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Garant

Garanter vælger repræsentantskabet - som vælger bestyrelsen     - som ansætter direktionen - som ansætter medarbejderne

Fanø Sparekasse støtter lokalsamfundet 
- som garant er du derved med til at fremme den lokale udvikling.

Som garant får du medindfl ydelse og har stemmeret når
Sparekassens repræsentantskab skal vælges. Du har dermed både 
indsigt i og indfl ydelse på Fanø Sparekasses virke, og får derved en 
endnu tættere forbindelse til dit lokale pengeinstitut.

Som garantsparekasse skal overskuddet udelukkende bruges til at styrke 
sparekassens økonomiske fundament, samt yde tilskud til forskellige formål
i vores virkeområde. Det sker både via gaver og sponsorater til bl.a. 
forenings- og kulturlivet.

Alle kunder i Fanø Sparekasse har ret til at indtræde som garant mod 
indbetaling af min. 1000 kr. garantikapital. Hver 1000 kr. indskudt som 
garantikapital af en person over 18 år, giver en stemme ved valg til 
repræsentantskabet – dog maksimalt 20 stemmer. Garantikapital skal være 
registreret inden den 31. august i valgåret for at berettige til stemmeret. 

Garantikapital
Garantikapital er en del af sparekassens ansvarlige kapital, hvilket betyder
at garantikapital ikke er dækket af Indskydergarantifonden. 
Der indskydes i et interval af 1000 kr. Garantkapitalen eller en del af garantka-
pitalen kan frit overdrages. Der kan max. tegnes for 200.000 kr. garantkapital. 
Renten er variabel.

* her henvises til sparekassens vedtægter. 

Som garant har du nogle fantastiske fordele:

• Stemmeret og valgbar ved repræsentantskabsvalg – og dermed 
  medindfl ydelse på sparekassens virke.

• Fordelagtig variabel rente på garantikapital

• Fordelagtig variabel rente på Fan-ø-konto, som er en opsparingskonto,                     
  hvor der kan indskydes 10 x garantikapital. 
 • Der kan indskydes på kontoen i marts og september. 
 • Da det er en opsparingskonto, kan der ikke udstedes kort, oprettes 
 • PBS-betalinger og lignende til den. Du kan dog frit hæve fra kontoen,  
   da den er uden binding.

Indløsning af garantkapital

• En Garant kan opsige garantkapitalen til udbetaling:
  første bankdag i april og oktober. 

• Opsigelse skal være modtaget i Sparekassen senest:
  sidste bankdag i februar og august.

• Da garantkapital er en del af sparekassens ansvarlige kapital,
  skal sparekassen, i henhold til lovgivningen, søge Finanstilsynet om 
  tilladelse til indløsning af garantkapital.

• Udbetaling af garantkapital er således betinget af Finanstilsynets 
  tilladelse hertil.


