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Danske Bank A/S (reģistrēta Dānijā ar CVR reģistrācijas
Nr.61126228, juridiskā adrese: Dānija, Kopenhāgena, Holmens Kanal
2-12), kuras vārdā Latvijas Republikā darbojas Danske Bank A/S filiāle
Latvijā (reģistrēta Latvijā ar reģistrācijas Nr.40103163202, filiāles
adrese: Rīga, Cēsu iela 31, k-8, LV-1012). Attiecībā uz ieguldījumu
pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanu Banka
atrodas Dānijas kredītiestāžu uzraudzības iestādes (Finanstilsynet) un
Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas uzraudzībā.
Garantiju fonds Noguldītājiem un Ieguldītājiem ir neatkarīga iestāde, kas
dibināta ar Dānijas parlamenta lēmumu. Garantiju fonda kapitālu veido
tā dalībnieku naudas iemaksas un sniegtās garantijas.
„Finanšu instrumentu tirgus likumā” definētie finanšu instrumenti, t.i.
vienošanās, kas vienlaikus vienai personai rada finanšu aktīvus, bet citai
personai — finanšu saistības vai kapitāla vērtspapīrus.
persona, ar kuru Bankai ir noslēgts līgums par finanšu instrumentu
kontu pakalpojumu.
gan Ieguldītājs, gan Noguldītājs.
persona, kura ir noguldījusi naudas līdzekļus jebkurā valūtā Bankā
atvērtā kontā (piemēram, norēķinu kontā, krājkontā, depozītā u.c.).
Noguldītāju un ieguldītāju aizsardzības noteikumi.

2. NOTEIKUMU MĒRĶIS
Noteikumos ir iekļauti vispārējie principi un noteikumi, kas attiecas uz Klientu aizsardzību Bankas
piespiedu likvidācijas gadījumā.
3. GARANTIJU FONDS
3.1. Bankas Klientu aizsardzību nosaka Dānijas tiesību akti, kas paredz Klienta garantijas
attiecībā uz noguldījumiem un FI, nodrošinot tiesības saņemt kompensāciju no Garantiju
Fonda Bankas piespiedu likvidācijas gadījumā.
3.2. Garantiju Fonda noteikumi attiecas gan uz fiziskām, gan juridiskajām personām, kas
noguldījušas naudas līdzekļus un/vai glabā FI Dānijas finanšu institūcijās vai to filiālēs.
4. NOGULDĪTĀJU GARANTIJAS
4.1. Garantiju Fonds sedz Noguldītāja zaudējumus Bankas piespiedu likvidācijas gadījumā.
4.2. Izmaksājamās kompensācijas apmērs tiek aprēķināts, pie Noguldītāja naudas līdzekļiem
Bankas kontos pieskaitot par tiem uzkrātos, bet vēl neizmaksātos procentus, un atrēķinot
Klienta saistības pret Banku. Izmaksājamās kompensācijas apmērs nevar pārsniegt
maksimālo noteikto kompensācijas apmēru 100 000 EUR.
4.3. Uzkrātie procenti (gan par noguldītajiem līdzekļiem, gan par Noguldītāja saistībām pret
Banku) tiek aprēķināti līdz piespiedu likvidācijas datumam (ieskaitot to).
5. IEGULDĪTĀJU GARANTIJAS
5.1. Ieguldītāja FI kontā glabātie FI tiek atgriezti neskatoties uz Bankas piespiedu likvidāciju.
5.2. Ja Banka nespēj Ieguldītājam atgriezt viņam piederošos FI, Garantiju Fonds sedz Ieguldītāja
zaudējumus, iepriekš atrēķinot Klienta saistības pret Banku. Izmaksājamās kompensācijas
apmērs nevar pārsniegt maksimālo noteikto kompensācijas apmēru 20 000 EUR.
5.3. Aprēķinot kompensāciju par Ieguldītājam piederošajiem FI, tos novērtē pēc tirgus vērtības
Bankas piespiedu likvidācijas dienā.
5.4. Ja FI atrodas juridiskas personas turējumā, tiek uzskatīts, ka to īpašnieks ir viena persona,
līdz ar to maksimālais garantiju apmērs tiek piemērots kā vienai personai.
6. KO NESEDZ GARANTIJU FONDS
6.1. Garantiju Fonds nesedz saistības, kas izriet no garantijām, čekiem un FI, ko izdevusi Banka.
6.2. Garantiju Fonds nesedz Klienta finansiālos zaudējumus, kas radušies viņam piederošo FI
vērtības samazināšanās dēļ.
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7. BANKAS PIESPIEDU LIKVIDĀCIJA
7.1. Viena mēneša laikā pēc Bankas piespiedu likvidācijas, Klients saņems pārskatu par viņa
Bankas kontu atlikumiem, kā arī paskaidrojumus, ko darīt tālāk. Piemēram, ka Klientam
jāsazinās ar kādu citu finanšu institūciju, kas palīdzēs nosūtīt prasību Garantiju Fondam.
7.2. Tiklīdz Garantiju Fonds apstiprinās saņemto prasību, bet ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc
piespiedu likvidācijas, nauda tiks izmaksāta vai pārskaitīta uz Klienta kontu citā finanšu
institūcijā.
8. NOSLĒGUMA INFORMĀCIJA
8.1. Plašāka informācija par Garantiju Fondu pieejama www.gii.dk/information-ognyheder/brochure.aspx (angļu valodā).
8.2. Banka publicē Noguldītāju un Ieguldītāju aizsardzības noteikumus savā mājas lapā.

NOGULDĪTĀJU UN IEGULDĪTĀJU AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMI 2 / 2

