Surnadal 25. mars 2021

SPAREBANK 1 NORDVEST OG SURNADAL SPAREBANK SLÅR SEG SAMMEN FOR Å SKAPE
EN NY OG ENDA MER ATTRAKTIV OG SLAGKRAFTIG LOKAL SPAREBANK
SpareBank 1 Nordvest og Surnadal Sparebank har blitt enige om å slå sammen de to bankene for å bygge
SpareBank 1 Nordmøre. Dette blir en bank med kraftig motor for hele regionen, med samme nærhet til - og
kunnskap om - kundene.
Den nye banken skal gi positive ringvirkninger for våre kunder, våre eiere, våre ansatte og ikke minst for
samfunnet og området vi lever i.
Finanstilsynet ga tillatelse til gjennomføring av sammenslåingen den 2. februar 2021.

Hva betyr dette for den enkelte kunde?
En sammenslåing mellom to banker er en stor oppgave som krever mye av de ansatte i bankene. Det vil også
berøre våre kunder. For det er et stort og omfattende prosjekt å slå sammen to banker med ulike systemer,
produkter og tjenester.
Vi vil gjøre vårt ytterste for at du som kunde skal bli minst mulig berørt, at du skal få den servicen du er vant
til, og etter hvert få enda bedre opplevelser som kunde i SpareBank 1 Nordmøre.
For å sikre best mulig drift og forutsigbarhet, vil endringene gjennomføres i to etapper i løpet av 2021; juridisk og
teknisk sammenslåing. Den juridiske sammenslåingen vil bli gjennomført med virkning fra 3. mai 2021, noe som
innebærer at ditt kundeforhold vil bli videreført i SpareBank 1 Nordmøre fra dette tidspunktet.
Ansatte som i dag arbeider ved bankenes avdelingskontorer, vil i all hovedsak fremdeles ha sitt daglige arbeid
ved samme kontor. Dette betyr at du som kunde også etter sammenslåingen vil møte dine kontaktpersoner ved
disse bankkontorene.
18.- 20. september skjer den tekniske sammenslåingen der alle tekniske plattformer og systemer i de to bankene
bli integrert og blir felles i SpareBank 1 Nordmøre. Alle kunder vil da kunne benytte alle våre tjenester på alle
våre 13 kontorer i følgende 12 kommuner (2 i Kristiansund): Surnadal, Kristiansund, Ålesund, Molde, Averøy,
Hustadvika (Eide), Gjemnes, Heim (Halsa), Smøla, Tingvoll (Straumsnes), Aure (Tustna) og Trondheim.
Kundene i Surnadal Sparebank vil beholde sitt kontonummer når kundeforholdet blir overført til den nye
banken. De vil også få nye bankkort, men beholde samme kode.

I forbindelse med at produkter og løsninger vil bli endret for kundene fra Surnadal Sparebank som følge av
sammenslåingen, vil vi komme tilbake med detaljert informasjon om endringer som påvirker den enkelte kundes
bankhverdag.
For kundene fra SpareBank 1 Nordvest er det ikke så store endringer, da de vil få de samme produktene,
løsningene og betingelsene i SpareBank 1 Nordmøre. Rådgiverne blir de samme, men de blir en del av en større
og sterkere lokalbank.

Større evne til å bidra
Hovedmålet med sammenslåingen, utover å skape en bedre bank for kundene våre, er å sikre og utvikle
attraktive lokale arbeidsplasser, skape større konkurransekraft og evne til å bidra til lokalsamfunnenes utvikling.
Med 13 kontorer opprettholder vi begge bankenes tradisjon for å være tett på kundene sine og ha korte
beslutningsveier. Våre ansatte kjenner kundene, bedriftene og samfunnet de jobber med. Tilgjengelighet, lokal
tilstedeværelse og personlig rådgivning skal fortsatt være vår styrke.
Vi blir bedre sammen enn hver for oss – det er sammen vi får ting til å skje!

Innskuddsgaranti
Omfanget av den innskuddsgarantien som er stilt av Bankenes sikringsfond kan påvirkes for kunder som ved
gjennomføring av fusjonen har innskudd både i SpareBank 1 Nordvest og Surnadal Sparebank som samlet
overstiger 2 millioner kroner. En kort redegjørelse for innskuddsgarantien er gitt i eget vedlegg. Kunder som får
omfanget av sin innskuddsgaranti påvirket vil bli kontaktet særskilt etter at fusjonen er gjennomført. For øvrig
vises det til vedlegget.
Vi oppdaterer løpende informasjon om sammenslåingen på de respektive bankenes hjemmesider.
Med vennlig hilsen
Surnadal Sparebank
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Vedlegg til underretning etter finansforetaksloven § 12-3 femte og sjette ledd

ORIENTERING OM SIKRINGSORDNINGEN FOR INNSKUDD I NORSKE BANKER VED FUSJON
Sikringsordningen for innskudd i norske banker forvaltes av Bankenes sikringsfond. Norske spare- og
forretningsbanker er pålagt å være medlem av ordningen. Innskudd i SpareBank 1 Nordvest og Surnadal
Sparebank er i dag sikret med et beløp opp til NOK 2 millioner for hver innskyter. Tilsvarende sikringsordning vil
gjelde for innskudd i SpareBank 1 Nordmøre.
Ved en fusjon vil SpareBank 1 Nordvest og Surnadal Sparebank bli dekket under SpareBank 1 Nordmøres
innskuddsgaranti. Innskytere som i dag har innskudd i begge bankene som til sammen overstiger NOK 2
millioner, vil etter fusjonen ikke være dekket under innskuddsgarantiordningen med overskytende beløp,
såfremt det ikke er tale om særskilt angitte innskudd som gir utvidet dekning etter finansforetaksloven § 19-4
annet ledd. De innskytere som dette gjelder vil bli kontaktet etter at fusjonen er gjennomført med en samlet
oppstilling av kundeforholdet og forholdet til innskuddsgarantien. Innskyterne må samtidig ta stilling til om de ut
ifra endringer i innskuddsgarantiordningen ønsker å fordele innskudd på andre banker som er medlem av
Bankenes sikringsfond, samt om kvalifiserte innskudd som ikke er garantert etter § 19-4 ønskes utbetalt eller
overført til en annen bank, jf. finansforetaksloven § 12-3 sjette ledd.
Sikringsordningen for norske banker og Bankenes sikringsfond er nærmere beskrevet i lov 10. april 2015 nr. 17
om finansforetak og finanskonsern kapittel 19.
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