INFORMACIJA INDĖLININKUI
Pagrindinė informacija apie indėlio apsaugą
Taikoma nuo 2017 m. liepos 1 d. Danske Bank A/S Latvijos filiale ir Danske Bank A/S Lietuvos filiale ir nuo 2018 m. balandžio 1 d. Danske Bank
A/S Estijos filiale

Danske Bank A/S filialuose Estijoje,
Latvijoje ir Lietuvoje laikomi indėliai yra
draudžiami
Apsaugos riba:
Jei turite daugiau indėlių toje pačioje
kredito įstaigoje:
Jei turite bendrą sąskaitą su kitu
(kitais) asmeniu (asmenimis):
Indėlių draudimo išmokos išmokėjimo
terminas, jei kredito įstaiga nevykdo
įsipareigojimų:
Indėlių draudimo išmokos išmokėjimo
valiuta:
Kontaktiniai duomenys:

Daugiau informacijos:
Indėlininko patvirtinimas, kad gavo
informaciją:

Danijos Karalystės indėlių garantavimo sistemoje (Garantiformuen)1
Iki 100 000 EUR sumos vienam indėlininkui.2
Visi jūsų indėliai, laikomi toje pačioje kredito įstaigoje, susumuojami ir bendrai
sumai taikoma 100 000 EUR apsaugos riba.
100 000 EUR riba atskirai taikoma kiekvienam asmeniui.3
Septynios darbo dienos.4
Eurai
Garantiformuen
Sankt Annæ Plads 13, 2. tv.
1250 Kopenhaga K
Danija
Tel. +45 33 14 62 45
El. paštas gii@gii.dk
www.gii.dk
Banko Bendrosios sąlygos bei kitos su konkrečia sąskaita ir/ arba indėliu susijusios
sąlygos pradedamos taikyti, kai indėlininkas atidaro sąskaitą ir/ arba padeda indėlį
ir pradeda naudotis sąskaita ir/ arba indėliu. Ši informacija indėlininkui yra
aukščiau minėtų sąlygų dalis ir atidarydami bei naudodami sąskaitą jūs
patvirtinate, kad gavote šią informaciją indėlininkui ir ją perskaitėte.

Papildoma informacija:
1 Danijos Karalystės Indėlininkų ir investuotojų garantinis fondas kaip sistema yra atsakinga už jūsų indėlių apsaugą, jei
Danske Bank A/S taptų nemokus, tiksliau tuo atveju, jei restruktūrizavimo ar bankroto procedūros būtų pradėtos.
2 Bendra apsaugos riba
Jei indėlis negrąžinamas dėl to, kad kredito įstaiga nėra pajėgi įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų ir restruktūrizavimo ar
bankroto procedūros yra pradėtos, indėlininkams indėlius grąžina Danijos Karalystės Indėlių garantavimo sistema. Didžiausia
indėlių, laikomų vienoje kredito įstaigoje, grąžinama suma vienam indėlininkui yra 100 000 EUR. Tai reiškia, kad siekiant
nustatyti draudimo sumą, visi toje pačioje kredito įstaigoje laikomi indėliai yra susumuojami. Pavyzdžiui, jeigu indėlininkas turi
taupymo sąskaitą, kurioje yra 90 000 EUR, ir banko sąskaitą, kurioje yra 20 000 EUR, klientui iš Danijos Karalystės Indėlių
garantavimo sistemos bus grąžinta 100 000 EUR. Siekiant nustatyti draudimo sumą, visi toje pačioje kredito įstaigoje
(įskaitant skirtingus filialus) laikomi indėliai yra susumuojami. Tai reiškia, kad jei indėlininkas Danske Bank A/S Estijos filiale
esančioje banko sąskaitoje laiko 80 000 EUR ir Danske Bank A/S Lietuvos filiale esančioje banko sąskaitoje laiko 90 000 EUR,
jam iš Danijos Karalystės indėlių garantavimo sistemos iš viso bus grąžinta 100 000 EUR.
Indėlininkų reikalavimai dėl grąžintinos sumos yra apskaičiuojami atėmus įsipareigojimus kredito įstaigai.
Kai kuriais atvejais indėliams gali būti taikoma didesnė nei 100 000 EUR draudimo apsauga: indėliai, padėti po sandorių,
susijusių su gyvenamosios paskirties nekilnojamuoju turtu, draudžiami iki 10 milijonų EUR ne ilgiau nei 12 mėnesių nuo už
gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto pardavimą gautos sumos deponavimo dienos.
Visi fiziniai asmenys, verslininkai ir kiti mažmeniniai indėlininkai draudžiami pagal indėlių garantavimo sistemą. Juridiniai
asmenys/ įmonės taip pat draudžiami pagal indėlių garantavimo sistemą. Tam tikriems indėliams taikomos išimtys yra
išvardintos atsakingosios indėlių garantavimo sistemos interneto svetainėje www.gii.dk, ir atitinkamą paslaugą teikiančio
Banko svetainėje. Jūsų kredito įstaiga taip pat informuos, ar tam tikri produktai yra draudžiami.
Bendrų sąskaitų apsaugos riba (kai pateikiama atitinkama sąskaita)
Bendrų sąskaitų atveju 100 000 EUR apsaugos riba taikoma kiekvienam indėlininkui atskirai.
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Išmokėjimas
Atsakinga indėlių garantavimo sistema:
Garantiformuen, Sankt Annæ Plads 13, 2. tv. 1250 Kopenhaga K, Danija, tel. +45 33 14 62 45, el. paštas: gii@gii.dk, interneto
svetainė: www.gii.dk. Indėliai (daugiausia 100 000 EUR) turi būti išmokami per septynias darbo dienas, tačiau šis terminas gali
būti pratęstas tam tikromis aplinkybėmis, įskaitant tai, kada mokėjimas turi būti atliktas pagal indėlius priimančios šalies teisės
sistemą.
Jei per nustatytą terminą išmokos negaunate, turėtumėte kreiptis į indėlių garantavimo sistemą, kol nesibaigė reikalavimų dėl
indėlių grąžinimo teikimo laikas.
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Nedraudžiami indėlininkai
Garantinis fondas nedraudžia indėlių ar vertybinių popierių, priklausančių, pavyzdžiui:
(1) Danijos Karalystės indėlininkų ir investuotojų garantinio fondo įstatymo 3(1) dalyje minimoms įstaigoms,
(2) finansų įstaigoms,
(3) draudimo įmonėms,
(4) kolektyvinio investavimo subjektams,
(5) pensijų kaupimo įmonėms ir pensijų fondams,
(6) viešosioms valdžios institucijoms, arba
(7) užsienio finansų įmonėms, bendrovėms ir viešosioms valdžios institucijoms.
Detalią informaciją ir išvardintas įstaigas arba nedraudžiamų indėlininkų aprašymą galima rasti adresu www.gii.dk.
Nedraudžiamų indėlių tipai
Garantinis fondas nedraudžia:
(1) vietinės arba užsienio institucijos bendro ar kito subordinuoto kapitalo,
(2) indėlių arba vertybinių popierių, gautų iš sandorių, dėl kurių priimtas nuosprendis baudžiamojoje byloje dėl pinigų plovimo,
arba
(3) indėlių arba vertybinių popierių, kurių savininkas nebuvo nustatytas.
Daugiau informacijos galima rasti adresu www.gii.dk.

INFORMACIJA INDĖLININKUI
CO_PB_A_DGS_INF01_LIT / 20180401

2/2

