HOIUSTAJA TEABELEHT
Põhiteave hoiuste tagamise kohta
Kohaldatakse alates 1. juulist 2017 Danske Bank A/S Läti filiaalis ja Danske Bank A/S Leedu filiaalis ning alates 1. aprillist 2018 Danske Bank
A/S Eesti filiaalis

Danske Bank A/S Eesti, Läti ja Leedu
filiaalides olevad hoiused on tagatud
Hoiuste tagamise piirmäär

Taani hoiuste tagamise skeemiga (Garantiformuen)1

Kui teil on ühes ja samas
krediidiasutuses mitu hoiust
Kui teil on ühe või mitme isikuga ühine
konto
Hüvitamise aeg krediidiasutuse
maksejõuetuse korral
Hüvitamise valuuta
Kontakt

Kõik hoiused, mis on teil ühes ja samas krediidiasutuses, liidetakse kokku. 100 000
eurost piirmäära kohaldatakse teie hoiuste kogusummale.
100 000 eurost piirmäära kohaldatakse iga hoiustaja kohta eraldi.3

Lisateave
Hoiustaja kinnitus kättesaamise kohta

100 000 euro väärtuses hoiustaja kohta ühes krediidiasutuses.2

Seitse tööpäeva.4
Euro
Garantiformuen
Sankt Annæ Plads 13, 2. tv.
1250 København K
Denmark
Tel. +45 33 14 62 45
E-post: gii@gii.dk
www.gii.dk
Kui konto/hoius avatakse ja kontot/hoiust kasutatakse, kehtivad hoiustaja kohta
Panga Üldtingimused ning mis tahes muud konkreetse konto/hoiusega seotud
tingimused. Käesolev teabeleht on osa eespool mainitud tingimustest ning konto
avamise ja kasutamisega kinnitate/olete kinnitanud, et te olete saanud käesoleva
teabelehe ning olete lugenud selles esitatud teavet.

Lisateave:
1 Danske Bank A/Si maksejõuetuse korral vastutab teie hoiuste tagamise eest skeemina Taani hoiustajate ja investorite
garantiifond, eelkõige kui maksejõuetusmenetlus on algatatud.
2 Tagamise üldine piirmäär
Kui hoius peatatakse põhjusel, et krediidiasutus ei suuda täita oma rahalisi kohustusi ja maksejõuetusmenetlus on algatatud,
hüvitatakse kontol olevad hoiused Taani hoiuste tagamisskeemi arvelt. Hüvitise maksimaalne suurus on 100 000 eurot ühe
krediidiasutuse kohta. See tähendab, et hoiuste tagamise ulatuse kindlaksmääramiseks liidetakse kokku kõik ühes ja samas
krediidiasutuses olevad hoiused. Kui hoiustajal on näiteks kasvuhoiuse kontol 90 000 eurot ja arvelduskontol 20 000 eurot,
makstakse kliendile Taani hoiuste tagamise skeemi arvelt 100 000 eurot. Tagatise ulatuse kindlaksmääramiseks liidetakse kõik
ühes ja samas krediidiasutuses (sh selle erinevates filiaalides) olevad hoiused. See tähendab, et kui hoiustajal on Danske Bank
A/S Eesti filiaali arvelduskontol 80 000 eurot ja Danske Bank A/S Leedu filiaali arvelduskontol 90 000 eurot, siis hüvitatakse
talle Taani tagamisskeemist kokku100 000 eurot.
Hoiust ei hüvitata kohustuste ulatuses, mis on hoiustajal panga ees muutunud sissenõutavaks.
Mõnel juhul on hoiused tagatud suuremas summas kui 100 000 eurot: elamukinnisvaraga tehtud tehingutest saadud
vahenditega seotud hoiused on tagatud kuni 10 miljoni euroga võrduvas summas kuni 12-kuiseks perioodiks elamukinnisvara
võõrandamisest saadud summa hoiustamisest.
Üldiselt on hoiuste tagamise skeemiga hõlmatud kõik füüsilised isikud, juriidilised isikud ja ettevõtjad. Teatud hoiuste kohta
kehtivad erandid on loetletud vastutava hoiuste tagamise skeemi kodulehel aadressil www.gii.dk ning vastavat teenust osutava
panga kodulehel. Samuti saate infot oma pangast.
3 Ühiskontode kohta kehtiv tagamise piirang (juhul kui vastav Pank sellist kontot pakub)
Ühiskontode puhul kehtib piirang 100 000 eurot iga hoiustaja kohta eraldi.
4 Hüvitamine
Vastutav hoiuste tagamise skeem on Garantiformuen, aadressiga Sankt Annæ Plads 13, 2. tv. 1250 København K, Denmark,
tel. +45 33 14 62 45, e-post gii@gii.dk, koduleht: www.gii.dk.
Hoiused (kuni 100 000 eurot) tuleb hüvitada seitsme tööpäeva jooksul. Seda perioodi võidakse pikendada teatud juhtudel, kaasa
arvatud kui hüvitise väljamakse teeb panga filiaali asukohariigi tagatisfond.
Kui teile ei ole hoiust selle tähtaja jooksul hüvitatud, peaksite võtma ühendust hoiuste tagamise skeemiga, sest hüvitamise
nõuete esitamise tähtaeg võib olla piiratud.
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Hoiustajad, kes ei ole tagatud ja kelle hoiuseid ei hüvitata
Tagatisfondi arvelt ei tagata hoiuseid, kontol olevaid rahalisi vahendeid ega väärtpabereid, mis kuuluvad järgmistele isikutele:
1) institutsioonid, mis on nimetatud Taani hoiustaja ja investori tagatisskeemi seaduse paragrahvi 3 lõikes 1;
2) finantsasutused;
3) kindlustusseltsid;
4) ühisinvesteerimisfondid;
5) pensioniettevõtted ja pensionifondid;
6) riigiasutused ja kohaliku omavalitsuse üksused, ja
7) välisriigi finantsettevõtted, äriühingud ja riigiasutused, mis on ülalpool punktides 1-6 mainitud äriühingute ja asutustega
samaväärsed.
Täpsem info ja selliste hoiustajate kirjeldused on saadaval aadressil www.gii.dk.
Hoiuste liigid, mis ei ole tagatud ja mida ei hüvitata
Tagatisfondi arvelt ei tagata järgmisi hoiuseid:
1) kohaliku või välisriigi krediidiasutuse omavahendid;
2) sellistest tehingutest tulenevad hoiused või väärtpaberid, mille kohta on seoses rahapesuga jõustunud kohtuotsus, või
3) hoiused, mille omanikku ei ole tuvastatud.
Lisateave on saadaval aadressil www.gii.dk.
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