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Den 1. juni 2015 er der sket ændringer i dækningen af indeståender og værdipapirer i til-

fælde af instituttets konkurs. Garantifonden for indskydere og investorer ophørte og alle 

forpligtelser overgik til Garantiformuen.  

 

Garantiformuen er oprettet ved lov og er fremover den danske indskyder- og investorgaran-

tiordning, som administreres af Finansiel Stabilitet. Garantiformuen dækker både privatper-

soner og juridiske personer, der har indskud og værdipapirer i danske finansielle institutter.  

 

Maj Invest bidrager til Garantiformuen og er omfattet af Garantiformuens dækning. Dæknin-

gen udgør for indskud et beløb op til 100.000 EUR pr. indskyder efter fradrag af indskyders 

forfaldne forpligtelser over for Maj Invest. Beløbsgrænsen gælder pr. institut og opgøres som 

udgangspunkt på baggrund af en bruttoopgørelse af de indskud, der ikke er særligt dækket. 

Indskud på pensionskonti i henhold til lov og midler under en puljepensionsordning er fuldt 

dækket og medregnes ikke i beløbsgrænsen.  

 

Visse særlige indskud, f.eks. indskud med sociale formål i henhold til lov og indskud som 

følge af visse erstatninger, er dækket med op til 150.000 EUR. En indskyder kan have flere 

særligt dækkede indskud, og disse påvirker ikke indskyders generelle dækning på 100.000 

EUR.  

 

Ved investering direkte i værdipapirer skal investorer i tilfælde af Maj Invests konkurs have 

udleveret værdipapirerne udenom konkursboet efter henvendelse til kurator. Hvis værdipa-

pirerne ikke kan udleveres, f.eks. på grund af fejl i registrering af ejerskab eller ved svigag-

tige handlinger begået af Maj Invest, dækker Garantiformuen den enkelte investors tab på op 

til 20.000 EUR.  

 

Garantiformuen dækker ikke indskud i Maj Invest tilhørende andre finansielle institutter som 

f.eks. banker, forsikringsselskaber eller institutter for kollektiv investering samt indskud til-

hørende offentlige myndigheder.  

 

I tilfælde af Maj Invests konkurs sender Garantiformuen en oversigt til indskydere med op-

lysninger om det samlede mellemværende samt en vejledning for anmeldelse af krav, der 

skal dækkes af Garantiformuen. Vejledningen indeholder også de relevante frister, som ind-

skyderen skal iagttage. Har man som indskyder ikke har modtaget oplysninger om sit mel-

lemværende samt vejledningen senest 5 arbejdsdage efter konkursen, bør man kontakte Ga-

rantiformuen.  

 

Ovennævnte er en beskrivelse af reglerne i hovedtræk, og er ikke udtømmende. Du finder 

mere information på Garantiformuens hjemmeside: www.fs.dk. 


