Kære Medlemmer og Garanter,
Tilmeldingen til gruppesøgsmålet mod Løkken Sparekasse har nu været i gang i 2 uger, og vi vil
gerne give alle medlemmer en status.
Status på tilmeldingen
Det går rigtig godt med tilmeldingen. Der er allerede nu mange, der har indsendt både blanket og
dokumentation, og vi forventer naturligvis fortsat løbende at modtage flere i takt med, at
medlemmerne kommer fra ferie og får mulighed for at kigge deres papirer igennem.
I denne periode har vi modtaget en del spørgsmål. Vi gør vores bedste for at hjælpe, men grundet
det store arbejdspres har vi svært ved at nå alle. Vi vil derfor opfordre medlemmer med spørgsmål
til at kigge på vores hjemmeside, hvor vi løbende skriver de ting, vi oftest bliver spurgt om.
Adressen er www.garantloekken.dk/tilmelding (klik på linket Spørgsmål og Svar i højre side). Hvis
man ikke kan finde svaret her, er man naturligvis stadig velkommen til at kontakte os på mail
info@garantloekken.dk eller på telefonen.
Vent ikke til sidste øjeblik
Samtidig vil vi opfordre alle til at tilmelde sig gruppesøgsmålet hurtigst muligt. Det giver de enkelte
medlemmer mere tid til at finde eventuel manglende dokumentation, og det vil hjælpe bestyrelsen i
foreningen meget at modtage tilmeldingerne løbende. Der ligger nemlig en del manuelt arbejde i
behandlingen af hver enkelt tilmelding/dokumentation, så det vil lette vores arbejde utrolig meget,
hvis vi ikke modtager hovedparten af tilmeldingerne i de sidste dage inden fristens udløb.
Manglende dokumentation
Hvis man ikke kan finde den krævede dokumentation for garantikapitalen, er der flere muligheder
for at fremskaffe den:
1) Hvis du er tilmeldt e-boks, er det nemmeste at finde årsoversigten i din e-boks, som du har
adgang til via din netbank.
2) Hvis du ikke har e-boks, kan du gå ind i din skattemappe på SKAT's hjemmeside og sende os en
kopi af den rubrik, der hedder "Renteindtægter og indestående 2008", som kan findes under
"Personlige skatteoplysninger mv.". Da skattemappen kun indeholder oplysninger om
kontonummer og beløb, skal du samtidig sende os dokumentation for, at kontonummeret er din
garantikapital - det kan f.eks. være en kvittering for indbetaling, eller et kontoudtog hvoraf det
fremgår, at kontonummeret er garantikapital.
3) Hvis din garantikapital har stået på en pensionsordning og denne pensionsordning stadig var
aktiv i Nordjyske Bank d. 23. November 2009, kan du se garantikapitalen via Nordjyske Banks
netbank.
4) Du kan alternativt kontakte EBH Bank (FS Finans) og bede om en opgørelse over din
garantikapital.
EBH Bank har dog oplyst foreningen om, at de forbeholder sig ret til at beregne et gebyr på ca.
1.000 kr. for at udføre denne service. Det er vores opfattelse, at gebyret er uacceptabelt højt, og vi
er i dialog med FS Finans omkring dette. Når vi har en afklaring, lægger vi naturligvis besked om
det ud på vores hjemmeside.

Hvis du ønsker at kontakte EBH Bank for at få en opgørelse, kan du f.eks. skrive til Kristian Larsen
på krl@fsfinans.dk
Flere personer i samme familie
Flere har spurgt os om, hvordan man skal tilmelde sig, hvis der er flere personer i samme familie. I
disse tilfælde gælder det samme som medlemskab af foreningen. Det er hver enkelt garant, der skal
gøre sit krav gældende, og vi skal derfor modtage en udfyldt tilmeldingsblanket og dokumentation
for hver enkelt person i husstanden, der har garantikapital. Det betyder for eksempel, at ægtefæller,
der begge ønsker at deltage i gruppesøgsmålet, skal lave hver sin tilmelding, og at en familie med
far, mor og to børn skal lave fire tilmeldinger.
Opsagt garantikapital
For de af jer der har opsagt garantikapital, er det vigtigt at understrege, at det kun er dem, som har
opsagt garantikapital inden Løkken Sparekasse lukkede for udbetalingen (altså 3. november 2008),
som skal markere dette på tilmeldingsblanketten.
Garantikapital opsagt efter d. 3. november 2008 opfattes i forbindelse med retssagen ikke som
opsagt.
Er jeg tilmeldt?
Vi har desværre ikke tid til at bekræfte overfor hver enkelt, om vi har modtaget tilmelding og
dokumentation. Derfor har vi på vores hjemmeside oprettet et link, hvor man selv kan se efter. På
www.garantloekken.dk/tilmelding kan man ved at klikke på ”Er jeg tilmeldt gruppesøgsmålet?” (i
højre side) få bekræftet, om vi har modtaget de nødvendige dokumenter. Vær opmærksom på at der
kan gå op til 3 dage fra vi har modtaget tilmeldingen, til vi har fået registreret den i vores system på
hjemmesiden.
Hvis man ikke ønsker at deltage i gruppesøgsmålet
Til sidst vil vi minde om, at medlemmer af foreningen, der ikke ønsker at deltage i
gruppesøgsmålet, skal give os skriftlig besked snarest muligt enten via mail til
info@garantloekken.dk eller brev.
På forhånd tak for jeres hjælp med at lette administrationen af tilmeldinger.
Venlig hilsen
Bestyrelsen for Foreningen Garantloekken

