PAMATINFORMĀCIJA PAR NOGULDĪJUMU GARANTIJU
Par noguldījumu garantijām attiecībā uz kredītiestādē noguldītiem līdzekļiem atbildīgā
iestāde:
Somijas Finanšu stabilitātes pārvalde
Noguldījumu garantijas summa
Ne vairāk kā 100 000 euro vienam noguldītājam, kura noguldījumi atrodas OP
Financial Group.
Šajā nolūkā OP Financial Group ir banku kooperatīva dalībnieces OP Cooperative,
Helsinki OP Bank Ltd, OP Corporate Bank plc un tās filiāles OP Corporate Bank plc
filiāle Igaunijā, OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā un OP Corporate Bank plc filiāle
Lietuvā. OP Financial Group dalībnieču – kooperatīvo banku, saraksts ir pieejams
www.op.fi.
Vairāki noguldījumi OP Financial Group
Tiek apvienoti visi OP Financial Group esošie noguldījumi un to kopējais maksimālais
nodrošinājums ir 100 000 euro.
Līdzekļi kontos, kuri atvērti vairāk nekā vienas personas vārdā (kopīgie konti)
Maksimālā 100 000 euro seguma summa attiecas uz katru noguldītāju atsevišķi.
Atlīdzības periods

Maksimālo likumā noteikto atlīdzības periodu aprēķina no dienas, kurā Somijas
Finanšu stabilitātes pārvalde pieņem lēmumu par kompensācijas pienākumu, vai kurā
noguldījumu bankai tiek uzsākta likvidācija vai tā pasludināta par bankrotējušu:
20 darba dienas (līdz 2018. gada 31. decembrim)
15 darba dienas (laikā starp 2019. gada 1. janvāri un 31. decembri)
7 darba dienas (sākot ar 2020. gada 1. janvāri)

Valūta

euro
Ja konta valūta nav euro, nodrošinājuma summu var izmaksāt konta valūtā.

Kontaktinformācija

Finnish Financial Stability Authority
Tālrunis: 0295253530
Epasts: talletussuoja@rahoitusvakausvirasto.fi
Vietne: http://rvv.fi/en/deposit-guarantee-scheme

Papildu informācija
1. Noguldījumu garantijas un maksimālās summas plāns
Uz noguldījumiem ir attiecināma likumā noteiktā noguldījumu garantija.
Kredītiestādes - OP Financial Group un centrālā kooperatīva dalībnieces, ir kopā un
atsevišķi atbildīgas par pārējo dalībnieču noguldījumiem un citām vienošanām
saskaņā ar Noguldījumu banku apvienošanas likumu. Noguldījumu garantija aizsargā
noguldītāju līdzekļus, ja tie nav pieejami gadījumā, kad visai apvienībai rodas
pastāvīgas finanšu grūtības.
Maksimālais nodrošinājums ir 100 000 euro. Tas nozīmē, ka nodrošinājuma summu
nosaka, saskaitot visus viena noguldītāja noguldījumus OP Financial Group.
Piemēram, ja noguldītājam kooperatīva dalībnieces bankas krājkontā ir naudas
līdzekļi 90 000 euro apmērā, un naudas līdzekļi 20 000 euro apmērā norēķinu kontā

citā kooperatīva dalībniecē bankā, viņam/viņai tik un tā pienākas nodrošinājums 100
000 euro apmērā.
2. Noguldījumu garantija naudas līdzekļiem, kas saistīti ar mājokļa pārdošanu/iegādi
Noguldījumu garantija sešus mēnešus sedz pilnībā visus naudas līdzekļus, kas iegūti
no mājokļa pārdošanas, ar nosacījumu, ka tie paredzēti jauna mājokļa iegādei. Šādā
gadījumā summa, kas pienākas noguldītājam, tiek pilnībā apmaksāta, ja noguldītājs
var pamatoti pierādīt, ka šī izmaksājamā summa ir balstīta uz naudas līdzekļiem,
kurus viņš saņēmis no personīgā lietošanā esošā mājokļa pārdošanas, un ka šie
līdzekļi tiks izlietoti noguldītāja personīgai lietošanai paredzēta mājokļa iegādei. No
mājokļa pārdošanas iegūtajiem līdzekļiem iepriekš aprakstītā īpašā aizsardzība tiek
piemērota sešus mēnešu pēc noguldījuma veikšanas. Papildu informācija:
http://rvv.fi/en/deposit-guarantee-scheme
3. Pretenzijas
Par noguldījumu garantiju atbild Somijas Finanšu stabilitātes pārvalde. Ja neesat
saņēmuši kompensāciju par sev pienākošajām summām atlīdzības perioda laikā,
lūdzam nekavējoties sazināties ar Somijas Finanšu stabilitātes pārvaldi.
Papildu informācija: http://rvv.fi/en/deposit-guarantee-scheme
4. Aizsargātie noguldītāji
Parasti noguldījumu garantija attiecas uz visiem privātpersonu noguldījumiem un
lielāko daļu uzņēmumu, asociāciju un nodibinājumu noguldījumu. Tomēr noguldījumu
garantijas neattiecas uz dažām noguldītāju kategorijām. Noguldījumu garantiju
piemērošanas nosacījumu izņēmumi ir aprakstīti Somijas Finanšu stabilitātes
pārvaldes tīmekļa vietnē.
Tas, vai klienta kontam ir vai nav noguldījumu garantijas nodrošinājums, ir norādīts
klientam izsniegtajā konta pārskatā. Mūsu banka labprāt sniegs informāciju par
saviem produktiem, kuri ir nodrošināti ar noguldījumu garantiju.

Ar šo apliecinu, ka esmu saņēmis iepriekš minēto informāciju:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
paraksts, datums

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________
vārds, uzvārds, amats

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________
sabiedrības nosaukums

