
PAGRINDIN INFORMACIJA APIE IND LI DRAUDIM

Institucija atsakinga už ind li  draudim  kredito staigoje :

Finansinio stabilumo institucija (Suomija)

Ind li  draudimo suma

Maksimali draudimo suma yra 100,000 eur  suma vienam id lininkui, turin iam ind li  “OP
Financial Group”.

”OP Financial Group” sudaro kooperatiniai bankai, priklausantys OP Cooperative, Helsinki
OP  Bank  Ltd  bei  OP  Corporate  Bank  plc  su  filialais  Estijoje,  Latvijoje  ir  Lietuvoje.  “OP
Financial Group” kooperatyvini  bank  s raš  galite rasti www.op.fi

Keleto ind li  laikymas “OP Financial Group”

Visi ind liai, laikomi ”OP Financial Group”, susumuojami ir draudžiami ne didesne nei
100,000 eur  suma.

Laikomos l šos daugiau nei vienoje s skaitoje (bendrasavininki  s skaitoje)

Maksimali draudimo suma yra 100,000 eur  suma kiekvienam bendrasavininkiui atskirai.

Draudimo išmokos mok jimo terminai

Maksimalus draudimo išmokos ind lininkams mok jimo terminas skai iuojamas nuo datos,
kai Finansinio stabilumo institucija priima tok  sprendim  d l draudimo išmok jimo ar kai
bankas, kuriame buvo laikomas ind lis, yra likviduojamas ar paskelbiamas nemokiu:

20 darbo dien  (iki 2018 m. gruodžio 31 d.)

15 darbo dien  (nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d.)

7 darbo dienos (nuo 2020 m. sausio 1 d.)

Valiuta Euras

Jei s skaita atidaryta kita valiuta nei Euras, tai draudimo išmoka gali b ti mokama ta
valiuta, kuria atidaryta s skaita.

Kontaktin  informacija

Finansinio Stabilumo Institucija

Tel. Nr.: +358 295253530

El. Pastas: rahoitusvakausvirasto@rvv.fi

Interneto svetain : http://rvv.fi/etusivu

Papildoma informacija

1 Ind li  draudimo schema ir maksimali suma

Ind liai priklauso statymiškai apdraust  ind li  grupei.



”OP Financial Group” ir centriniam kooperatyvui priklausan ios kredito institucijos yra
solidariai atsakingos už viena kitos ind lius ir kitus sipareigojimus pagal Suomijos
Respublikos Ind li  Bank  Susivienijimo Akt . Ind li  draudimas apsaugo ind linink  l šas
jei jomis negalima pasinaudoti tuo atveju, kai visas susivienijimas turi nuolatini  finansini
sunkum .

Ind liai draudžiami ne didesne nei 100,000 (vieno šimto t kstan ) eur  suma. Tai reiškia,
kad skai iuojant draudimo sum  sudedami visi vieno ind lininko ind liai, laikomi ”OP
Financial Group”. Pavyzdžiui, jeigu ind lininkas turi 90,000 (devyniasdešimt  t kstan )
eur  taupomojoje s skaitoje viename iš kooperatini  bank  ir 20,000 (dvidešimt

kstan ) eur  einamojoje s skaitoje  kitame kooperatiniame banke, tai jam(-ai) bus
išmokama tik 100,000 (vieno šimto t kstan ) eur  draudimo suma.

2 Ind li  draudimas už parduot / perkam  gyvenam  b st

Ind li  draudimu draudžiamos visos l šos, gautos už parduot  gyvenam  b st  per
paskutinius šešis m nesius, jeigu gautos l šos tur jo b ti panaudotos naujo gyvenamojo

sto sigijimui. Tokiais atvejais, ind lininko gauta suma bus pilnai kompensuota jei
ind lininkas  rodys, kad gauta suma buvo d l gyvenamojo b sto asmeniniam naudojimui
pardavimo ir kad šios gautos l šos bus panaudotos kito gyvenamojo b sto asmeniniam
naudojimui sigijimui. Tokios l šos, gautos už parduot  gyvenam  b st , turi speciali
apsaug , aprašyt  aukš iau, šešis m nesius nuo ind lio mok jimo datos.

Papildoma informacija: http://rvv.fi/etusivu

3 Skundai

Už ind li  draudim  Suomijoje yra atsakinga Finansinio Stabilumo Institucija. Jeigu J s
negavote Jums priklausan ios draudimo išmokos per numatyt  išmok jimo termin ,
prašome nedelsiant kreiptis  Finansinio Stabilumo Institucij .

Papildoma informacija: http://rvv.fi/etusivu

4 Apdrausti ind lininkai

Kaip taisykl , visi ind liai, turimi fizini  asmen , ir dauguma ind li , laikom  juridini
asmen , asociacij  ir fond , yra draudžiami ind li  draudimu. Išimtys, taikomos ind li
draudimui, pla iau aprašytos Finansinio Stabilumo Institucijos internetiniame puslapyje.

Ar kliento s skaita yra draudžiama ind li  draudimu ar ne, toki  informacij  galite matyti
banko s skaitos išraše. M  bankas mielai suteiks Jums vis  informacij  apie tai, kurie
produktai yra draudžiami ind li  draudimu.


