
Pagrindinė informacija  
apie valstybės garantuojamą indėlių apsaugą

в 
несколько 

итном учреждении или 

Jūsų indėlių saugumą užtikrina indėlių draudimo sistema, sukurta vadovaujantis Latvijos Respublikos 
Indėlių draudimo įstatymu. Jeigu kredito įstaiga taptų nepajėgi išmokėti klientų indėlių, Jums priklausančias 
sumas iki 100 000 eurų išmokės  Latvijos Respublikos  Indėlių draudimo fondas.

Maksimali valstybės garantuojama indėlio suma kiekvienam kredito įstaigos indėlininkui - 100 000 
eurų Kompensacijos už indėlius išmokamos eurais. Už indėlius, nurodytus Latvijos Respublikos Indėlių 
draudimo įstatymo 23 straipsnyje*, kompensacijos nemokamos.    

Garantijos dėl indėlių kredito įstaigose: 

Maksimali kompensuojamų indėlių suma:  

Latvijos Respublikos Finansų ir kapitalo rinkos komisija: Kungu g. 11, Ryga, LV-1050, tel. +371 6777 4800, 
www.fktk.lv. 

Maksimali kompensuojamų indėlių suma, esant 
papildomai garantijai: 

Esant Latvijos Respublikos Indėlių draudimo įstatymo 4 skyriuje** numatytoms sąlygoms, indėlininkui 
garantuojama papildoma kompensacijos suma iki 200 000 eurų. 

Indėlio kompensacijos apskaičiavimas tuo atveju, kai 
indėlininkas kredito įstaigoje turi kelis indėlius: 

Indėlio kompensacijos apskaičiavimas, kai indėlio 
sąskaita priklauso bendrasavininkiams:    

Indėlių kompensacijų išmokėjimo terminai, jeigu 
kredito įstaiga paskelbta nemokia arba jai 
panaikinta licencija: 

Galimybė įskaityti priešpriešinius reikalavimus:    

Kontaktinė informacija: 

Apskaičiuojant Jums priklausančią indėlių kompensaciją, visi Jūsų turimi indėliai toje pačioje kredito 
įstaigoje bus sumuojami ir kompensacijos garantija bus taikomai sumai, neviršijančiai 100 000 eurų. 

Jeigu indėlio suma viršija 100 000 eurų, kompensaciją iki 100 000 eurų gali gauti atskirai kiekvienas 
indėlio sąskaitos bendrasavininkas.  

Pradedant 21-a darbo diena po to, kai kredito įstaiga paskelbta nemokia arba jai panaikinta licencija, 
jeigu toks nemokumo paskelbimas įvyko iki 2018 m. gruodžio 31 d.  

Pradedant 16-a darbo diena po to, kai kredito įstaiga paskelbta nemokia arba jai panaikinta licencija, 
jeigu toks nemokumo paskelbimas įvyko nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Pradedant 10-a darbo diena po to, kai kredito įstaiga paskelbta nemokia arba jai panaikinta licencija, 
jeigu toks nemokumo paskelbimas įvyko nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.  

Pradedant 8-a darbo diena po to, kai kredito įstaiga paskelbta nemokia arba jai panaikinta licencija, 
jeigu toks nemokumo paskelbimas įvyko po 2024 m. sausio 1 d. 

Apskaičiuojant indėlininkui priklausančios kompensacijos dydį, atsižvelgiama į indėlininko įsipareigojamus 
kredito įstaigai (kredito likutis ir kt.). Tokiu atveju indėlininko ir kredito įstaigos priešpriešiniai įsipareigojimai 
yra įskaitomi. 



*      Valstybinis indėlių draudimas netaikomas:
 

•   Kredito įstaigų indėliams;
•   Finansų įstaigų indėliams;
•   Savivaldybių, kurių biudžetas viršija 500 000 eurų, indėliams bei tiesiogiai valstybės valdomų įstaigų indėliams;
•   Indėliams, kurių lėšos susijusios su pinigų plovimu arba tesimo pripažintos nusikalstamu keliu gautos lėšos;
•   Indėliams, kurių savininkas neidenti�kuotas kaip klientas, vadovaujantis Pinigų plovimo ir teroristų �nansavimo prevencijos įstatymu;
•   Indėliams, kurių lėšos sudaro indėlius priimančios įmonės nuosavą kapitalą;
•   Draudimo įmonių indėliams;
•   Maklerio įmonių indėliams;
•   Investicijų valdymo įmonių indėliams;
•   Privačių pensijų fondų indėliams;
•   Kredito įstaigos išleistiems skolos vertybiniams popieriams bei vekseliams, įskaitant perleidžiamus vekselius;
•   Indėliams, su kuriais paskutinius du metus iki kredito įstaigos negebėjimo atsiskaityti su klientais paskelbimo nebuvo vykdomos jokios operacijos ir tokio indėlio suma neviršija 10 eurų.

**  Įstatymas numato kelis atvejus, kuomet �ziniai asmenys gali pretenduoti į papildomą garantinę išmoką iki 200 000 eurų ir tokiu būdu bendra išmokos suma gali siekti 300 000 eurų. Minėti atvejai 
pasireiškia esant šioms aplinkybėms: jeigu per paskutinius 3 mėnesius į sąskaitą įskaitytos lėšos (a) pardavus nekilnojamąjį turtą, (b) gavus valstybės socialinę išmoką, (c) gavus išmoką už patirtą žalą 
(pvz.: draudimo išmoką) arba (d) gavus kompensaciją už nepagrįstą teismo sprendimą.


