMER IBAN

Euro (EUR) 0027947824 IE21CITI99005127947824

Segregerat konto för klienttillgångar - Turbowarranter

IG EUROPE GMBH Norrlandsgatan 16, 111 43 Stockholm 
T 08-505 15 003 E kundservice@ig.com W IG.com/se


