Informacija indėlininkui
Pagrindinė informacija apie indėlio apsaugą:
“AS Inbank filialas”laikomi indėliai yra draudžiami
Apsaugos riba
Jei turite daugiau indėlių toje pačioje kredito įstaigoje

Jei turite bendrą sąskaitą su kitu (kitais) asmeniu
(asmenimis)
Indėlių draudimo išmokos išmokėjimo terminas, jei
kredito įstaiga nevykdo įsipareigojimų
Indėlių draudimo išmokos išmokėjimo valiuta
Kontaktiniai duomenys

Daugiau informacijos

„Tagatisfond“ (Estijos garantijų fonde)
iki 100 000 eurų vienam indėlininkui už visus vienoje
kredito įstaigoje laikomus indėlius1
visi jūsų indėliai, laikomi toje pačioje kredito įstaigoje,
sumuojami ir bendrai sumai taikoma 100 000 eurų
apsaugos riba1
100 000 eurų riba atskirai taikoma kiekvienam
indėlininkui2
7 darbo dienos3
(patikslinti įsigaliojus kitam terminui)
eurai
„Tagatisfond“ (Estijos garantijų fondas), adresas
Roosikrantsi 2, 10119 Talinas, Estija, tel. Nr. +372 611
0730, el. pašto adresas tf@tf.ee
www.tf.ee

Pastabos:
1

Jeigu indėlis negrąžinamas dėl to, kad kredito įstaiga nepajėgi įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų, indėlininkams
Estijos garantijų fondas išmoka indėlių draudimo išmokas. Didžiausia indėlių, laikomų vienoje kredito įstaigoje,
draudimo išmokos suma vienam indėlininkui yra 100 000 eurų. Nustatant indėlių draudimo išmokos dydį, visi toje
pačioje kredito įstaigoje laikomi indėliai yra susumuojami. Pavyzdžiui, jeigu indėlininkas turi taupomąją sąskaitą,
kurioje yra 90 000 eurų, ir einamąją sąskaitą, kurioje yra 20 000 eurų, jam bus išmokama tik 100 000 eurų draudimo
išmoka.
Tam tikrais atvejais (kai į indėlio sąskaitą ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki indėlių draudžiamojo įvykio dienos
pervesti pinigai už parduotą indėlininkui nuosavybės teise priklausiusį gyvenamąjį būstą; indėlininko paveldėti pinigai
pagal testamentą arba pagal įstatymą; indėlininko kaip naudos gavėjo pagal gyvybės draudimo sutartį ar savo esme
analogišką sutartį mirties atveju gauti pinigai; indėlininko kaip kompensacija įstatymų nustatytais atvejais dėl kito
asmens žūties atliekant darbo ar tarnybines pareigas arba savo esme analogiškas išmokas gauti pinigai; išmokos ar
kompensacijos už smurtiniais nusikaltimais padarytą žalą) indėliai apsaugomi didesne nei 100 000 eurų suma.
Daugiau informacijos galima rasti interneto svetainėje adresu: www.tf.ee
2

Jei turite bendrą sąskaitą su kitu (kitais) asmeniu (asmenimis), 100 000 eurų apsaugos riba atskirai taikoma
kiekvienam indėlio bendraturčiui.
3

Draudimo išmokų išmokėjimas.
Atsakingas už indėlių draudimo sistemą yra Estijos garantijų fondas („Tagatisfond“) (adresas Roosikrantsi 2, 10119
Talinas, Estija, tel. Nr. +372 611 0730, el. pašto adresas tf@tf.ee, interneto svetainė: www.tf.ee). Jis grąžins jūsų
indėlius (iki 100 000 eurų) ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo dienos, kurią jie tapo negrąžinami.
Jeigu per šiuos terminus draudimo išmoka jums nebuvo išmokėta, turėtumėte susisiekti su Estijos garantijų fondu.
Daugiau informacijos galima rasti adresu www.tf.ee.

Kita svarbi informacija:
1. Iš principo visi mažmeninių indėlininkų ir įmonių indėliai yra apdrausti Estijos garantijų fonde. Tam tikriems
indėliams taikomos išimtys, nurodytos Estijos garantijų fondo interneto svetainėje www.tf.ee. Paprašyta jūsų
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kredito įstaiga taip pat informuos jus, ar tam tikri produktai yra apdrausti. Jei indėliai apdrausti, kredito įstaiga
tai patvirtina ir sąskaitos išraše.
2. Informacija apie atvejus, kai indėliai nėra draudžiami ir kai yra taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo
apribojimai, yra taip pat nurodyta adresu: www.inbank.lt. Nemokamą spausdintą indėlių draudimo sąlygų kopiją
galima gauti bet kuriame jūsų kredito įstaigos padalinyje.

Atvejai, kai indėliai nėra draudžiami ir kai yra taikomi indėlių
draudimo išmokų mokėjimo apribojimai
Indėlių draudimo objektas nėra:
Estijos valstybės ar užsienio valstybės ar tokių toliau išvardintų Estijos ar užsienio asmenų indėliai, priimti dieną, kurią
jie tampa negrąžinami, nėra draudžiami ir už juos nemokamos indėlių draudimo išmokos:
1. vietos valdžios institucijų indėliai;
2. kitų kredito įstaigų indėliai;
3. draudimo ir perdraudimo įmonių indėliai;
4. valdymo įmonių ir investicinių fondų indėliai;
5. investicinių įmonių indėliai;
6. elektroninių pinigų įstaigų indėliai;
7. mokėjimo įstaigų indėliai;
8. kreditorių ir kredito tarpininkų indėliai;
9. 4-8 punktuose aukščiau nepaminėtų kitų finansų įstaigų indėliai, įskaitant finansų kontroliuojančiąją bendrovę,
mišrią veiklą vykdančią finansų kontroliuojančiąją bendrovę arba turto valdymo bendrovę, kaip nurodyta 2013
m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų
kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OJ L 176,
27.06.2013, p. 1–337) 4 straipsnio 1 dalies 26 punkte, išskyrus draudimo kontroliuojančiąsias bendroves ir mišrios
veiklos draudimo kontroliuojančiąsias bendroves pagal Estijos Respublikos draudimo veiklos aktą.

Indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai:
1. Indėlių draudimo išmokos nemokamos už indėlius, lėšas, pinigus, vertybinius popierius ir įsipareigojimus, kurie
nėra indėlių draudimo objektas (kaip nurodyta aukščiau šioje formoje).
2. Nėra draudžiami indėliai, kurie yra konfiskuoti, remiantis teismo sprendimu pareikšti kaltinimai dėl pinigų
plovimo ar teroristų finansavimo. Indėlių draudimo išmokų išmokėjimas stabdomas, kai Estijos finansinės
žvalgybos padalinio potvarkiu yra apribota teisė disponuoti indėliu arba indėlis yra konfiskuotas tiriant
baudžiamąją bylą, susijusią su pinigų plovimu ar teroristų finansavimu, iki potvarkio panaikinimo arba iki galutinio
teismo sprendimo įsiteisėjimo.

Indėlių draudimo išmokos išmokėjimo termino atidėjimas:
Estijos Respublikos akte dėl garantijų fondo numatytais atvejais (plačiau žr. www.tf.ee) indėlių draudimo išmokos
išmokėjimas gali būti atidedamas, pavyzdžiui, jeigu trūksta duomenų, kuriais pagrindžiama teisė į indėlių draudimo
išmoką, arba dėl indėlio vyksta teisminis ginčas, arba indėlininkui apribota teisė disponuoti indėliu.
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