PAMATINFORMĀCIJA PAR GARANTĒTO NOGULDĪJUMU AIZSARDZĪBU
Vispārīga informācija par noguldījumu aizsardzību
Piemērojama no 2017. gada 1. jūlija Danske Bank A/S Latvijas un Lietuvas filiālēs un no 2018. gada 1. aprīļa Danske Bank A/S Igaunijas filiālē

Jūsu noguldījumu drošību
Danske Bank A/S Igaunijas, Latvijas un
Lietuvas filiālēs garantē:
Maksimālais garantētās atlīdzības
apmērs:
Garantētās atlīdzības aprēķināšana,
ja ir vairāki noguldījumi kredītiestādē:
Garantētās atlīdzības aprēķināšana,
ja ir kopīgs noguldījums ar citu
personu:
Garantētās atlīdzības izmaksas
termiņš noguldījumu nepieejamības
gadījumā:
Noguldījuma atmaksas valūta:
Kontaktinformācija:

Plašāka informācija:
Noguldītāja apliecinājums par
informācijas saņemšanu:

Dānijas noguldījumu garantiju sistēma (Garantiformuen)1
Summa, kas līdzvērtīga 100 000 EUR katram noguldītājam.2
Visi Jūsu noguldījumi kredītiestādē tiek summēti, un kopsummai piemēro
maksimālo garantētās atlīdzības apmēru –100 000 EUR.
Maksimālo garantētās atlīdzības apmēru 100 000 EUR piemēro katram
noguldītājam atsevišķi.3
Septiņas darba dienas.4
Euro
Garantiformuen
Sankt Annæ Plads 13, 2. tv.
1250 København K
Dānija
Tel. +45 33 14 62 45
E-mail: gii@gii.dk
www.gii.dk
Bankas Vispārējie darījumu noteikumi, kā arī citi noteikumi, kas ir saistīti ar attiecīgo
kontu/depozītu, tiek piemēroti pēc tam, kad konts ir atvērts/ depozīts ir noguldīts. Šī
Noguldītāja pamatinformācija par garantēto noguldījumu aizsardzību ir iepriekš
minēto noteikumu neatņemama sastāvdaļa un, atverot un lietojot kontu, Jūs
apstiprināt, ka informāciju par noguldījumu aizsardzību esat saņēmis un izlasījis.

Papildu informācija:
1 Dānijas garantiju fonds kā sistēma ir atbildīga par Noguldītāju un Investoru noguldījumu aizsardzību Danske Bank A/S
maksātnespējas gadījumā, jo īpaši reorganizācijas vai likvidācijas gadījumos.
2 Vispārējais noguldījuma aizsardzības limits
Ja noguldījums nav pieejams, jo kredītiestāde nespēj pildīt savas finansiālās saistības un ir uzsākta reorganizācijas vai
likvidācijas procedūra, atmaksu noguldītājiem veic noguldījumu garantiju sistēma. Šī atmaksa sedz ne vairāk kā 100 000 EUR
vienas kredītiestādes ietvaros. Tas nozīmē, ka visus noguldījumus vienā un tajā pašā kredītiestādē summē, lai noteiktu seguma
līmeni. Ja, piemēram, noguldītājs krājkontā tur 90 000 EUR un norēķinu kontā 20 000 EUR, klientam Dānijas garantiju fonds
atmaksās 100 000 EUR. Visus noguldījumus vienā kredītiestādē (tajā skaitā dažādās filiālēs) sasummē, lai varētu noteikt
garantijas apmēru. Tas nozīmē, ja noguldītājs Danske Bank A/S Igaunijas filiāles norēķinu kontā tur 80 000 EUR un Danske
Bank A/S Latvijas filiāles norēķinu kontā tur 90 000 EUR, kopējā summa, ko Dānijas garantijas sistēma atmaksās, būs
100 000 EUR.
Aprēķinot noguldītājam pienākošos garantēto atlīdzību, tiek ņemtas vērā noguldītāja saistības pret kredītiestādi, tās savstarpēji
dzēšot.
Dažos gadījumos noguldījumi ir aizsargāti virs 100 000 EUR: Noguldījums, kas saistīts ar dzīvošanai paredzēta nekustamā
īpašuma darījumu, tiek segts līdz 10 miljonu euro apmēram par periodu līdz 12 mēnešiem no noguldījuma dienas.
Noguldījumu garantiju sistēma vispārēji aizsargā privātās un juridiskās personas, izņemot zemāk norādītos izņēmumus. Visa
informācija par izņēmumiem ir pieejama mājas lapā par noguldījumu garantiju sistēmu www.gii.dk. Jūsu kredītiestāde arī Jūs
informēs par to, vai jūsu noguldījums ir ietverts noguldījumu garantiju sistēmā vai nav.
3 Garantētās atlīdzības apmērs, ja ir kopīgs noguldījums ar citu personu

Kopīgiem noguldījumiem ar citu personu, garantijas apmērs 100 000 EUR attiecas uz katru noguldītāju atsevišķi.

4 Atmaksa

Par noguldījumu garantiju sistēmu atbild:
Garantiformuen, Sankt Annæ Plads 13, 2. tv. 1250 København K, Dānija, tel. +45 33 14 62 45, e-pasts: gii@gii.dk, mājas lapa:
www.gii.dk. Noguldījums (maksimums 100,000 EUR) ir jāatmaksā 7 darba dienu laikā. Izņēmuma gadījumos, ieskaitot
gadījumus, kad atmaksu ietekmē mītnes valsts noguldījumu garantijas sistēma, termiņš var tikt pagarināts.
Ja garantētā noguldījuma summa nav atmaksāta noteiktajā termiņā, Jums jāsazinās ar noguldījumu garantijas sistēmu, jo
termiņš atmaksas prasījumu iesniegšanai var būt ierobežots.
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Noguldītāji, kuriem netiek izmaksāta garantētā atlīdzība
Garantiju fonds neizmaksā atlīdzību par noguldījumiem, kuri pieder, piemēram:
(1) institūcijām, kas minētas Dānijas likuma “Par noguldītāju un ieguldītāju garantiju sistēmu” 3(1)punktā.
(2) finanšu iestādēm,
(3) apdrošināšanas sabiedrībām,
(4) ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām,
(5) privātiem pensiju fondiem,
(6) valsts iestādēm, vai
(7) ārvalstu finanšu kompānijām, ārvalstu valsts iestādēm.
Plašāku informāciju par institūcijām vai noguldītāju aprakstiem, kuriem neizmaksā atlīdzību, Jūs varat atrast www.gii.dk.
Noguldījumi, par kuriem netiek izmaksāta garantētā atlīdzība
Garantiju fonds neizmaksā atlīdzību:
(1) finanšu iestādes kapitāla vai subordinētā kapitāla noguldījumiem,
(2) par noguldījumiem, kuri atzīstami par noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem, ja stājies spēkā notiesājošs tiesas spriedums vai
(3) noguldījumi, kuriem nav identificēti noguldītāji.
Plašāka informācija ir pieejama www.gii.dk
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