Nuo šiol bus dar
lengviau suprasti investicijas
Nuo 2018 m. jūsų laukia toliau nurodyti aspektai:

Daugiau ir dažniau pateikiamos informacijos
Daugiau individualių ataskaitų
Ateityje automatiškai gausite individualias ketvirtines ataskaitas.
Tiesioginis pranešimas, jei sumažėja jūsų investicijų vertė
Jei turite investicinį produktą su finansiniu svertu (pvz., į biržos prekybos sąrašus įtrauktus fondus su
finansiniu svertu), kurio vertė sumažėja daugiau kaip 10 proc., palyginti su didžiausia kaina, kurią sumokėjote
už produktą, jums apie tai bus pranešta.
Pagrindinės informacijos dokumentas
Jeigu sudarinėjate sandorius dėl biržoje prekiaujamų fondų ir užsienio valiutų keitimo ar sandorius dėl
išvestinių finansinių priemonių palūkanų normos, Banko internetinėje svetainėje rasite pagrindinės
informacijos dokumentus (angl. KID) apie šias finansines priemones. Jums paprašius, šiuos pagrindinės
informacijos dokumentus galite gauti elektroniniu paštu arba Banko skyriuose.

Geresnė išlaidų apžvalga
Išsamesnė išlaidų apžvalga ataskaitose
Ateityje metinėje ataskaitoje pateiksime visų jūsų išlaidų sąrašą, tiek procentais, tiek eurais. Be to,
ataskaitose bus pateikiama išsami informacija apie bendras jūsų išlaidas.
Nauja išlaidų apžvalga
Jūs gausite prieigą prie naujo vadovo, kuriame bus parodytos prekybos atskirais vertybiniais popieriais
išlaidos. Prieš priimdami sprendimą, kaip investuoti, galite naudoti vadovą kaip priedą prie kitų kainų
apžvalgų. Nuo 2018 m. galėsite jį rasti adresu www.danskebank.lt

Skaidresnė prekyba
Dokumentai, nurodantys, kaip vykdome sandorius
Galėsite susipažinti su ataskaitomis, kuriose registruojame veiksmus, užtikrinančius, kad mums vykdant
sandorius jūs sulauktumėte geriausiai įmanomų rezultatų. Šiuos dokumentus galite rasti ketvirtinėse
ataskaitose adresu danskebank.com/bestexecution.
Informacijos apie prekybą pateikimas
Ateityje pateiksime daugiau informacijos apie jums suteiktas konsultacijas sudaryti sandorius ir tai, kaip juos
įvykdėme. Jūs galite prašyti Jums suteikti prieigą prie šių duomenų per penkerius metus nuo konsultacijų
suteikimo ar sandorių įvykdymo.

Svarbiausių mūsų sąlygų pakeitimų apžvalga:
STANDARTINĖS INVESTICINIŲ PASLAUGŲ SUTARTIES
SĄLYGOS pakeis Investicinių paslaugų sutarties Bendrąją
dalį nuo 2018 m. sausio 3 d.
• Siekiant suteikti didesnę apsaugą prekybai, nauji teisės
aktai numato pareigą verslui, asociacijoms ir fondams
turėti juridinio asmens identifikacinį numerį (angl.
LEI) tam, kad būtų leidžiama prekiauti finansinėmis
priemonėmis prekybos vietose Europoje (Europos
Ekonominėje Erdvėje). Šią nuostatą mes dabar įtraukėme
į standartines sąlygas.
• Be to, jūs turite mus informuoti apie prekybą, susijusią
su pardavimu skolon (angl. short selling), t.y. jeigu jūs
parduodate finansines priemones, kurių atžvilgiu dar
neturite nuosavybės teisės.
• Mes atnaujinome sąlygas dėl pavedimų pateikimo ir jų
įvykdymo.
• Tam, kad nuo 2018 m. sausio 3 d. galėtumėte sudaryti
sandorius telefonu, jūs turite Bankui pateikti telefoninio
tapatybės nustatymo prašymą.
• Danske Bank Bendrosios sąlygos bus taikomos teikiant
investicines paslaugas.
STANDARTINĖS PAGRINDINĖS IŠVESTINIŲ FINANSINIŲ
PRIEMONIŲ SUTARTIES SĄLYGOS pakeis Pagrindinės
išvestinių finansinių priemonių sutarties Bendrąją dalį nuo
2018 m. sausio 3 d.
• Siekiant suteikti didesnę apsaugą prekybai, nauji teisės
aktai numato pareigą verslui, asociacijoms ir fondams
turėti juridinio asmens identifikacinį numerį (angl.
LEI) tam, kad būtų leidžiama prekiauti finansinėmis
priemonėmis prekybos vietose Europoje (Europos
Ekonominėje Erdvėje). Šią nuostatą mes dabar įtraukėme
į standartines sąlygas.
• Mes atnaujinome sąlygas, susijusias su sandorių
įsigaliojimu, patvirtinimu, vykdymu ir jų galiojimo pabaiga.
• Tam, kad nuo 2018 m. sausio 3 d. galėtumėte sudaryti
sandorius telefonu, jūs turite Bankui pateikti telefoninio
tapatybės nustatymo prašymą.
• Danske Bank Bendrosios sąlygos bus taikomos teikiant
paslaugas pagal Pagrindinę išvestinių finansinių
priemonių sutartį.
KONSULTACIJŲ DĖL INVESTICIJŲ TEIKIMO SĄLYGOS
(taikomos nuo 2018 m. sausio 3 d.)
• Tai yra naujas dokumentas, kuris bus taikomas teikiant
Jums konsultacijas dėl investicijų. Konsultacijų dėl
investicijų teikimo sąlygose pateiktas detalus aprašymas,
kaip mes teikiame asmenines rekomendacijas dėl
sandorių, susijusių su investiciniais produktais, remiantis
investicinės paslaugos tinkamumo vertinimu.
• Be to, pagal naujuosius ES teisės aktus turime jums
pranešti apie tai, ar esame nepriklausomas patarėjas, ar

ne. Mes nesame nepriklausomi patarėjai, kai, pavyzdžiui,
parduodame Danske Bank investicinius produktus.
• Danske Bank Bendrosios sąlygos bus taikomos kartu su
Konsultacijų dėl investicijų teikimo sąlygomis.
PAVEDIMŲ VYKDYMO POLITIKA – FINANSINĖS PRIEMONĖS (taikoma nuo 2018 m. sausio 3 d.)
• Atnaujinome finansinių priemonių pavedimų vykdymo
politiką, pateikdami išsamesnę informaciją. Politikoje
nurodoma, kaip imamės visų pakankamų priemonių, kad
pasiektume geriausiai įmanomą rezultatą mūsų klientų
vardu.
Atnaujinimai apima:
– išsamesnį aprašymą, kaip užtikriname, kad mūsų
klientai gautų geriausiai įmanomą rezultatą,
mums vykdant pavedimus, susijusius su įvairiomis
finansinėmis priemonėmis;
– Danske Bank naujojo Įvykdymo geriausiomis sąlygomis
komiteto funkcijų aprašymą. Komitetas stebi ir kasmet
peržiūri, kaip vykdome pavedimus savo klientams. Taip
Komitetas užtikrina, kad laikytumės įsipareigojimų,
kuriais siekiame geriausiai įmanomų rezultatų;
– nuorodą į naują pavedimų įvykdymo geriausiomis
sąlygomis svetainę, kurioje galite rasti ataskaitas
su informacija, kaip įvykdėme finansinių priemonių
sandorius, taip pat informaciją apie dažniausias
įvykdymo vietas ir tarpininkus, suskirstytus pagal
finansinių priemonių klases. Naująją svetainę galite
rasti adresu danskebank.com/bestexecution.
Šie dokumentai Jums bus taikomi, jei dėl atitinkamų paslaugų teikimo esate sutarę su Danske Bank.
Visi pakeisti dokumentai yra išdėstyti nauja redakcija, todėl
rekomenduojame atidžiai su jais susipažinti.
Sąskaitų numeriai ir kiti klientą apibūdinantys duomenys,
nurodyti atitinkamų sutarčių specialiosiose dalyse, išliks
nepakitę.
Jeigu nesutinkate su atliekamais sutarčių pakeitimais, Jūs
turite teisę nutraukti su Danske Bank sudarytas sutartis, dėl kurių pakeitimo nesutinkate. Jei iki planuojamų
pakeitimų įsigaliojimo dienos Jūs raštu ar kitu keičiamoje
sutartyje nurodytu būdu Danske Bank nepranešite, kad
su paslaugų teikimo sąlygų pakeitimais nesutinkate, bus
laikoma, kad Jūs su paslaugų teikimo sąlygų pakeitimais
sutinkate. Jūs turite teisę nedelsdamas ir nemokėdamas
jokio komisinio mokesčio nutraukti keičiamą sutartį iki dienos, kurią bus pradėti taikyti pakeitimai.

