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(Garantiformuen)

Kas yra garantinis fondas?
Garantinis fondas – Danijos garantijų schema,
apimanti garantinio fondo dalyviais esančių
įstaigų, kurioms pradedamos restruktūrizavimo
ar bankroto procedūros, depozitorius ir
investuotojus.
Kokia suma yra apdrausta garantiniame fonde?
Garantinis fondas kompensuoja tinkamų depozitorių
ir investuotojų depozitų bei piniginių lėšų sumas iki
100 000 EUR (apie 750 000 DKK).
Kokiems asmenims taikomas draudimas?
Turite teisę į garantinio fondo kompensaciją, jei jūsų
depozitas ar piniginės lėšos yra registruoti jūsų
vardu. Neturite teisės į kompensaciją, jei gali būti
įrodyta, kad Jūs nesate faktinis depozitų ar piniginių
lėšų savininkas. Tokiu atveju garantinis fondas
kompensaciją išmoka faktiniam savininkui.
Jei kartu su savo sutuoktiniu ar kitu asmeniu valdote
bendrą sąskaitą, kiekvienas iš jūsų turite teisę į ne
didesnės nei 100 000 EUR sumos kompensaciją,
nes jūs laikomi nepriklausomais atskirų dalių
savininkais.
Jei sąskaita priklauso juridiniam asmiui (pavyzdžiui,
akcinei bendrovei ar asociacijai), juridinis asmuo turi
teisę į kompensaciją.
O jeigu aš esu gavęs ir paskolą?
Jei turite paskolą ir suėjo visos paskolos, ar paskolos
dalies, įmokos mokėjimo terminas,

garantinio fondo kompensuojama suma yra jūsų
depozito suma, atėmus mokėtiną sumą.
Tačiau, jei jūsų paskola finansuojama iš vadinamųjų
padengtųjų obligacijų (pavyzdžiui, „Danske Prioritet
Plus“), mokėtina suma iš jūsų depozito
neišskaičiuojama.
Specialioji apsauga
Kai kurie depozitai yra apdrausti didesne nei
100 000 EUR bendra suma:
Pensijų kaupimo sąskaitos
Vadovaujantis teisės aktais, garantinis fondas
kompensuoja visas jūsų pensijų, pavyzdžiui, kapitalo
pensijų, anuiteto pensijų ir senatvės pensijų
kaupimo sąskaitų sumas.
Tai reiškia, kad tokioms sąskaitoms netaikomas
100 000 EUR limitas.
Socialinės paskirties ir t. t. depozitai
Garantiniame fonde apdrausti tinkami depozitai,
kurie vadovaujantis teisės aktais yra socialinės
paskirties ir yra siejami su ypatingais gyvenimo
įvykiais,
pavyzdžiui,
santuoka,
skyrybomis,
neįgalumu ar gyvybės netekimu. Fonde taip pat
apdrausti depozitai, gauti kaip nuostolių atlyginimas
ar kompensacija, sumokėta vadovaujantis teisės
aktais dėl nusikalstamos veikos ar valdžios
institucijų neteisėtų veiksmų patirtos žalos ar
nuostolių.
Maksimali kompensuojama tokių depozitų suma yra
150 000 EUR kiekvienam tinkamam depozitoriui
šešių mėnesių laikotarpiu po to, kai suma buvo
deponuota, neatsižvelgiant į tai,
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ar turima suma laikoma atskiroje sąskaitoje, ar ne.
Depozitai, susiję su nekilnojamuoju turtu
Garantiniame fonde yra apdrausti tinkami depozitai
susidarę iš sandorių, susijusių su nekilnojamuoju
turtu, jeigu nekilnojamasis turtas buvo naudojamas
arba yra skirtas naudoti daugiausia nekomerciniais
tikslais.
Apdraustų sandorių pavyzdžiai:
• Pirkimo sumų depozitai, susiję su pardavimais.
• Depozitai, gauti kaip pajamos iš nekilnojamuoju
turtu užtikrintų ir hipotekinėmis obligacijomis
finansuojamų paskolų.
Garantiniame fonde apdraustos sumos iki 10
milijonų eurų 12 mėnesių laikotarpiu nuo to
momento, kai suma buvo deponuota, neatsižvelgiant
į tai, ar ši suma laikoma atskiroje sąskaitoje, ar ne.
Vertybiniai popieriai
Jei savo vertybinių popierių sąskaitoje su VP
paslaugomis ar kitur turite vertybinių popierių, jūsų
vertybiniai popieriai jums bus pateikti asmeniškai.
Jei mūsų saugomi, administruojami ir tvarkomi
vertybiniai popieriai jums negali būti pristatyti,
garantinis fondas paprastai kompensuoja iki 20 000
EUR sumą. Jei vertybinių popierių sąskaita bendrai
priklauso jums ir kitam asmeniui, jūs kiekvienas
esate apdraustas iki 20 000 EUR suma.
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Kas nėra apdrausta garantiniame fonde?
Garantiniame fonde neapdrausti:
• garantiniai įsipareigojimai,
• čekiai,
• vertybiniai popieriai, įskaitant akcijas, kapitalo
sertifikatus ar obligacijas, išduotus „Danske
Bank“,
• tam tikrų depozitorių, pavyzdžiui, kitų bankų,
hipotekos kredito institucijų, finansavimo įmonių,
draudimo bendrovių ir valdžios institucijų,
depozitai.
Kaip išmokamos Garantinio fondo
kompensacijos?
Ne vėliau nei per penkias darbo dienas nuo
restruktūrizavimo ar bankroto procedūros pradžios,
garantinis fondas jums atsiunčia jūsų banko
sąskaitos išrašą su jame nurodytu sąskaitos likučiu,
kartu su instrukcija, kaip toliau elgtis (instrukcija taip
pat pateikta ir fondo interneto svetainėje).
Kai gausite ataskaitą, Jūsų naujasis bankas padės
jums pateikti paraišką garantiniam fondui.
Garantinis fondas per septynias darbo dienas
perves depozitų sumą į jūsų naująjį banką.
Su garantiniu fondu galite susisiekti šiuo adresu:
Garantiformuen
Sankt Annæ Plads 13, 2. tv.
DK-1250 Kopenhaga K
Danija
Tel. +45 33 14 62 45
El. paštas: gii@gii.dk
Interneto svetainė: gii.dk

Jei suma nebuvo grąžintą per septynias dienas,
rekomenduotume susisiekti su garantiniu fondu, nes
gali pasibaigti jūsų reikalavimo grąžinti sumą
pateikimo terminas.
Su ankstesne depozitų draudimo sistema
susijusios pereinamojo laikotarpio taisyklės
Pirmiau aprašytos taisyklės įsigalioja 2015 m.
birželio 1 d. Iki tos dienos buvo visa apimtimi
draudžiama keletas specialiųjų depozitų.

Papildoma informacija
Daugiau apie garantinį fondą galite paskaityti čia:
• gii.dk (garantinio fondo interneto svetainė)
• finanstilsynet.dk
• danskebank.dk

Depozitai, kurie visa apimtimi buvo apdrausti iki
2015 m. birželio 1 d.:
•
•
•
•

Depozitai vaikų taupomosiose sąskaitose.
Depozitai įstaigų sąskaitose.
Depozitai advokatų klientų sąskaitose.
Depozitai patikėjimo teise laikomi patikėjimo
įstaigų skyriuose, vadovaujantis Danijos globos
įstatymo 5 dalimi.
• Depozitai patikėjimo teise laikomi patikėjimo
įstaigų
skyriuose,
vadovaujantis
Danijos
Paveldėjimo įstatymo 54 ir 61 skirsniais.
Nuo 2015 m. birželio 1 d. depozitai tokiose
sąskaitose nebėra apdrausti visa apimtimi, jiems
taikomas tik bendros apimties draudimas.
Sumos, kurios buvo įmokėtos į sąskaitas iki 2015
m. gegužės 31 d., išlieka apdraustos visa apimtimi,
tačiau, laikantis pereinamojo laikotarpio depozitų
draudimo taisyklių, įtvirtintų depozitų garantijas
reglamentuojančiuose teisės aktuose.
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