Indskyder- og investorgaranti - sådan er du/I dækket
Du/I har oprettet en ny konto i Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland (”banken”). I den forbindelse skal vi oplyse dig/jer om
dækningsomfanget under indskyder- og investorgarantiordningerne.
Vi betragter det som en stiltiende kvittering for modtagelse af informationerne i dette brev, når der første gang foretages en transaktion
på den nye konto. Du/I behøver derfor ikke foretage dig/jer noget, medmindre du/I har spørgsmål.
Indskyder- og investorgarantiordningerne
Du/I er primært dækket af de finske indskyder- og investorgarantiordninger, da banken er en dansk filial af Nordea Bank Abp hjemhørende i
Finland. Som supplement til de finske ordninger er banken tilsluttet Garantiformuen i Danmark, da denne i visse tilfælde yder en bedre
dækning.
Den generelle dækning af indskud
Den finske indskydergaranti dækker som udgangspunkt indskud med op til EUR 100.000 (ca. 750.000 kr.) pr. indskyder. Det betyder, at
indskud på konti, som samlet overstiger grænsen på EUR 100.000 (ca. 750.000 kr.) pr. indskyder, i udgangspunktet ikke er dækket.
Indskud omfattet af en særlig dækning
Den finske indskydergaranti dækker, udover dækningen på EUR 100.000 (ca. 750.000 kr.), indskud fuldt ud, hvis beløbet er modtaget som
følge af salg af egen bopæl, og hvis det er hensigten, at det skal anvendes til køb af ny egen bopæl. Denne dækning gælder i 6 måneder,
fra beløbet er sat ind på din/jeres konto.
Da banken er tilsluttet Garantiformuen som supplement til de finske ordninger, er der stadigvæk særlig dækning for blandt andet følgende
indskud:
·

Indskud på pensionsopsparingskonti i henhold til lov er fuldt dækket.

·

Indskud som følge af transaktioner vedr. fast ejendom er dækket indtil et beløb svarende til EUR 10 mio. (ca. 75 mio. kr.) i indtil 12
måneder fra indsættelsen af beløbet, hvis den faste ejendom har været anvendt eller skal anvendes hovedsageligt
ikke-erhvervsmæssigt.

·

Indskud som i henhold til lov har et socialt formål, og som er knyttet til særlige begivenheder i livet, såsom ægteskab, skilsmisse
eller invaliditet, er dækket indtil et beløb svarende til EUR 150.000 (ca. 1.125.000 kr.) i indtil 6 måneder fra indsættelsen af beløbet.

·

Indskud som følge af erstatning eller godtgørelse i henhold til lov for skader forvoldt ved kriminalitet eller fejlagtig domfældelse er
dækket indtil et beløb svarende til EUR 150.000 (ca. 1.125.000 kr.) indtil 6 måneder fra indsættelsen af beløbet.

Sådan dækkes værdipapirer
Som udgangspunkt bliver værdipapirer, som er i depot hos banken, altid udleveret til dig/jer i tilfælde af Nordea Bank Abp’s konkurs.
Ekstraordinære omstændigheder kan dog gøre, at du/I alligevel ikke kan få udleveret dine/jeres værdipapirer. Det kan fx ske, hvis banken
har begået fejl ved registreringen af ejerskab. I sådanne tilfælde er dine/jeres værdipapirer primært dækket af den finske Investor
Compensation Fund (FICF). FICF udbetaler dækning under investorgarantien, hvis det finske finanstilsyn afgør, at Nordea Bank Abp er
permanent insolvent. Da banken som supplement til dækningen fra FICF er tilsluttet Garantiformuen, er du/I dækket med op til EUR 20.000
(ca. 150.000 kr.) under investorgarantien.
Hvad dækkes ikke?
Der ydes ikke dækning for garantitilsagn, værdipapirer herunder aktier, kapitalbeviser, garantibeviser og obligationer, der er udstedt af
Nordea.
Enkelte virksomheder og institutter vil ikke være dækket af indskyder- og investorgarantiordningerne fx kommuner, pensionskasser og
forsikringsselskaber.
Hvis du har konti/værdipapirer i Nordea i andre lande
Du/I skal være opmærksom(me) på, at den maksimale dækning fra de finske indskyder- og investorgarantiordninger bliver beregnet ved at
lægge dine/jeres indskud/værdipapirbeholdninger i Nordea Bank Abp og alle dens udenlandske filialer sammen. Den samlede dækning af
dine/jeres kontantindestående er dermed i udgangspunkt op til et beløb svarende til EUR 100.000 (ca. 750.000 kr.) pr. indskyder dog
suppleret af eventulle særlige regler for dækning i de enkelte lande.
I tilfælde af udbetaling under en garantiordning
I tilfælde af at der skal ske udbetaling under indskyder- og investorgarantiordninger, vil det sædvanligvis være Garantiformuen, der foretager
udbetalingerne baseret på anvisninger fra de finske myndigheder.
Der kan være tidsfrister, for anmeldelse af krav overfor indskyder- og investorgarantiordningerne, herunder krav til anmeldelse af de særligt
dækkede indskud, som skal overholdes. Du/I vil modtage information herom, såfremt det måtte blive aktuelt.
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Har du/I spørgsmål?
Du/I kan læse mere om dækningen under de finske indskyder- og investorgarantiordninger på
www.finanssivalvonta.fi/en/Financial_customer/Customer_protection/Compensation_funds. Her finder du/I information på både svensk og
engelsk.
Du/I kan læse om den supplerende dækning under Garantiformuen på www.gii.dk.
Du/I kan endvidere finde nærmere information på www.nordea.dk/indskydergaranti samt i vedlagte oplysningsskema.
Har du/I spørgsmål, er du/I naturligvis velkommen til at kontakte din/jeres rådgiver eller banken på 70 33 33 33.

Venlig hilsen
Nordea
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Grundlæggende oplysninger om beskyttelse af indskud

Indskud i Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland (Nordea) er beskyttet af den finske myndighed for finansiel stabilitet. Nordea
har som supplement til den finske ordning tilsluttet sig Garantiformuen (1)
Grænse for beskyttelsen:

EUR 100.000 (ca. 750.000 kr.), pr. indskyder pr. pengeinstitut.(2)

Hvis du har flere indskud:

Alle dine indskud i Nordea Bank Abp og dens udenlandske filialer er ”samlet”, og
summen er omfattet af grænsen på EUR 100.000 (ca. 750.000 kr.).

Hvis du har en fælleskonto med en eller
flere andre personer:

Grænsen på EUR 100.000 (ca. 750.000 kr.) gælder separat for hver indskyder. (3)

Tilbagebetalingsperiode hvis Nordea Bank Abp
ikke kan indfri sine forpligtelser:

Tilbagebetalingsvaluta:
Kontakt:

20 arbejdsdage (indtil 31. december 2018)
15 arbejdsdage (fra 1. januar 2019 til 31. december 2019)
7 arbejdsdage (fra 1. januar 2020) (4)
Danske kroner eller anden relevant valuta.
Financial Stability Authority
Työpajankatu 13
00581 Helsinki
Telefon (+358) 295 253 530
Email: talletussuoja@rvv.fi
Garantiformuen
Sankt Annæ Plads 13, 2. tv
1250 København K
Telefon (+45) 33 14 62 45
Email: gii@gii.dk

Yderligere oplysninger:

Indskyderens kvittering for modtagelse:

www.rvv.fi/en og www.gii.dk
Nordea betragter det som en stiltiende kvittering for modtagelse, når der
foretages en transaktion på den nye konto enten af kunden eller af Nordea på kundens
foranledning.
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Yderligere oplysninger:
(1) Den ordning, der er ansvarlig for beskyttelsen af dit indskud.
(2) Almindelig grænse for beskyttelse.
Hvis et indskud er indisponibelt, fordi et pengeinstitut er ude af stand til at opfylde sine finansielle forpligtelser, tilbagebetales indskydere af
en indskudsgarantiordning. Tilbagebetalingen dækker højst EUR 100.000(ca. 750.000 kr.) pr. pengeinstitut. Det betyder, at alle indskud i
det samme pengeinstitut lægges sammen for at fastsætte dækningsniveauet. Hvis en indskyder fx. har en opsparingskonto med EUR
90.000 og en anfordringskonto med EUR 20.000, får vedkommende kun tilbagebetalt EUR 100.000 (ca. 750.000 kr.).
Den finske indskydergaranti dækker, udover dækningen på EUR 100.000 (ca. 750.000 kr.), indskud fuldt ud, hvis beløbet er modtaget som
følge af salg af egen bopæl, og hvis det er hensigten, at det skal anvendes til køb af ny egen bopæl. Denne dækning gælder i 6 måneder,
fra beløbet er sat ind på en konto.
Da Nordea har tilsluttet sig Garantiformuen som supplement til den finske ordning er der stadigvæk særlig dækning for blandt andet
følgende indskud:
•

Pensionsopsparingskonti i henhold til lov er fuldt dækkede.

•

Indskud som følge af transaktioner vedr. fast ejendom er dækket indtil et beløb svarende til EUR 10 mio. (ca. 75 mio. kr.) indtil 12
måneder fra indsættelsen af beløbet, hvis den faste ejendom har været anvendt eller skal anvendes hovedsagelig ikke-erhvervsmæssigt.

•

Indskud som i henhold til lov har et socialt formål og som er knyttet til særlige begivenheder i livet, såsom ægteskab, skilsmisse eller
invaliditet, er dækket indtil et beløb svarende til EUR 150.000 (ca. 1.125.000 kr.) indtil 6 måneder fra indsættelsen af beløbet.

•

Indskud som følge af erstatning eller godtgørelse i henhold til lov for skader forvoldt ved kriminalitet eller fejlagtig domfældelse er dækket
indtil et beløb svarende til EUR 150.000 (ca. 1.125.000 kr.) indtil 6 måneder fra indsættelsen af beløbet.

Flere oplysninger kan findes på www.rvv.fi/en og www.gii.dk.
(3) Grænse for beskyttelse af fælleskonti
I tilfælde af fælleskonti finder grænsen på EUR 100.000 (ca. 750.000 kr.) anvendelse på hver indskyder.
(4) Tilbagebetaling
Den ansvarlige indskudsgarantiordning er den finske myndighed for finansiel stabilitet, Financial Stability Authority, Työpaiankatu 13, 00581
Helsinki, Telefon (+358) 295 253 500, email: talletussuoja@rvv.fi, web-adresse: www.rvv.fi/en. Nordea har som supplement til den finske
ordning tilsluttet sig Garantiformuen, Sankt Annæ Plads 13, 2. tv, 1250 København K, Telefon (+45) 33 14 62 45, email: gii@gii.dk,
web-adresse: www.gii.dk. Indskuddene (højst EUR 100.000, svarende til ca. 750.000 kr.) tilbagebetales senest som beskrevet ovenfor.
Hvis tilbagebetalingen ikke har fundet sted inden for disse frister, bør du rette henvendelse til indskudsgarantiordningerne, idet den periode,
inden for hvilken der kan fremsættes krav om tilbagebetaling, kan udløbe efter en vis frist. Yderligere oplysninger kan findes på
www.rvv.fi/en og www.gii.dk.
Andre vigtige oplysninger
Normalt er alle detailindskydere og virksomheder dækket af indskudsgarantiordninger. Undtagelser i forbindelse med visse indskud anføres
på webstedet for den ansvarlige indskudsgarantiordning. Dit pengeinstitut oplyser også efter anmodning indskyderen om, hvorvidt visse
produkter er dækket eller ej. Hvis indskuddene er dækket, bekræfter pengeinstituttet det også på kontoudtoget.
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