Informatsioon Panga ja Panga
osutatavate
investeerimisteenuste kohta
Kehtivad alates 3. JAANUARIST 2018
Danske Bank A/S Eesti filiaalis, Danske Bank A/S Läti filiaalis ja Danske Bank A/S Leedu filiaalis

I. PANGA KOHTA ESITATAV TEAVE
1. Danske Bank A/S on universaalpank,
registrinr. 61126228
registreeritud aadress Holmens Kanal 2-12, DK-1092
Kopenhaagen K, Taani,
e-post: danskebank@danskebank.dk,
tel.: +45 33 44 00 00,
veebileht: www.danskebank.dk
Taani Finantsjärelevalveasutus on väljastanud Danske Bank
A/S-ile krediidiasutuse litsentsi nr 3000.
2. Pank käesolevas teabelehes tähendab igat järgmist
Danske Bank A/S-i filiaali eraldi:
Danske Bank A/S Eesti filiaal
registrikood 11488826,
registreeritud aadress Narva mnt 11, 15015 Tallinn,
Eesti,
e-post: info@danskebank.ee,
tel.: +372 6800800,
veebileht: www.danskebank.ee
Danske Bank A/S Läti filiaal
registri nr. 40103163202,
registreeritud aadress Cēsu str 31, k-8, Riga LV-1012,
Läti,
e-post: info@danskebank.lv,
tel.: +371 67 959 599,
veebileht: www.danskebank.lv
Danske Bank A/S Leedu filiaal
registri nr. 301694694
registreeritud aadress Saltoniškių str. 2, LT-08500
Vilnius, Leedu,
e-post: info@danskebank.lt,
tel.: +370 5 215 6666,
veebileht: www.danskebank.lt
3. Keeled, milles klient võib pangaga suhelda ja saada pangalt
dokumente, lepingutingimusi ja muud teavet enne lepingu
sõlmimist, on klienditeeninduskoha (filiaali) riigikeel või inglise
keel.
4. Teabeedastusviisid, mida kasutatakse panga ja kliendi
vahelises suhtluses ja mis vajaduse korral hõlmavad kliendi
korralduste saatmise ja vastuvõtmise viise, on alljärgnevad:
 panga klienditeeninduskohad;
 telefon;
 Danske e-Bank;
 e-post.

II. INVESTEERIMISTEENUSE JA
INVESTEERMISTEENUSE KÕRVALTEENUSTE KOHTA
ESITATAV TEAVE
5. Pank osutab järgmisi investeerimisteenuseid:
 finantsinstrumentidega
seotud
korralduse
vastuvõtmine ja edastamine;
 finantsinstrumentidega seotud korralduse täitmine
kliendi nimel või arvel;
 finantsinstrumentidega kauplemine oma arvel;
 Investeerimisnõustamine;
 finantsinstrumentide
garanteerimine
või
finantsinstrumentide pakkumine, emiteerimise või
müümise garanteerimine (ainult Eestis ja Leedus);
 finantsinstrumentide pakkumise või emiteerimise
korraldamine.
6. Pank võib osutada järgmisi investeerimisteenustega
seotud kõrvalteenuseid:
 finantsinstrumentide hoidmine ja haldamine kliendi
jaoks ning nendega seotud tegevused;
 investorile väärtpaberitehingu tegemiseks krediidi või
laenu andmine;
 äriühingu
nõustamine
kapitali
struktuuri,
ettevõtlussektori strateegia või muus seesuguses
küsimuses ning äriühingute ühinemise ja osaluse
omandamisega seotud nõustamine ning nendega
seotud teenused;
 välisvaluuta vahetusega soetud teenused, kui need on
seotud investeerimisteenuste osutamisega;
 investeerimis- ja finantsanalüüsi või muu üldise
soovituse koostamine või andmine seoses
väärtpaberitehingutega;
 väärtpaberite
pakkumise
või
emiteerimise
garanteerimisega seotud teenused;
 muude
investeerimisteenuste
ning
investeerimisteenuste kõrvalteenuste osutamine
seoses tuletisinstrumentidega.
7. Klientidele mõeldud asjakohane ja üksikasjalik teave on
lisaks olemas järgmistes dokumentides, mis on
kättesaadavad panga veebilehel:
 Panga üldtingimused;
 Investeerimisteenuste lepingu tüüptingimused;
 Investeerimisnõustamise tingimused;
 Kliendi korralduste parima täitmise reeglid;
 Huvide konflikti vältimise reeglid;
 Finantsinstrumentide ja nendega kaasnevate
põhiliste riskide kirjeldus;
 Kulude ja tasude kirjeldus;
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Kliendi kaebuste lahendamise põhimõtted.

III. INVESTEERIMISTEENUSE JA KÕRVALTEENUSTEGA
SEOSES ESITATAV ARUANDLUS
8. Pank esitab kliendile tehingukinnituse igakordselt tehingu
toimumise kohta vastavalt asjakohasele teenuselepingule.
9. Korra kvartalis esitab Pank kliendile väärtpaberikonto
väljavõtte, kui kliendiga ei ole kokkulepitud teisiti ning korra
aastas
saadab
Pank
kliendile
väljavõtte
kõigi
väärtpaberitehingute ja nende tehingutega seotud kõigi
kulude ja tasude kohta, kui eelnev info ei sisaldu juba mõnes
muus kliendile regulaarselt esitatavas aruandes.
10. Pank ei vastuta sellise teabe õigsuse eest, mille Pank on
saanud pangavälise informatsiooni edastaja kaudu seoses
mistahes finantsinstrumentidega.
IV. KLIENDI VARA KAITSMISE JA HOIDMISE
PÕHIMÕTTED
11. Käesolev peatükk kirjeldab kliendi vara (raha ja
finantsinstrumentide) hoidmise ja kaitsmise põhimõtteid, mis
on seotud panga poolt osutatavate peatükis II nimetatud
investeerimisteenuste
ja
investeerimisteenuste
kõrvalteenustega.
12. Finantsinstrumentide hoidmine ja haldamine kliendi
arvel ja jaoks ning sellega seotud tegevused on eraldiseisev
investeerimisteenuse kõrvalteenus, mida pank oma
klientidele osutab.
13. Pank peab arvestust kliendi finantsinstrumentide kohta
väärtpaberikontodel, mis on avatud kliendi nimele vastavas
panga sisemises väärtpaberikontode süsteemis.
14. Kuna tehingud finantsinstrumentidega on tavaliselt alati
seotud raha maksmise või saamisega, on väärtpaberikonto
alati seotud kliendi arvelduskontoga pangas.
15. Järgmistel juhtudel hoiab pank kliendile kuuluvaid
finantsinstrumente panga nimel avatud esindajakontol või
panga nimel avatud väärtpaberikontol:
 kui finantsinstrumendid on registreeritud mõnes
välisriigis (nt fondiosakud või võlakirjad, mis on
registreeritud mõnes EL-i liikmesriigis või Ameerika
Ühendriikides jms);
 kui finantsinstrumendid on registreeritud kohalikus
(Eesti, Läti, Leedu) keskdepositooriumis, kuid klient
soovib või kohalikud õigusaktid kohustavad neid
hoidma panga nimel avatud esindajakontol;
 kui finantsinstrumendid on registreeritud mõne muu
kohaliku registripidaja juures, nt registrit pidava
krediidiasutuse juures mõnede fondide osakute puhul.
16. Tuleb märkida, et pank ei hoia kliendi jaoks
finantsinstrumente, mis on registreeritud otse kliendi nimele
kohalikus keskdepositooriumis avatud väärtpaberikontol (nt
Eestis). Sel juhul tegutseb pank kontohaldurina, kes vahendab
kliendi andmeid ja korraldusi keskdepositooriumile ning
vastupidi, keskdepositooriumis olevaid andmeid ning
teenuseid oma kliendile.
17. Finantsinstrumentide hoidmine panga poolt toimub
järgmiselt:
 pank peab selliseid sisemisi registreid ja arvestust
klientide andmete ja varade kohta, mis võimaldavad







pangal igal ajahetkel eristada kliendi jaoks hoitavaid
varasid teiste klientide ja panga oma varadest. Selleks
on kliendi nimele avatud väärtpaberikonto panga
sisemises väärtpaberikontode süsteemis, milles
avatud kontodel on kajastatud kliendile kuuluvad
finantsinstrumendid
ja
tehingud
nende
finantsinstrumentidega;
panga sisemine väärtpaberikontode süsteem tagab
andmete täpsuse ja vastavuse sellele, kui palju ja mis
vara (finantsinstrumente ja raha) pank tegelikkuses
klientide jaoks hoiab;
pank teostab regulaarselt kontrolle, mille käigus pank
kontrollib, kas panga sisemises väärtpaberikontode
süsteemis kajatatud andmed finantsinstrumentide
kohta vastavad finantsinstrumentide haldurite poolt
peetavates registrites olevatele andmetele.
pank
rakendab
vastavaid
organisatsioonilisi
meetmeid ning tehnilisi süsteeme klientide varade ja
nendega seotud õiguste kaotamise või vähenemise
riskide maandamiseks, mis võivad realiseeruda
varade
väärkasutamise,
pettuse,
finantsinstrumentide
haldamise
ning
registripidamisega seotud puuduste või hooletuse
tagajärjel. Selleks on pank kehtestanud asjakohased
sisemised protseduurireeglid, loonud toimiva
sisekontrollisüsteemi, läbiviinud vajalikud koolitused
personalile, valinud hoolikalt haldureid ja teisi
asjakohaseid teenuse osutajaid ning läbiviinud
regulaarselt sisemisi ja väliseid auditeid.

18. Panga poolt valitsetav ja hoitav klientide vara, sh panga
enda nimel (nt esindajakonto) klientide jaoks hoitav vara,
samuti selle vara arvel omandatud vara, kuulub vastavatele
klientidele ning ei kuulu panga pankrotivara hulka ning selle
arvel ei saa rahuldada panga võlausaldajate nõudeid.
19. Kliendi finantsinstrumendid
Kliendi finantsinstrumentide, mis on registreeritud välisriigis,
hoidmiseks ja haldamiseks kasutab pank vastavaid haldureid,
kelle juures avab pank esindajakonto või mõnedel juhtudel
tavalise väärtpaberikonto.
20. Esindajakonto on eriliiki väärtpaberikonto, mis on avatud
kolmanda isiku (halduri) juures küll panga nimele, kuid millel
pank
hoiab
klientide
finantsinstrumente.
Finantsinstrumendid, mida pank hoiab esindajakontol,
kuuluvad kliendile ning on välistatud panga pankrotivarast
ning panga võlausaldajate nõudeid ei saa rahuldada
esindajakontol hoitavate finantsinstrumentide arvel.
Tavaliselt hoiab pank esindajakontol kõikide oma klientide
varasid koos.
21. Selleks, et hoida erinevate klientide finantsinstrumente
koos esindajakontol või ühel panga nimele avatud
väärtpaberikontol, on vajalik kliendi nõusolek, mille klient
annab pangale investeerimisteenuste lepingu sõlmimisel.
Ilma sellekohase kliendi nõusolekuta ei ole pangal võimalik
kliendile teenust osutada.
22. Finantsinstrumentide halduriks on tavapäraselt
krediidiasutus, investeerimisühing või mõni muu turuosaline,
kellel on
vastavalt
õigusaktidele
õigus
osutada
finantsinstrumentide hoidmise ja haldamise teenust.
23. Juhul, kui pank hoiab finantsinstrumente välisriigi halduri
juures avatud kontol, kohaldub kohaliku õiguse asemel
välisriigi õigus, mistõttu kliendi õigused seoses kõnealuste
instrumentidega võivad erineda sellest, mida näevad ette
kohalikud õigusaktid.
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24. Juhul, kui pank hoiab finantsinstrumente halduri juures
avatud kontol või kontodel, kohaldab pank järgmisi
põhimõtteid:
 pank tegutseb piisava vilumuse, ettenägelikkuse ja
hoolsusega kolmanda isiku (halduri) ning selliste
finantsinstrumentide korra valikul, määramisel ja
regulaarsel kontrollimisel;
 pank arvestab halduri asjatundlikkust ja mainet ning
selliste finantsinstrumentide hoidmisega seotud
mistahes õiguslikke nõudeid ja turutavasid, mis võivad
klientide õigusi kahjustada.
25. Pangal on lubatud hoida kliendi finantsinstrumente
kliendi jaoks ja arvel halduri juures panga nimele avatud
kontol (esindajakontol) üksnes sellises jurisdiktsioonis, kus
kohaldatakse finantsinstrumentide teise isiku hoidmise
suhtes eriomaseid nõudeid ja järelevalvet, ning sellise
kolmanda isiku (halduri) juures, kelle suhtes selliseid nõudeid
ja järelevalve kohaldatakse.
26. Selleks, et tagada kliendi finantsinstrumentide kaitstus ei
hoia pank klientide jaoks hoitavaid finantsinstrumente halduri
juures sellises kolmandas riigis, kus finantsinstrumentide
teise isiku arvel hoidmine ei ole reguleeritud (nt esindajakonto
võimalus puudub), välja arvatud juhul, kui on täidetud üks
järgmistest tingimustest:
 finantsinstrumentide
või
nendega
seotud
investeerimisteenuste iseloom nõuab nende hoidmist
sellises kolmandas riigis paikneva kolmanda isiku
juures;
 kui finantsinstrumente hoitakse asjatundliku kliendi
nimel ja asjatundlik klient annab pangale kirjalikus
vormis nõusoleku selliste instrumentide hoidmiseks
sellises kolmandas riigis paikneva halduri juures.
Punktides 25 ja 26 kirjeldatud nõuded kohalduvad ka juhul,
kui haldur, kelle juures pank hoiab kliendi jaoks
finantsinstrumente, annab finantsinstrumentide hoidmise ja
haldamisega seotud tegevuse edasi muule isikule, nt mõnele
teisele haldurile.
27. Pank tagab, et igal ajahetkel on kliendile kuuluvad
finantsinstrumendid, mida pank hoiab kliendi jaoks panga
nimel halduri juures avatud esindajakontol, on eristatavad
pangale
endale
ja
haldurile
kuulutvates
finantsinstrumentidest.
28. Eeltoodu
tagamiseks
hoiab
pank
oma
finantsinstrumente eraldiseisvalt klientidele kuuluvatest
finantsinstrumentidest, ehk teisel väärtpaberikontol.
29. Lisaks eeltoodule on iga kliendi finantsinstrumendid
kajastatud eraldi tema nimel oleval väärtpaberikontol, mis on
avatud panga nö sisemises väärtpaberikontode süsteemis.
30. Riigis, kus finantsinstrumentide hoidmine teise isiku
arvel ei ole reguleeritud, st kus ei ole võimalik avada
esindajakontot, kuid finantsinstrumentide või nendega
seotud investeerimisteenuste iseloom nõuab nende hoidmist
sellises riigis paikneva halduri või registripidaja juures, on
pangal õigus hoida kliendile kuuluvaid finantsinstrumente
järgmiselt:
 panga nimel avatud väärtpaberikontol koos pangale
ja/või
panga
teistele
klientidele
kuuluvate
finantsinstrumentidega või
 panga nimel avatud väärtpaberikontol eraldi pangale
ja
panga
klientidele
kuuluvatest
finantsinstrumentidest (eraldi kontod) või
 kliendi nimel avatud väärtpaberikontol, mida haldab ja
käsutab kliendi nimel pank.

31. Eelkirjeldatud juhul võib olla võimatu eristada kliendi
finantsinstrumente haldurile või pangale kuuluvatest
instrumentidest. Igal juhul on kliendi instrumentide eristatus
ja eraldi arvepidamine pangale kuuluvatest instrumentidest
tagatud panga nö sisemises väärtpaberikontode süsteemis.
32. Punktis 30 nimetatud jurisdiktsioonides võib halduri
pankroti korral olla keeruline või võimatu välistada pangale
või
kliendile
kuuluvaid finantsinstrumente
halduri
pankrotivarast ning neid pankrotimenetluse käigus välja
nõuda.
33. Pank ei anna kliendi raha ja finantsinstrumentidega
seoses kolmandatele isikutele (halduritele) tagatisi,
kinnipidamise ega tasaarvestamise õigusi, mille arvel haldur
võib rahuldada oma nõudeid kliendi raha või väärtpaberite
arvel kliendiga või kliendi teenuse osutamisega mitteseotud
kohustuste täitmiseks. Välja arvatud juhul, kui eeltoodu on
nõutav sellises kolmandas riigis kohaldatava õiguse alusel,
kus kliendi raha või instrumente hoitakse ning pangal ei ole
võimalik hoiduda finantsinstrumentide hoidmisest sellises
riigis asuva halduri juures.
Eeltoodud juhul pank teavitab klienti eelkirjeldatud olukorrast
ja sellega seotud riskidest.
34. Hoides erinevate klientide finantsinstrumente koos ühel
panga nimel avatud kontol riigis, kus puudub regulatsioon
teise isiku arvel finantsinstrumentide hoidmiseks võib olla
risk, et:
a) kliendil ei pruugi olla võimalust osaleda iseseisvalt
emitentide üldkoosolekutel;
b) eksimuse tagajärjel võõrandatakse finantsinstrumendid,
mis ei ole vastava võõrandamistehingu objektiks;
c) üks klient jätab teostamata aktsionäride seadusjärgsed
kohustused (nt vajalike ametiasutuste teavitamine olulise
osalust muutusest). Sellise rikkumise tagajärjel võidakse
väärtpaberikonto arestida või blokeerida ning ühelgi
kliendil ei pruugi olla võimalik oma finantsinstrumente
käsutada ega kasutada, samuti võidakse kliendil ära võtta
hääleõigus
nimetatud
väärtpaberite
alusel
hääletamiseks.
d) teatud
aktsionäride
õiguste
saamiseks
või
korporatiivsetes sündmustes osalemiseks võidakse
pangalt nõuda dokumente ja/või kinnitusi, mida pangal ei
ole võimalik täita. Sellest tulenevalt võib klient teatud
aktsionäride õigustest ilma jääda või need kaotada.
35. Pank ei või kasutada ega käsutada kliendile kuuluvaid
finantsinstrumente oma huvides ega kellegi teise huvides (k.a
teiste klientide) huvides, välja arvatud juhul, kui klient on
andnud selleks eelnevalt kirjalikus vormis selgesõnalise
nõusoleku. Sel juhul toimub kliendi finantsinstrumentide
kasutamine ja käsutamine nõusolekus kindlaksmääratud
tingimustel.
36. Pangal on õigus oma nimel kliendi finantsinstrumente
pantida üksnes kliendi kirjalikus vormis antud selgesõnalisel
nõusolekul.
Eelnimetatud
nõusolekuid
annab
klient
investeerimisteenuste lepingu sõlmimisel ja/või tehingu
korralduse esitamisel.
37. Pangal ei ole lubatud sõlmida tavakliendiga
finantsinstrumentide omandiõiguse tagatise andmise
eesmärgil ülekandmise kokkulepet klientide olemasolevate
või tulevikkus tekkivate, tegelike, tingimuslike või oodatavate
kohustuste tagamiseks või katmiseks. Teatud eeltingimuste
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täitmisel on võimalik eelkirjeldatud kokkuleppeid sõlmida
asjatundliku kliendi ja võrdse vastaspoolega.
38. Kliendi raha
Pangale kui krediidiasutusele kohalduvad kliendi raha
hoidmisega
seoses
teistsugused
nõuded
kui
investeerimisühingust teenuse osutajatele.

VIII. HUVIDE KONFLIKTI VÄLTIMINE
47. Pangas kohalduvad panga poolt heakskiidetud huvide
konflikti vältimise reeglid, mis on kättesaadavad panga
klienditeeninduskohtades ja/või panga kodulehel.
IX. KORRALDUSTE TÄITMINE

39. Eeltoodut arvestades ei ole pank kliendi raha saamisel
seoses investeerimisteenuste osutamisega kohustatud seda
viivitamata
üle
kandma
keskpangas
või
teises
krediidiasutuses avatud kontole või investeerima seda
vastava rahaturufondi aktsiatesse või osakutesse.

48. Pank on kohustatud täitma kliendi korraldusi seoses
finantsinstrumentidega, lähtudes kliendi korralduse sisust ja
kliendi tahtest ning kliendi korralduste parima täitmise
reeglitest, mis on kättesaadavad panga kodulehel.

40. Pank ei ole kohustatud hoidma investeerimisteenuste
osutamisega seotud kliendi raha eraldi oma rahadest (nt
teises krediidiasutuses avatud kontol), raha on panga nimel
ning kliendil on raha nõudeõigus panga vastu.

49. Täpsem informatsioon väärtpaberikonto ja korralduste
täitmise kohta sisaldub investeerimisteenuste lepingu
tingimustes, mis on kättesaadavad panga veebilehel.

41. Pangal on õigus kasutada kliendi maksekontol olevat
raha,
mis
on
seotud
investeerimisteenuste
ja
investeerimisteenuste kõrvalteenustega samamoodi nagu
kõikide teiste klientide raha oma nimel ja arvel seoses
igapäevase majandustegevusega, nt laenude andmiseks.

X. KULUTUSED, TASUD JA MAKSUD

V. INVESTEERINGUTE TAGAMISE SKEEM
42. Hoolimata klientide vara rangetest kaitsemeetmetest,
mille kohaselt pank peab hoidma kliendi vara lahus enda ja
oma teiste klientide varadest ning kus klientide vara ei kuulu
panga pankrotivara hulka ja selle arvel ei saa rahuldada
võlausaldajate nõudeid, ei ole siiski välistatud panga
maksejõuetus.

50. Klient
tasub
talle
panga
poolt
osutatud
investeerimisteenuste
ja
investeerimisteenuste
kõrvalteenuste eest kõik tasud ja kulutused vastavalt panga
hinnakirjale, välja arvatud juhul, kui pank ja klient on sõlminud
teistsuguse kokkuleppe. Teave tasude ja kulude kohta on
samuti saadaval panga kodulehel kulude ja tasude
kirjelduses.
51. Kulude ja tasude kirjeldus sisaldab näiteid panga
hinnakirjas toodud tasude ja kulude kohta ning annab
lisateavet investeerimisteenuste ja investeerimisteenuste
kõrvalteenustega seotud tasude ning kulude kohta, kuid see
ei ole pangale siduv.

43. Panga maksejõuetuse korral või muu põhjuse korral,
mille tõttu pank ei suuda klientidele vara (finantsinstrumente)
tagastada, katab Taani Kuningriigi Tagatisskeem 20 000
euro ulatuses igale kliendile eelnevaga seoses tekkinud
kahjud. Seejuures investorile (kliendile) hüvitatakse
eelnimetatud summa ulatuses väärtpaberite väärtus, mida
pank ei ole võimeline kliendile tagastama.

52. Klient vastutab kõigi finantsinstrumentidega seotud
maksude tasumise ja pädevatele ametiasutustele nõutavate
deklaratsioonide ja mistahes muude dokumentide esitamise
eest. Pank ei vastuta kahju eest, mis on kliendile tekkinud
seoses maksude tasumata jätmise, hilinenud tasumise või
nõutud dokumentide esitamata jätmisega.

Rohkem informatsiooni investeeringute
kohta on kättesaadav panga veebilehel.

XI. KAEBUSTE LAHENDAMINE JA KOHTUVÄLINE
MENETLUS

tagamisskeemi

44. Eelkirjeldatud tagamisskeem ei taga investeerimisriski
s.o. näiteks kahjusid investeeringute turuväärtuse langusest
või väärtpaberite emitendi pankrotist.

53. Teave kliendi kaebuste ja vaidluste lahendamise korra
kohta on toodud panga üldtingimustes ja kliendi kaebuste
lahendamise põhimõtetes, mis on kättesaadavad panga
kodulehel.

VI. HOIUSTE TAGAMISSKEEM
XII. JÄRELEVALVEASUTUSED
45. Taani Kuningriigi Tagamisskeemi kaudu on klientide
hoiused tagatud 100 000 euro suuruses summas ühe
kliendi kohta kokku. Rohkem informatsiooni tagatisskeemi ja
hoiuste tagamise kohta on saadaval panga veebilehel ning
hoiustaja teabelehel.

54. Panga
üle
teostab
järelevalvet
Taani
Finantsjärelevalveasutus Finanstilsynet (The Danish
Financial Supervisory Authority),
aadress: Århusgade 110, DK-2100 Kopenhaagen, Taani,
tel. +45 33 55 82 82
veebileht: www.finanstilsynet.dk

VII. TAANI TAGAMISSKEEMI KONTAKTID
46. Taani Tagamisskeem
aadress Amaliegade 3-5, 5. korrus, 1256 Kopenhaagen
K, Taani
tel. (+45) 3314 6245
faks (+45) 3314 9437
e-post: gii@gii.dk
koduleht: www.gii.dk.

55. Lisaks eeltoodule ja vastavalt Eesti õigusaktides
sätestatule teostab Danske Bank A/S Eesti filiaali suhtes
järelevalvet Finantsinspektsioon (The Estonian Financial
Supervisory Authority),
aadress: Sakala 4, 15030 Tallinn, Eesti,
tel.: +372 6680 500
veebileht: www.fi.ee
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56. Läti õigusaktides sätestatud ulatuses teostab
järelevalvet Danske Bank A/S Läti filiaali suhtes Financial and
Capital Market Commission,
aadress: Kungu 1, Riga, LV-1050 Läti,
tel. +371 6 777 4800
veebileht: www.fktk.lv
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