
 
 

 
Informacija indėlininkams 

Pagrindinė informacija apie indėlio apsaugą 
 

„Danske Bank“ laikomi indėliai yra 
draudžiami: 

Danijos Karalystės Indėlių ir investuotojų garantiniame fonde 
(Garantiformuen) (1)  

Apsaugos riba:  100 000 EUR (apie 750 000 DKK) vienam indėlininkui (2) 

Jei turite daugiau indėlių toje pačioje 
kredito įstaigoje: 

Visi jūsų depozitai toje pačioje kredito įstaigoje yra susumuojami, 
jų bendrai sumai taikant 100 000 EUR (apie 750 000 DKK) limitą. 

Jei turite bendrą sąskaitą su kitu 
(kitais) asmeniu (asmenimis) 

100 000 EUR (apie 750 000 DKK) limitas taikomas kiekvienam 
asmeniui atskirai. (3) 

Indėlių draudimo išmokos išmokėjimo 
terminas, jei kredito įstaiga nevykdo 
įsipareigojimų 

Septynios darbo dienos. (4) 

Indėlių draudimo išmokos išmokėjimo 
valiuta 

Danijos krona ar kita aktuali valiuta. 

Kontaktiniai duomenys: Garantiformuen  
Sankt Annæ Plads 13, 2. tv. 
DK-1250 Kopenhaga K 
Danija   
Tel. +45 33 14 62 45 
El. paštas: gii@gii.dk 

Daugiau informacijos: www.gii.dk 

Indėlininko patvirtinimas, kad gavo 
informaciją 

Atsidarydami ir pradėdami naudotis sąskaita „Danske Bank“ Jūs 
patvirtinate, kad gavote Informaciją indėlininkams ir sutinkate su 
joje išdėstytomis sąlygomis. 

Papildoma informacija: 
(1) Sistema atsakinga už Jūsų indėlio apsaugą. 

 

(2) Bendra apsaugos riba: 

Jei indėlis negrąžinamas, nes kredito įstaiga nėra pajėgi įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų, indėlininkams indėlius grąžina 
Indėlių garantavimo sistema. Didžiausia grąžinama suma yra 100 000 EUR (apie 750 000 DKK) vienai kredito įstaigai. Tai reiškia, 
kad siekiant nustatyti draudimo sumą, visi toje pačioje kredito įstaigoje laikomi indėliai yra susumuojami. Pavyzdžiui, jeigu 
indėlininkas turi taupomąją sąskaitą, kurioje yra 90 000 EUR, ir einamąją sąskaitą, kurioje yra 20 000 EUR, jam bus grąžinta tik 
100 000 EUR (apie 750 000 DKK). 
 
Tam tikrais atvejais apsauga suteikiama depozitams virš 100 000 EUR. 

 Vadovaujantis teisės aktais, depozitai pensijų taupymo sąskaitose yra visiškai apsaugoti. 
 Depozitai susidarę iš sandorių, susijusių su nekilnojamuoju turtu, yra kompensuojami iki 10 milijonų eurų (apie 75 mln. 

DKK) sumos ne ilgiau nei 12 mėnesių nuo sumos deponavimo dienos , jeigu nekilnojamasis turtas buvo naudojamas arba 
yra skirtas naudoti daugiausia nekomerciniais tikslais. 

 Socialinės paskirties depozitams priskiriamų depozitų, kurie yra susiję su ypatingais gyvenimo įvykiais, pavyzdžiui, 
santuoka, skyrybomis ar negalia suma kompensuojama iki 150 000 EUR (apie 1 125 000 DKK) ne ilgiau nei šešis 
mėnesius nuo sumos deponavimo dienos. 

 Depozitų, gautų kaip nuostolių atlyginimas, ar kompensacijos, sumokėtos vadovaujantis teisės aktais dėl nusikalstamos 
veikos ar valdžios institucijų neteisėtų veiksmų patirtos žalos ar nuostolių, maksimali kompensuojama suma lygi 150 
000 EUR (apie 1 125 000 DKK) už laikotarpį ne ilgesnį nei šeši mėnesiai nuo sumos deponavimo dienos. 

 
Papildomos informacijos galite rasti www.gii.dk ir www.danskebank.lt. 
 

(3) Bendrųjų sąskaitų apsaugos riba. 

Bendrų sąskaitų atveju 100 000 EUR (apie 750 000 DKK) riba taikoma kiekvienam indėlininkui.  
 

(4) Išmokėjimas. 
 Atsakinga Indėlių garantavimo sistema Garantiformuen, Sankt Annæ Plads 13, 2. tv., DK-1250 København V, Denmark, tel. +45 
33 14 62 45, el. paštas gii@gii.dk, tinklalapis www.gii.dk. Ji grąžins Jūsų indėlius iki 100 000 EUR (apie 750 000 DKK) ne vėliau 
kaip per septynias darbo dienas. 

 
Jeigu per šiuos terminus indėlis Jums nebuvo grąžintas, turėtumėte susisiekti su Indėlių garantavimo sistema, nes po tam tikro 
laiko gali būti nebeleidžiama pareikšti reikalavimo dėl indėlio grąžinimo. Daugiau informacijos galima rasti adresu www.gii.dk.. 
 

Kita svarbi informacija. 
Privačių ir juridinių asmenų indėliai yra apdrausti Indėlių garantavimo sistemų. Tam tikriems indėliams taikomos išimtys yra 
nurodytos atsakingos Indėlių garantavimo sistemos interneto svetainėje. Jums paprašius kredito įstaiga taip pat informuos Jus, ar 
tam tikri produktai yra apdrausti. Jei indėliai apdrausti, kredito įstaiga tai patvirtina ir sąskaitos išraše*.  
 
*Šiuo metu atliekami techniniai įdiegimo darbai, susiję su informacijos pateikimu kliento sąskaitų išrašuose. 
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