
Om den statliga insättningsgarantin 
 
Lågkostnadsbolaget uppfattar insättningsgarantin enligt följande: 
 
Enligt lagen om insättningsgaranti så skall banker och andra utlåningsföretag, vars konton omfattas 
av insättningsgarantin, i princip betala en årlig avgift på 0,1 % av det garanterade beloppet. 
Avgiften kan dock variera mellan 0,06 % och 0,14 % beroende på det aktuella företaget. 
 
Den 31 december 2012 hade bankerna en total inlåning från allmänheten på c:a 2 950 miljarder kr.  
 
I garantikapital, inbetalat till Riksgäldskontoret, som administrerar insättningsgarantin, fanns  
28,3 miljarder kr vid samma tidpunkt, d.v.s. något mindre än 1 % av den totala inlåningen.  
 
Det är dock inte hela inlåningen som garanteras. Enligt Riksgäldens halvårsrapport 2013 så var det 
då 1 225,5 miljarder kr som var aktuella och då motsvarar det en täckning på c:a 2,5 %. 
 
Om de pengar som skall betalas ut är fler än vad som finns reserverat skall Riksgälden låna 
mellanskillnaden. Det är inte specificerat varifrån de skall eller kan lånas.  
 
Skulle det bli stora problem så är det knappast från krisande affärsbanker som dessa pengar kan 
hämtas, inte heller från dem som skall ha ut pengar från insättningsgarantin. Förmodligen blir det 
skattebetalarna i gemen eller också blir det så att behållningen på de konton som skulle garanteras 
skrivs ned, vilket skedde på Cypern där många banker tvingades stänga sina kontor ett tag.   
 
Lågkostnadsbolagets kommentar till insättargarantin; 
 

 Vi är säkra på att historien med flera framtida bankkriser kommer att upprepa sig. 
Människors konsumtionslusta kommer ej att avta då politiker, de folkvalda som skall 
företräda oss, talar varmt för tillväxt till ett 3:e jordklot. 
 

 Varför pratar man då om tillväxt ? Därför att då sätts människor i arbete och då kan alla se 
tydligt för sig själv …. tillväxt… ger arbete…. jag tjänar pengar…. jag kan köpa mig en ny 
bil, en lägenhet osv… jag köper för det är lycka…. att ha och äga mera mera mera.. 
 

 Sådant är lycka eller…. Därför kan ej en politiker prata annat språk än tillväxt. Utan det får 
man inte många väljare. Inga nya företag till orten. Sysselsättning lockar mer än att nämna 
”vi drar ner på utgifterna, vi spar !!” Vem gillar sånt ? 

 
 Men insättargarantin då.. Jo den har kopplingen att blir det lite fnurra på tråden gällande 

säkerheten att vi alltid kommer att växa, under konsumtionstrycket, då blir folk oroliga… tar 
ut sina surt besparade pengar… För marknaden gillar ju inte osäkerhet och då gäller det att 
själv gardera sig snabbt som tusan. 

 
 Vad sker då med vår kära garanti ? Det finns då inga pengar att betala ut tyvärr, alla tar hem 

dem, räddas det som räddas kan, en del har gjort slut på dem, de krisande bankerna… har 
inga, de stänger sina kontor, allmänheten stängs ute från sina egna pengar. Men räddningen 
är ändå nära…  vi vänder oss till Kina som kanske har lite att låna ut…. Men tillväxten 
bygger ju på konsumtion och inte kan man väl låna sig ur en kris… eller…  Är man då inte 
gisslan med sina lån från kineserna ? 

 
Lågkostnadsbolaget anser att denna garanti är en skengaranti när det blir stora problem i samhället. 
Allt som går på räls går inte alltid som på räls ! Fråga SJ. 
 
Lågkostnadsbolaget anser också att vi skall fråga människorna på Island, Cypern, de i Detroit mm 
om livet är så säkert och underbart med denna garanti som nu utlösts i Cypern senast. 
 



Visst är den garanterad !!?? Den har idag 2,5 % täckning. Som ett litet exempel, omvänt kanske 
men ändock…. ett hus är belånat till 1 miljon är garanterat värt 25 000 kr. Ni skall veta…. hus i 
Detroit som ingen vill köpa är värda noll kronor.  
 
Pengar insatta i banksystemet …. Är det så säkert som alla vill tro ? Jo om vi vill sticka huvudet i 
sanden och inte bry oss. Då är allt säkert. 
 
Lågkostnadsbolagets principer bygger på investeringar, sådana görs framåt, framtiden är vår 
kommande generation och vill Du eller Ditt Företag överleva bör man tänka längre än näsan räcker. 
 
Investera nu när räntorna är låga, bygg upp Dina poäng…. sälj eller överlämna Dina poäng till Dina 
barn. Då har de fått ett mycket bra start i livet med en lånekostnad helt oberoende av världens 
räntor.  Önskar Du själv om några år investera i nytt boende så har Du Dina poäng att nyttja med 
marknadens lägsta lånekostnader. 
 
Var smart – Lågkostnadsbolagets finansiella system är världens mest smarta finansiella system – 
Ursäkta oss men ingen kan bevisa motsatsen !    
  
  


