Informacija apie banką ir banko
teikiamas investicines paslaugas
Taikoma nuo 2018 m. SAUSIO 3 d.
Danske Bank A/S Estijos filialui, Danske Bank A/S Latvijos filialui ir Danske Bank A/S Lietuvos filialui

I. APIE BANKĄ
1. Danske Bank A/S yra universalus Šiaurės šalių bankas
Registracijos Nr. 61126228
Buveinė registruota adresu Holmens Kanal 2-12, DK1092 Kopenhaga K, Danija
El. paštas: danskebank@danskebank.dk
Tel. +45 33 44 00 00
Interneto svetainė: www.danskebank.dk
Danijos finansų priežiūros institucija užregistravo Danske
Bank A/S licenciją FSA Nr. 3000.
2. Bankas reiškia kiekvieną iš Danske Bank A/S filialų
atskirai:
Danske Bank A/S Estijos filialas
Registracijos Nr. 11488826
Buveinė registruota adresu Narva mnt 11, 15015
Talinas, Estija
El. paštas: info@danskebank.ee
Tel. +372 6800800
Interneto svetainė: www.danskebank.ee
Danske Bank A/S Latvijos filialas
Registracijos Nr. 40103163202
Buveinė registruota adresu Cēsu g. 31, k-8, Ryga LV1012, Latvija
El. paštas: info@danskebank.lv
Tel. +371 67 959 599
Interneto svetainė: www.danskebank.lv
Danske Bank A/S Lietuvos filialas
Juridinio asmens kodas 301694694
Buveinė registruota adresu Saltoniškių g. 2, LT-08500
Vilnius, Lietuva
El. paštas: info@danskebank.lt
Tel.: +370 5 215 6666
Interneto svetainė: www.danskebank.lt
3. Kalbos, kuriomis klientas gali bendrauti su Banku ir iš
Banko gauti dokumentus, sutarčių sąlygas ir kitą informaciją
prieš sudarydamas sutartį su Banku, yra šalies, kurioje
teikiama paslauga, valstybinė kalba arba anglų kalba.
4. Informacijos pateikimo būdai, naudojami Bankui ir klientui
bendraujant tarpusavyje, kurie, reikalui esant, apima
pavedimų siuntimo ir gavimo būdus, yra tokie:
 klientų aptarnavimo centrai;
 telefonas;
 elektroninė bankininkystė;
 elektroninis paštas.

II. FORMACIJA APIE INVESTICINES PASLAUGAS IR
PAPILDOMAS PASLAUGAS
5. Bankas teikia tokias investicines paslaugas:
 su vertybiniais popieriais susijusių pavedimų
priėmimas ir perdavimas;
 su vertybiniais popieriais susijusių pavedimų
vykdymas kliento vardu;
 sandorių vykdymas savo sąskaita;
 konsultacijos dėl investicijų;
 finansinių priemonių emisijos organizavimas ir
vykdymas arba finansinių priemonių išplatinimas
įsipareigojus supirkti likutį (tik Estijoje ir Lietuvoje);
 finansinių priemonių siūlymo arba emisijos
organizavimas.
6. Bankas teikia tokias papildomas paslaugas:
 kliento
vertybinių
popierių
saugojimas
ir
administravimas ir su tuo susijusi veikla;
 kredito arba paskolos suteikimas investuotojui, kad
šis galėtų įvykdyti sandorį su finansinėmis
priemonėmis;
 įmonių konsultavimas dėl kapitalo struktūros, verslo
strategijos bei su tuo susijusių dalykų, patarimai bei
paslaugos, susijusios su įmonių susijungimais ir
dalyvavimu juose;
 užsienio valiutos keitimo paslaugos, susijusios su
investicinių paslaugų teikimu;
 investavimo rekomendacijų ir finansinės analizės ar
kitų formų bendrų rekomendacijų dėl finansinių
priemonių sandorių rengimas ar teikimas;
 paslaugos, susijusios su finansinių priemonių
emisijos organizavimu ir vykdymu;
 kitų investicinių ir papildomų paslaugų, susijusių su
išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, teikimas.
7. Išsami ir aktuali informacija klientams taip pat pateikiama
šiuose dokumentuose, kuriuos galima rasti Banko interneto
svetainėje:
 Banko bendrosiose sąlygose;
 Standartinėse investicinių paslaugų sutarties
sąlygose;
 Konsultacijų dėl investicijų teikimo sąlygose;
 Pavedimų vykdymo politikoje;
 Informacijos indėlininkui ir investuotojui lapas;
 Interesų konfliktų vengimo politikoje;
 Finansinių priemonių pobūdžio ir joms būdingos
rizikos aprašyme;
 Išlaidų ir mokesčių vadove;
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Klientų skundų nagrinėjimo vadove.

III. INFORMACIJA, KURI TURI BŪTI PATEIKIAMA APIE
INVESTICINES
PASLAUGAS
IR
PAPILDOMAS
PASLAUGAS
8. Bankas klientui pateikia prekybos patvirtinimą pagal
atitinkamos sutarties sąlygas.
9. Jeigu atskiru susitarimu nesusitarta kitaip, tai pasaugos
sąskaitos ataskaita bus siunčiama bent kartą per ketvirtį, ir
bent kartą per metus Bankas pateiks ataskaitą dėl visų
sandorių, nurodydamas visas išlaidas ir mokesčius, su
sąlyga, kad tokios apžvalgos anksčiau nebuvo pateiktos kitose
Banko periodinėse ataskaitose.
10. Bankas nėra atsakingas už finansinių priemonių
informacijos, kurią gauna iš išorinių informacijos teikėjų,
tikslumą.
IV. KLIENTO
PRINCIPAI

TURTO

APSAUGOS

IR

SAUGOJIMO

11. Šis skyrius aprašo kliento turto (finansinių priemonių ir
fondų), susijusių su Banko teikiamomis investicinėmis ir
papildomomis paslaugomis, kurios nurodytos aukščiau II
skyriuje, apsaugą ir saugojimą.
12. Kliento
finansinių
priemonių
saugojimas
ir
administravimas bei su tuo susijusi veikla pati savaime yra
atskira papildoma paslauga, kurią Bankas teikia savo
klientams.
13. Bankas kliento finansinių priemonių įrašus atlieka
pasaugos sąskaitoje, kuri atidaroma kliento vardu
atitinkamoje Banko sistemoje.
14. Kadangi sandoriai su finansinėmis priemonėmis
paprastai yra susiję su pinigų mokėjimu ar jų gavimu, todėl
pasaugos sąskaita visada yra susieta su mokėjimo sąskaita.
15. Žemiau nurodytais atvejais Bankas kliento finansines
priemones laiko trečiojo asmens sąskaitoje, atidarytoje
Banko vardu, arba pasaugos sąskaitoje, atidarytoje Banko
vardu:
 finansinės priemonės registruotos užsienyje, pvz.
nuosavybės finansinės priemonės, obligacijos
registruotos Europos Sąjungos šalyje arba
Jungtinėse Amerikos Valstijose;
 finansinės priemonės registruotos vietiniame (Estijos,
Latvijos, Lietuvos) Centriniame vertybinių popierių
depozitoriume (CVPD), bet klientas nori arba vietos
teisės aktai reikalauja priemones laikyti Banko vardu
(pvz. trečiojo asmens sąskaitoje);
 finansinės priemonės registruotos ne vietiniame
CVPD, bet kitame depozitoriume, pvz., finansinėje
institucijoje, kuri tvarko investicinio fondo vienetų
registrą.
16. Pareiškiame, kad Bankas nelaiko finansinių priemonių,
registruotų vietinio CVPD pasaugos sąskaitoje, kuri atidaryta
tiesiogiai kliento vardu. Šiuo atveju Bankas yra sąskaitos
operatorius (valdytojas), kuris tarpininkauja tarp kliento
duomenų ir pavedimų CVPD ir atvirkščiai, t.y. tarp CVPD
duomenų ir paslaugų bei kliento.

17. Kliento finansinių priemonių saugojimas Banke
vykdomas sekančiai:
 Bankas saugo duomenis, įskaitant duomenis apie
kliento turtą, tvarko registrus ir įrašus, įgalinančius
Banką bet kuriuo metu nedelsiant atskirti vieno kliento
turtą nuo bet kurio kito laikomo kliento turto ir nuo
pačio Banko turto. Šiuo tikslu Bankas tvarko sistemą
pasaugos sąskaitų, atidarytų kliento vardu, kuri
parodo klientui priklausančias finansines priemones
ir su šiomis priemonėmis atliktus sandorius;
 Banko vidinė pasaugos sąskaitų sistema tvarkoma
tokiu būdu, kuris užtikrina duomenų tikrumą ir parodo
Banko faktiškai laikomas klientų finansines priemones
ir fondus;
 Bankas periodiškai vykdo kontrolę, siekdamas
patikrinti, ar duomenys, esantys Banko vidinėje
pasaugos sąskaitų sistemoje, atitinka trečiųjų
asmenų, pas kuriuos šis turtas laikomas, registrų
duomenis;
 Bankas imasi adekvačių organizacinių priemonių,
siekiant suvaldyti kliento turto praradimo ar kliento
teisių į šį turtą apribojimo riziką dėl netinkamo turto
valdymo, sukčiavimo, netinkamo administravimo,
aplaidumo nepakankamo registravimo. Šiuo tikslu
Bankas sukūrė atitinkamas vidines procedūras ir
efektyvią vidinio audito sistemą ir apmokė personalą
bei rūpestingai atrinko trečiuosius asmenis ir kitus
paslaugų teikėjus. Bankas taip pat reguliariai vykdo
vidinius ir išorinius auditus;
18. Banko laikomos klientų finansinės priemonės, įskaitant
Banko vardu laikomas klientų finansines priemones (pvz.,
trečiojo asmens sąskaitoje), taip pat turtas, įgytas klientų
finansinių priemonių sąskaitoje, priklauso šiems klientams ir
nebus įtrauktas į Banko bankroto turto masę Banko
nemokumo atveju, ir iš šio turto nebus tenkinami Banko
kreditorių reikalavimai.
19. Kliento finansinės priemonės
Tuo atveju, kai finansinės priemonės laikomos užsienio šalyje,
Bankas naudoja trečiuosius asmenis, pas kuriuos savo vardu
atidaro trečiojo asmens sąskaitą arba tam tikrais atvejais
įprastinę vertybinių popierių sąskaitą.
20. Trečiojo asmens sąskaita yra speciali pasaugos
sąskaita, kuri atidaroma Banko vardu pas aukščiau nurodytą
trečiąjį asmenį (saugotoją), bet yra naudojama kliento
vertybinių popierių laikymui. Turtas, laikomas trečiojo
asmens sąskaitoje, priklauso klientams ir nėra įtraukiamas į
Banko bankroto turto masę ir todėl reikalavimai nukreipti
prieš Banką negali būti tenkinami iš finansinių priemonių,
laikomų trečiojo asmens sąskaitoje. Apskritai visas klientų
turtas yra Banko laikomas toje pačioje trečiojo asmens
sąskaitoje.
21. Tam, kad Bankas galėtų laikyti finansines priemones
trečiojo asmens sąskaitoje, taip pat laikyti skirtingų klientų
finansines priemones vienoje Banko vardu atidarytoje
sąskaitoje pas trečiąjį asmenį, klientas turės duoti savo
sutikimą Bankui sudarydamas Investicinių paslaugų sutartį.
Bankas apskritai negali teikti paslaugų be aukščiau nurodyto
kliento sutikimo.
22. Tretysis asmuo (saugotojas) paprastai yra užsienio
investicinė bendrovė, kredito įstaiga, finansų rinkos dalyviai,
kuriems teisės aktai leidžia teikti finansinių priemonių
saugojimo ir administravimo paslaugas.
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23. Pareiškiame, kad kai finansinės priemonės laikomos
pasaugos sąskaitoje, atidarytoje pas užsienio saugotoją,
tokiu atveju taikomi ne vietos teisės aktai, bet užsienio teisė,
ir kliento teisės, susijusios su finansinėmis priemonėmis, gali
skirtis nuo tų teisių, numatytų vietos teisės aktuose.
24. Kai Bankas kliento finansines priemones laiko sąskaitoje,
atidarytoje pas trečiąjį asmenį, Bankas taiko tokius principus:
 Bankas naudoja tinkamus įgūdžius, protingumą ir
atidumą parenkant, skiriant ir reguliariai tikrinant
saugotoją bei susitarimą dėl tokių finansinių
priemonių laikymo;
 Bankas taip pat atsižvelgia į saugotojo patirtį ir
reputaciją, taip pat į teisės aktus bei rinkos praktikas,
susijusias su finansinių priemonių laikymu, ir kurie gali
neigiamai paveikti kliento teises.
25. Bankui leidžiama deponuoti kliento finansines priemones
pas saugotoją tik tokioje jurisdikcijoje, kurioje tiek finansinių
priemonių laikymui kito asmens sąskaitoje, tiek saugotojui
taikomas specifinis reguliavimas ir priežiūra.
26. Tam, kad apsaugotų kliento finansines priemones
Bankas nedeponuoja finansinių priemonių tokioje trečioje
šalyje, kuri nereglamentuoja finansinių priemonių laikymo kito
asmens sąskaitoje (pvz., kai nepripažįstamas trečiojo
asmens sąskaitos buvimas), išskyrus atvejus, kai atitinka
bent vieną iš žemiau nurodytų sąlygų:
 finansinių priemonių pobūdis ar investicinės
paslaugos, susijusios su šiomis priemonėmis,
reikalauja šias priemones deponuoti pas saugotoją
tokioje trečioje šalyje;
 kai finansinės priemonės laikomos profesionalių
klientų vardu ir toks klientas raštu Banko prašo
deponuoti šias priemones pas saugotoją, esantį
tokioje trečioje šalyje.
Aukščiau minėtų 25 ir 26 punktų nuostatos taip pat bus
taikomos, kai tokie saugotojai delegavo savo funkciją dėk
finansinių priemonių laikymo ir saugojimo kitam saugotojui.
27. Bet kuriuo metu Bankas užtikrina, kad klientui
priklausančios ir trečiojo asmens sąskaitoje pas saugotoją
esančios finansinės priemonės gali būti atskirtos nuo Bankui
ir saugotojui priklausančių priemonių.
28. Šiuo tikslu Bankui priklausančios finansinės priemonės ir
klientams priklausančios priemonės yra laikomos atskirose
saugotojo sąskaitose.
29. Kiekviena kliento finansinė priemonė yra atskirai
apskaitoma vidinėje pasaugos sąskaitoje, tiesiogiai kliento
vardu atidarytoje Banko vidinėje vertybinių popierių sąskaitų
sistemoje.
30. Tuo atveju, kai jurisdikcijoje, nereglamentuojančioje
finansinių priemonių laikymą kito asmens sąskaitoje, t.y. kai
trečiojo asmens sąskaita negali būti atidaryta, bet šių
priemonių pobūdis ar susijusios investicinės paslaugos
reikalauja deponuoti tokias priemones pas saugotoją tokioje
šalyje, Bankas turi teisę tokias priemones laikyti:
 (vertybinių popierių) sąskaitoje, atidarytoje Banko
vardu kartu su Bankui ir kitiems Banko klientams
priklausančiomis priemonėmis, arba
 sąskaitoje, atidarytoje Banko vardu atskirai nuo
Bankui ir (ar) jo klientams priklausančių finansinių
priemonių.



sąskaitoje, atidarytoje kliento vardu, ir Bankas turi
teisę kliento vardu valdyti ir disponuoti tokią sąskaitą.

31. Pareiškiame, kad 30 punkte nurodytais atvejais pas
saugotoją atidarytose sąskaitose gali būti neįmanoma
atskirti kliento priemones nuo saugotojui ar Bankui
priklausančių priemonių. Tačiau Banko vidinėje pasaugos
sąskaitos sistemoje ir apskaitoje užtikrinamas Kliento
priemonių atskyrimas nuo Banko priemonių.
32. Saugotojo bankroto atveju tokioje jurisdikcijoje, kaip
nurodyta 30 punkte, gali būti neįmanoma atskirti finansinių
priemonių nuo saugotojo bankroto turto masės ir reikalavimo
pateikti šias priemones bankroto procedūroje.
33. Bankas netaiko jokių apsaugos priemonių, sulaikymo ar
kompensavimo galimybių trečiajai šaliai (saugotojui) kliento
pinigų ir finansinių priemonių atžvilgiu, Banko laikomų pas
saugotoją, kurios įgalintų saugotoją patenkinti savo
reikalavimus, nesusijusius su investicinių paslaugų teikimu
klientui.
Aukščiau nurodytam atvejui taikoma išimtis, kai trečiosios
šalies, kurioje kliento fondai ar finansinės priemonės
laikomos, taikytini teisės aktai tą įpareigoja daryti ir Bankas
neturi teisės atsisakyti finansines priemones pas tokį
saugotoją tokioje šalyje. Jeigu taip atsitinka, Bankas apie tai
informuoja klientą ir nurodo rizikas, susijusias su tokia
situacija ir saugotoju.
34. Saugant skirtingų klientų vertybinius popierius toje
pačioje sąskaitoje, atidarytoje Banko vardu šalyse, kuriose
trūksta reglamentavimo laikant turtą kito asmens sąskaitoje,
susiduriama su rizika, kad:
a) klientas neturės galimybės atskirai dalyvauti emitentų
visuotiniuose susirinkimuose;
b) su
vertybiniais
popieriais,
kuriems
netaikomi
disponavimo sandoriai, per klaidą gali būti sudaromi tokio
pobūdžio sandoriai;
c) vienas iš klientų neįvykdys akcininkams skirtų teisinių
pareigų (pvz. nepraneš atitinkamoms institucijoms apie
akcininkų reikšmingų dalių pasikeitimus). Toks
pažeidimas gali sąlygoti vertybinių popierių sąskaitos
areštą ar jos užblokavimą, ir niekas iš klientų negalės
disponuoti ar naudoti savo vertybinius popierius, bei
klientas gali netekti teises balsuoti remiantis tokiais
vertybiniais popieriais.
d) Tam, kad įgytų tam tikrų akcininkų teisių ar teisę dalyvauti
įmonės veikloje, iš Banko gali reikalauti pateikti
dokumentų ir (ar) patvirtinimo, kurio Bankas negalės
išduoti. Dėl šios priežasties klientas gali netekti ar
prarasti tam tikras akcininkų teises.
35. Bankas neturi teisės naudoti ar disponuoti finansinėmis
priemonėmis, kurias Bankas laiko klientų vardu (įskaitant ir
trečiojo asmens sąskaitą), paties Banko ar bet kurio kito
asmens (įskaitant ir kitus Banko klientus) naudai, išskyrus
atvejį, kai klientas davė išankstinį raštišką sutikimą naudoti ar
disponuoti priemonėmis pagal sutikime nurodytas sąlygas.
36. Bankas turi teisę įkeisti kliento finansinę priemonę savo
vardu tik turėdamas aiškiai sudarytą susitarimą su klientu.
Aukščiau nurodytas raštiškas sutikimas ar susitarimas gali
būti įtrauktas į Investicinių paslaugų teikimo sutartį arba
Banko gautas klientui pateikiant pavedimą.
37. Bankas neturi teisės sudaryti finansinio užstato
nuosavybės teisės perleidimo susitarimų su mažmeniniu
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(neprofesionaliu) klientu siekiant užtikrinti ar padengti kliento
esamus ar būsimus, faktinius ar galimus įsipareigojimus.
Esant tam tikroms sąlygoms, tokie susitarimai leidžiami su
profesionaliais klientais ir tinkamomis sandorio šalimis.
38. Kliento pinigai
Klientų pinigų laikymo atžvilgiu Bankui, kaip kredito įstaigai,
taikomi skirtingi reikalavimai lyginant su investicinėmis
bendrovėmis. Bankas turi išimtinę teisę gauti pinigus iš
visuomenės su tikslu juos laikyti.
39. Dėl aukščiau 38 punkte nurodyto atvejo Bankas
neprivalo nedelsiant pervesti pinigus, susijusius su kliento
finansinių priemonių sandoriais, į centrinį banką ar kitą
kredito įstaigą ar juos investuoti į akcijų ar pinigų rinkos
fondus.
40. Bankas neprivalo laikyti tokias kliento lėšas atskirai nuo
banko lėšų (pvz. banko korespondento sąskaitoje) ar Banko
vardu laikomų lėšų.

VII. DANIJOS GARANTIJŲ FONDO ADRESAS
46. Danijos indėlininkų ir investuotojų garantijų fondo.
Adresas: Amaliegade 3-5, 5-as aukštas 1256
Kopenhaga K, Danija
Tel. (+45) 3314 6245
Faks. (+45) 3314 9437
El. paštas: gii@gii.dk
Interneto svetainė: www.gii.dk.
VIII. INTERESŲ KONFLIKTAI
47. Bankas taiko savo patvirtintą Interesų konfliktų vengimo
politiką. Su Interesų konfliktų vengimo politika galima
susipažinti bet kurioje Banko paslaugų teikimo vietoje
pateikus rašytinį prašymą ir (arba) Banko interneto
svetainėje.
IX. PASAUGOS SĄSKAITA, PAVEDIMŲ VYKDYMAS

41. Bankas turi teisę naudoti kliento lėšas mokėjimo
sąskaitoje, susietoje su investavimo ar papildomomis
paslaugomis, kaip ir visų kitų klientų lėšas Banko vardu,
vykdant Banko pagrindinę ekonominę veiklą, t.y. išduodant
paskolas savo klientams.
V. INVESTICIJŲ GARANTIJOS
42. Neatsižvelgiant į griežtą priemonę, skirtą apsaugoti
klientų turtą, reikalaujančią, kad Bankas laikytų kliento turtą
atskirtą nuo Banko turto ir kliento turtas nebūtų priskirtas
Banko bankroto turto masei ir kreditorių reikalavimai nebūtų
tenkinamai kliento turto sąskaita, vis dėl to Banko
nemokumas nėra atmestina galimybė.
43. Banko nemokumo atveju Danijos indėlininkų ir
investuotojų garantijų fondas (toliau – Garantijų fondas)
padengia visus nuostolius, kuriuos investuotojas patiria dėl
to, kad Bankas negrąžina investuotojui priklausančių
finansinių priemonių, kurias Bankas saugo arba tvarko, kurių
vertė vienam investuotojui siekia iki 20 000 eurų arba iki
atitinkamos sumos kita valiuta. Tačiau investuotojui
padengiama tik ta finansinių priemonių vertei prilygstanti
suma, kurios Bankas negalėjo grąžinti. Daugiau informacijos
apie investicijų garantijas taip pat pateikiama Banko
interneto svetainėje.
44. Investuotojų apsauga neapima investavimo rizikos, pvz.
nuostolių, kurie atsirado dėl finansinių priemonių rinkos
vertės sumažėjimo ar priemonių emitento bankroto.
VI. INDĖLIŲ GARANTIJOS
45. Danijos garantijų fondas padengia vardinius indėlius,
kurių suma vienam indėlininkui siekia iki 100 000 eurų.
Daugiau informacijos apie indėlių garantijas pateikiama
Banko interneto svetainėje ir Indėlininkų informaciniame
lape.

48. Bankas turi vykdyti pavedimus veikdamas geriausiais
kliento interesais ir pagal pavedime nurodytas sąlygas bei
pagal Pavedimų vykdymo politiką, kurią galite rasti Banko
interneto svetainėje.
49. Išsamesnė informacija apie pasaugos sąskaitą ir apie
pavedimų vykdymą yra įtraukta į Investicinių paslaugų
sutarties, kuri pateikiama Banko interneto svetainėje,
sąlygas.
X. IŠLAIDOS IR MOKESČIAI, MOKESČIAI VALSTYBEI
50. Klientas turi Bankui mokėti Banko kainyne nurodytus
mokesčius ir išlaidas už teikiamas investicines paslaugas ir
papildomas paslaugas, jei Bankas ir klientas nesusitaria
kitaip. Informacija apie išlaidas ir mokesčius taip pat
pateikiama Banko interneto svetainėje paskelbtame Išlaidų ir
mokesčių vadove.
51. Išlaidų ir mokesčių vadove pateikiami išlaidų, nurodytų
Kainyne, pavyzdžiai ir pateikiama papildoma informacija apie
išlaidas, susijusias su investavimo ir papildomomis
paslaugomis. Tačiau šiame vadove pateikta informacija nėra
Banką įpareigojanti.
52. Klientas yra atsakingas už visų mokesčių, susijusių su
vertybiniais popieriais, valstybei sumokėjimą ir privalo
pateikti visas reikiamas mokesčių deklaracijas ir visus kitus
dokumentus atitinkamiems pareigūnams. Bankas neatsako
už nuostolius, kuriuos patiria klientas dėl mokesčių
nesumokėjimo arba pavėluoto sumokėjimo arba reikiamų
dokumentų nepateikimo.
XI. SKUNDAI IR GINČŲ SPRENDIMAS NE TEISMO
TVARKA
53. Informacija apie skundų ir ginčų sprendimą pateikta
Banko interneto svetainėje paskelbtame Skundų nagrinėjimo
vadove.
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XII. REGULIAVIMO INSTITUCIJA
54. Banką prižiūrinti institucija yra Finanstilsynet (Danijos
finansų priežiūros institucija).
Adresas: Århusgade 110, DK-2100 Kopenhaga Ø
Tel. +45 33 55 82 82
Interneto svetainė:www.finanstilsynet.dk
55. Papildomai prie to, kas nurodyta aukščiau, ir kiek numato
Estijos teisė, Danske Bank A/S Estijos filialą taip pat prižiūri:
Finantsinspektsioon (Estijos finansų priežiūros institucija)
Adresas: Sakala 4,15030 Talinas
Tel. +372 6680 500
Interneto svetainė: www.fi.ee
56. Kiek numato Latvijos teisė, Danske Bank A/S Latvijos
filialą taip pat prižiūri:
Finansų ir kapitalo rinkų komisija
Adresas: Kungu 1, Ryga, LV-1050
Tel. +371 6 777 4800
Interneto svetainė: www.fktk.lv
57. Kiek numato Lietuvos teisė, Danske Bank A/S Lietuvos
filialą taip pat prižiūri:
Lietuvos bankas
Adresas: Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius
Tel.+370 5 268 0029
El. paštas: info@lb.lt
Interneto svetainė: www.lb.lt
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