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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pranešėja iš esmės pritaria tam, kad reikia persvarstyti Direktyvą 94/19/EB dėl indėlių 
garantijų sistemų (IGS), kadangi galiojanti sistema turėtų būt labiau suderinta. Iš pastarojo 
meto finansų krizės matyti, kad reikia sukurti tvirtesnį pagrindą, kuris padėtų įveikti finansų 
rinkų svyravimus. Dabar Europos Sąjungoje taikoma maždaug 40 IGS, pagal kurias mokamos 
įvairaus lygio kompensacijos įvairioms indėlininkų grupėms už skirtingų tipų indėlius, o 
finansų institucijoms nustatyti skirtingi finansiniai įpareigojimai. Dėl tokios nenuoseklios IGS 
sumažėja vidaus rinkos teikiama nauda ir nesuteikiamas tvirtas pagrindas susidoroti su 
būsimomis krizėmis. Be to, galiojanti sistema daugelyje valstybių narių finansuojama 
nepakankamai.

Siekdama Komisijos tekstą padaryti aiškesnį ir pateikti keletą kritinių pastabų dėl pasiūlymo, 
pranešėja siūlo šiuos esminius pakeitimus:

- Išplėsti direktyvos taikymo sritį siekiant įtraukti tradicines taupymo priemones, kaip antai 
taupomąsias knygeles ir indėlių sertifikatus. Šie indėliai, nors ir nesusieti su banko sąskaita, 
naudojami kaip taupomųjų sąskaitų pakaitalas.

- Paaiškinti neapibrėžtas nuostatas, kurios nesuteikia teisinio aiškumo vartotojams ir finansų 
institucijoms.

- Priimti nuostatas, kurias taikant pagreitėtų sprendimų priėmimo procedūros, kadangi, jei 
kredito institucijos susiduria su problemomis, būtina apie tai nedelsiant informuoti 
kompetentingas valdžios įstaigas, kurios atitinkamai pagal indėlių garantijos sistemą skubiai 
imasi veiksmų apsaugoti vartotojus.

- Užtikrinti, kad vietos valdžios įstaigų (savivaldybių) sąskaitoms taip pat taikoma IGS. 
Didžioji dalis vietos valdžios institucijų yra nedidelės įstaigos, kurių biudžetas nedidelis. Jos 
tiesiogiai neprijungtos prie centrinio šalies biudžeto ir turi ribotas galimybes įvertinti kredito 
institucijos patikimumą.

- Leisti išplėsti garantijos taikymo sritį laikinai dideliems indėliams, kurie atitinka socialinius 
tikslus, apibrėžtus nacionaliniuose teisės aktuose (pvz., atleidimų iš darbo atvejai, draudimo 
reikalavimai ir pan.).

- Pratęsti siūlomą 7 dienų išmokėjimo periodą iki 7 darbo dienų, o išmokėjimo procesą 
paradyti privalomą, ne pasirinktinį. Kompiuterinės sistemos pritaikymo įgyvendinimo data 
nukeliama į 2016 m. Vartotojams gali prireikti atidaryti naują sąskaitą. Tai gali būti sunku 
padaryti per 7 dienas. Prieš dar labiau sutrumpinant išmokėjimo laikotarpį pirmiausia reikėtų 
pradėti tinkamai taikyti galiojantį – 20+10 darbo dienų laikotarpį, tačiau pranešėja siūlo leisti 
valstybėms narėms, taikančioms trumpesnius laikotarpius, palikti galioti tas nuostatas.

- Daugelyje valstybių narių ta pati banko įstaiga gali turėti kelis prekės ženklus, bet jai reikia 
gauti tik vieną sektoriaus priežiūros institucijos leidimą. Tokiu atveju vartotojas, turintis 
kelias sąskaitas skirtinguose to paties banko įmonėse, veikiančiose pagal tą patį leidimą, gautų 
tik iki 100 000 eurų kompensaciją. Pranešėja siūlo leisti valstybėms narėms pačioms 
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nuspręsti, kad IGS kompensacijos būtų taikomos sąskaitoms atskirai kiekvienoje įmonėje, net 
jei jas valdo ta pati kredito institucija.

- Remti perėjimą prie IGS ex-ante finansavimo ir mažinti derinimo išlaidas. Tikslinis lygis, 
nustatytas remiantis tinkamais indėliais, sudaro didžiulę naštą finansinėms institucijoms ir 
nutraukia sąsają tarp esamos indėlių sumos ir kredito įstaigos įnašų. Pranešėja pasirinko kitą 
garantuojamų indėlių koncepciją, į kurią įeina tikroji indėlių suma, todėl ji geriau atitinka 
vartotojų apsaugos poreikius.

- Pranešėja taip pat įsitikinusi, kad IGS turėtų sugebėti pasinaudoti nuosavais fondais ir anksti 
reaguoti, taip sumažinant poveikį vartotojams tuo atveju, jei bankas negalėtų vykdyti 
įsipareigojimų.

- Įvairių valstybių narių tarpusavio skolinimosi sistemos galėtų potencialiai padėti spręsti 
problemas, bet taip pat galėtų perkelti krizę iš vienos šalies į kitą. Todėl pranešėja siūlo šios 
nuostatos nelaikyti įsipareigojimu, bet perkelti ją į bendrąją sutartį, kuria prireikus būtų 
galima vadovautis, kad valstybės narės pačios nuspręstų, ar dalyvauti tokioje sistemoje (pvz., 
pasirašant atitinkamas tarpvalstybines sutartis).

- Išbraukti 11 straipsnį ir I ir II priedus dėl rizika pagrįstų įnašų apskaičiavimo, nes pagal 
subsidiarumo principą tai turėtų būti paliekama valstybių narių kompetencijai. Siūloma 
sistema neužtikrina, kad bus pasiektas siekiamas tikslas (t. y. nustatomi vienodi bankų, kurių 
rizika vertinama vienodai skirtingose valstybėse narėse, įnašai), nes skirtingose ES valstybėse 
finansų rinkų sąlygos skiriasi, o vartotojams siūlomi konkretūs produktai (pvz., indėliai į 
būsto taupomuosius bankus).

- Sustiprinti nuostatas dėl informacijos teikimo ir suteikti vartotojams galimybę (pvz., 
susijungimų atveju) perkelti neapsaugotus indėlius į kitą kredito instituciją netaikant 
nuobaudų. Esamiems indėlininkams kartu su viena iš banko ataskaitų turėtų būti išsiunčiami 
informaciniai dokumentai (kaip nurodyta III priede).

- Suteikti galimybę pasirinkti kalbą, kuria būtų suteikiama informacija, jei abi šalys sutarė 
taikyti lanksčią sistemą netoli sienos įsikūrusiuose regionuose ar imigrantų atžvilgiu, taip pat 
siekiant vidaus rinkoje padidinti tarptautinę konkurenciją.

- Supaprastinti III priedo terminologiją, t. y. užtikrinti, kad vartotojams būtų pateikiama 
informacija suprantama kalba.

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų 
politikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Siekiant nustatyti tik tokio masto 
indėlių apsaugą, koks būtinas teisiniam 
aiškumui ir skaidrumui indėlininkams 
užtikrinti ir išvengti, kad investavimo 
rizika nebūtų perkelta indėlių garantijų 
sistemoms, tam tikrų investicinių požymių 
turinčių finansinių produktų reikėtų 
neįtraukti į garantijos taikymo sritį, visų 
pirma tų produktų, kurie nėra grąžinami 
nominaliąja verte ir kurių egzistavimą 
galima įrodyti tik sertifikatu.

(17) Siekiant nustatyti tik tokio masto 
indėlių apsaugą, koks būtinas teisiniam 
aiškumui ir skaidrumui indėlininkams 
užtikrinti ir išvengti, kad investavimo 
rizika nebūtų perkelta indėlių garantijų 
sistemoms, tam tikrų investicinių požymių 
turinčių finansinių produktų reikėtų 
neįtraukti į garantijos taikymo sritį, visų 
pirma tų produktų, kurie nėra grąžinami 
nominaliąja verte.

Or. en

Pagrindimas
Ši konstatuojamoji dalis atitinkamai pakeista pagal 2 straipsnio 1 dalies 1 punkto 
2 papunkčio 1 įtraukos pakeitimą.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Tam tikriems indėlininkams neturėtų 
būti taikoma indėlių apsauga, visų pirma 
viešosios valdžios institucijoms ar kitoms 
finansų įstaigoms. Palyginti su visais kitais 
indėlininkais, jų skaičius ribotas, todėl 
banko žlugimo atveju poveikis finansiniam 
stabilumui būtų minimalus. Valdžios 
institucijoms taip pat gerokai lengviau 
gauti kreditą negu piliečiams. Garantijų 
sistema iš esmės turėtų būti taikoma ne 
finansų įmonėms, nepriklausomai nuo jų 
dydžio.

(18) Tam tikriems indėlininkams neturėtų 
būti taikoma indėlių apsauga, visų pirma
centrinėms viešosios valdžios institucijoms 
ar kitoms finansų įstaigoms. Palyginti su 
visais kitais indėlininkais, jų skaičius 
ribotas, todėl banko žlugimo atveju 
poveikis finansiniam stabilumui būtų 
minimalus. Centrinėms valdžios 
institucijoms taip pat gerokai lengviau 
gauti kreditą negu piliečiams. Garantijų 
sistema iš esmės turėtų būti taikoma ne 
finansų įmonėms, nepriklausomai nuo jų 
dydžio.

Or. en
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Pagrindimas
Šis pakeitimas susijęs su 4 straipsnio 1 dalies j punkto pakeitimais.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Nustatant indėlių garantijų sistemų 
įnašus reikėtų atsižvelgti į jų narių 
prisiimamos rizikos lygį. Taip būtų galima 
atsižvelgti į atskirų bankų rizikos profilį ir 
sąžiningai apskaičiuoti įnašus, taip pat 
skatinti juos veikti pagal mažiau rizikingą 
verslo modelį. Nustačius visoms 
valstybėms narėms privalomų pagrindinių 
rodiklių rinkinį ir kitą papildomų 
pasirenkamų rodiklių rinkinį būtų galima 
laipsniškai užtikrinti tokį suderinimą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas
Šis pakeitimas išbraukiamas vadovaujantis 11 straipsnio pakeitimu.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Nuo 2010 m. gruodžio 31 d. taikomas 
daugiausia šešių savaičių  kompensacijų 
išmokėjimo laikotarpis neatitinka 
būtinybės išlaikyti indėlininkų pasitikėjimą 
ir netenkina jų poreikių. Todėl 
kompensacijų išmokėjimo terminą reikėtų 
sutrumpinti iki vienos savaitės.

(26) Nuo 2010 m. gruodžio 31 d. taikomas 
daugiausia šešių savaičių kompensacijų 
išmokėjimo laikotarpis neatitinka 
būtinybės išlaikyti indėlininkų pasitikėjimą 
ir netenkina jų poreikių. Todėl nuo 
2015 m. gruodžio 31 d. kompensacijų 
išmokėjimo terminą reikėtų sutrumpinti iki
septynių darbo dienų. Iki 2015 m. 
gruodžio 31 d. kompensacijų išmokėjimo 
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terminą reikėtų sutrumpinti iki
dvidešimties darbo dienų.

Or. en

Pagrindimas
Suderinama su 7 straipsnio pakeitimais.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) Paisydama valstybių narių atliekamos 
indėlių garantijų sistemų priežiūros, 
Europos bankininkystės institucija turėtų 
padėti siekti tikslo – sudaryti geresnes 
sąlygas kredito įstaigoms pradėti ir vykdyti 
veiklą kartu užtikrinant veiksmingą 
indėlininkų apsaugą. Tuo tikslu Institucija 
turėtų patvirtinti, kad šioje direktyvoje 
nustatytos indėlių garantijų sistemų 
tarpusavio skolinimosi sąlygos yra 
patenkintos, ir nurodyti, laikantis griežtų 
šios direktyvos nustatytų ribų, sumas, 
kurias skolins kiekviena sistema, pradinę
palūkanų normą bei paskolos trukmę. Šiuo 
atžvilgiu Europos bankininkystės 
institucija taip pat turėtų rinkti informaciją 
apie indėlių garantijų sistemas, visų pirma 
apie jų garantuojamų indėlių sumą, kurią 
patvirtina kompetentingos institucijos. Ji 
turėtų informuoti kitas indėlių garantijų 
sistemas apie jų pareigą skolinti.

(32) Paisydama valstybių narių atliekamos 
indėlių garantijų sistemų priežiūros, 
Europos bankininkystės institucija turėtų 
padėti siekti tikslo – sudaryti geresnes 
sąlygas kredito įstaigoms pradėti ir vykdyti 
veiklą kartu užtikrinant veiksmingą 
indėlininkų apsaugą. Tuo tikslu Institucija 
turėtų patvirtinti, kad šioje direktyvoje 
nustatytos indėlių garantijų sistemų 
tarpusavio skolinimosi sąlygos yra 
patenkintos, taip pat nustatyta pradinė
palūkanų norma bei paskolos trukmė. Šiuo 
atžvilgiu Europos bankininkystės 
institucija taip pat turėtų rinkti informaciją 
apie indėlių garantijų sistemas, visų pirma 
apie jų garantuojamų indėlių sumą, kurią 
patvirtina kompetentingos institucijos.

Or. en

Pagrindimas
Suderinama su 10 straipsnio pakeitimais.
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) Būtina nustatyti veiksmingą priemonę, 
kurią taikant būtų galima rengti suderintus 
techninius finansinių paslaugų srities 
standartus, siekiant užtikrinti vienodas 
veiklos sąlygas ir tinkamą indėlininkų 
apsaugą visoje Europoje. Tokie standartai 
turėtų būti rengiami siekiant 
standartizuoti rizika pagrįstų įnašų 
apskaičiavimą.

(33) Būtina nustatyti veiksmingą priemonę, 
kurią taikant būtų galima rengti suderintus 
techninius finansinių paslaugų srities 
standartus, siekiant užtikrinti vienodas 
veiklos sąlygas ir tinkamą indėlininkų 
apsaugą visoje Europoje.

Or. en

Pagrindimas
Suderinama su 11 straipsnio pakeitimais.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies a punkto 3 pastraipos 1 įtrauka 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

jos egzistavimą galima įrodyti tik 
sertifikatu, išskyrus sąskaitos išrašą;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas
Pakeitimas apima tradicines taupymo priemones, kaip antai taupomąsias knygeles ar indėlių 
sertifikatus. Šie indėliai naudojami vietoj taupomųjų sąskaitų ir yra populiarūs tarp vartotojų 
daugelyje valstybių narių. Priešingai, vertybiniai popieriai (kurių egzistavimą taip pat 
patvirtina tik sertifikatas) ir toliau neįtraukiami į indėlių garantijų sistemą, kaip nurodyta 
4 straipsnio 1 dalyje k punkte.
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies e punkto i papunktis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) atitinkamos kompetentingos institucijos 
nustatė, kad, jų nuomone, dėl su jos 
finansinėmis aplinkybėmis tiesiogiai 
susijusių priežasčių tam tikra kredito 
įstaiga tuo metu negali grąžinti indėlio ir 
atsižvelgiant į jos padėtį neturi galimybių 
tai padaryti artimiausiu metu. 
Kompetentingos institucijos šį sprendimą 
priima kuo greičiau ir bet kokiu atveju ne 
vėliau kaip praėjus penkioms darbo 
dienoms po to, kai pirmą kartą įsitikino, 
kad kredito įstaiga negrąžino pasibaigusio 
termino mokėtinų indėlių; or

i) atitinkamos kompetentingos institucijos 
nustatė, kad, pagal joms prieinama 
informaciją, dėl su jos finansinėmis 
aplinkybėmis tiesiogiai susijusių priežasčių 
tam tikra kredito įstaiga tuo metu negali 
grąžinti indėlio ir atsižvelgiant į jos padėtį 
neturi galimybių tai padaryti artimiausiu 
metu.
Kompetentingos institucijos šį sprendimą 
priima kuo greičiau ir bet kokiu atveju ne 
vėliau kaip praėjus penkioms darbo 
dienoms po to, kai joms pirmą buvo 
pranešta, kad kredito įstaiga negrąžino 
pasibaigusio termino mokėtinų indėlių; or

Or. en

Pagrindimas
Šiuo pakeitimu siekiama patikslinti teisiniu požiūriu neaiškias nuostatas, kurios nesuteikia 
pakankamai teisinio aiškumo. Siekiant užkirsti kelią bet kokiems galimiems ginčams dėl 
nepagrįstų sprendimų, atitinkamų kompetentingų institucijų sprendimas, kad finansų įstaiga 
nemoki, turėtų būti grindžiamas faktais, patvirtinančiais turimą informaciją, o ne nuomone 
(kaip siūlo Komisija).

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies h punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) tikslinis lygis – 1,5 % tinkamų indėlių, 
už kurių garantijas atsakinga indėlių 
garantijų sistema;

h) tikslinis lygis – 1,5 proc. garantuojamų
indėlių, už kurių garantijas atsakinga 
indėlių garantijų sistema;

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui.)

Or. en
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Pagrindimas
Siekiant apsaugoti vartotojus ir riboti išlaidas, kurias finansų įstaigos perkels vartotojams, 
tikslinis lygis turėtų būti grindžiamas esama indėlių suma (garantuojami indėliai), o ne 
spėjama tinkamų indėlių suma.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu kredito įstaiga nesilaiko savo, kaip 
indėlių garantijų sistemos narės, 
įsipareigojimų, apie tai informuojama jai 
veiklos licenciją išdavusi kompetentinga 
institucija, kuri kartu su garantijų sistema 
imasi visų būtinų priemonių, įskaitant 
sankcijų taikymą, kad būtų užtikrinta, jog 
kredito įstaiga vykdytų savo 
įsipareigojimus.

2. Jeigu kredito įstaiga nesilaiko savo, kaip 
indėlių garantijų sistemos narės, 
įsipareigojimų, apie tai nedelsiant
informuojama jai veiklos licenciją išdavusi 
kompetentinga institucija, kuri kartu su
indėlių garantijų sistema skubiai imasi 
visų būtinų priemonių, įskaitant sankcijų 
taikymą, kad būtų užtikrinta, jog kredito 
įstaiga vykdytų savo įsipareigojimus.

Or. en

Pagrindimas
Jei kredito institucijos susiduria su problemomis, būtina apie tai nedelsiant informuoti 
kompetentingas valdžios įstaigas, kad jos kartu su indėlių garantijos sistema galėtų skubiai 
imtis veiksmų apsaugoti vartotojus.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies j punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) valdžios institucijų indėliams, j) centrinių valdžios institucijų indėliams,

Or. en

Pagrindimas

Priėmus šį pakeitimą vietos valdžios institucijoms (savivaldybėms) už jų indėlius būtų 
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kompensuojama iki 100 000 eurų suma, tačiau ši nuostata nebūtų taikoma centrinėms 
valdžios institucijoms, kurios tiesiogiai susietos su valstybės centriniu biudžetu. Dauguma 
vietos valdžios institucijų (savivaldybių) yra nedidelės įstaigos, kurių biudžetas nedidelis, 
todėl banko žlugimas joms keltų didelį pavojų.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) indėliai, kurie atitinka socialinius 
tikslus, apibrėžtus nacionaliniuose teisės 
aktuose, ir yra susiję su konkrečiomis 
išmokomis (kaip antai atleidimų iš darbo 
atvejai, draudimo reikalavimai, 
atsakomybė už tiriamajam asmeniui 
padarytą žalą, teismų nurodytos išmokėti 
sumos ir kompensacijos už nusikaltimais 
padarytą žalą ar neteisingą nuteisimą). 
Garantijos laikotarpis yra ne ilgesnis kaip 
12 mėnesių nuo tokios išmokos.

Or. en

Pagrindimas
Panašiai kaip šios dalies a ir b punktuose, šiuo pakeitimu vienerius metus būtų suteikiama 
100 proc. kompensacija už laikinai didelius indėlius tokiais atvejais, kai konkrečios išmokos 
susijusios su atleidimais iš darbo, draudimo reikalavimais ir pan. Valstybėms narėms 
paliekama teisė suteikti tokią galimybę nacionaliniuose teisės aktuose.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šios direktyvos 5 straipsnio 1 dalyje 
numatytas dydis taikomas visiems toje 
pačioje kredito įstaigoje laikomiems 
indėliams neatsižvelgiant į jų skaičių, 
valiutą bei laikymo Sąjungoje  vietą.

1. Šios direktyvos 5 straipsnio 1 dalyje 
numatytas dydis taikomas visiems toje 
pačioje kredito įstaigoje laikomiems 
indėliams neatsižvelgiant į jų skaičių, 
valiutą bei laikymo Sąjungoje  vietą. Jei 
nacionalinė teisė leidžia kredito įstaigai 
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turėti keletą prekės ženklų, valstybės 
narės gali nuspręsti nustatyti didžiausią 
toje pačioje kredito įstaigoje laikomų 
indėlių ribą, nors sąskaitos laikomos 
skirtingose šios įstaigos įmonėse. Valstybė 
narė atsižvelgia į šį sprendimą atitinkamai 
padidindama kredito įstaigos įnašus pagal 
9 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas
Priėmus šį pakeitimą taip pat būtų galima apsaugoti tuos vartotojus, kurie turi keletą sąskaitų 
finansinėse institucijose, turinčiose skirtingus prekės ženklus, bet priklausančias tam pačiam 
savininkui, t. y. veikiančias pagal tą pačią licenciją. Vartotojai už kiekvieną sąskaitą gautų iki 
100 000 eurų kompensaciją, jei valstybė narė nuspręstų, kad IGS taikoma indėliams, 
laikomiems kiekvienoje atskiroje įmonėje, valdomoje vienos kredito institucijos.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Indėlių garantijų sistemos negrąžinamus 
indėlius turi sugebėti grąžinti per 7  dienas
po to, kai kompetentingos institucijos 
priima sprendimą, kaip nurodyta 
2 straipsnio 1 dalies e punkto i papunktyje, 
arba teisminė institucija priima sprendimą
, kaip nurodyta 2 straipsnio 1 dalies e 
punkto ii papunktyje.

1. Indėlių garantijų sistemos negrąžinamus 
indėlius turi grąžinti per 20 darbo dienų po 
to, kai kompetentingos institucijos priima 
sprendimą, kaip nurodyta 2 straipsnio 
1 dalies e punkto i papunktyje, arba 
teisminė institucija priima sprendimą, kaip 
nurodyta 2 straipsnio 1 dalies e punkto ii 
papunktyje.

Or. en

Pagrindimas
Vartotojai turi kiek įmanoma greičiau gauti prieigą prie savo indėlių. Tačiau Komisijos 
siūlomas išmokėjimo periodas šiuo metu galėtų kelti problemų finansų įstaigoms, o taikant 
ilgesnį įgyvendinimo periodą šį neigiamą poveikį būtų galima sumažinti. Prieš sutrumpinant 
išmokėjimo laikotarpį iki 7 darbo dienų pirmiausia reikėtų pradėti tinkamai taikyti galiojantį 
20+10 darbo dienų laikotarpį, tačiau valstybės narės, taikančios trumpesnius laikotarpius, 
gali palikti galioti šias nuostatas.
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies pirma a pastraipa (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nuo 2016 m. sausio 1 d. 1 dalyje 
nurodytas grąžinimo laikotarpis yra 
septynios darbo dienos.

Or. en

Pagrindimas
Vartotojai turi kiek įmanoma greičiau gauti prieigą prie savo indėlių. Tačiau Komisijos 
siūlomas išmokėjimo periodas šiuo metu galėtų kelti problemų finansų įstaigoms, o taikant 
ilgesnį įgyvendinimo periodą šį neigiamą poveikį būtų galima sumažinti. Prieš sutrumpinant 
išmokėjimo laikotarpį iki 7 darbo dienų pirmiausia reikėtų pradėti tinkamai taikyti galiojantį 
20+10 darbo dienų laikotarpį, tačiau valstybės narės, taikančios trumpesnius laikotarpius, 
gali palikti galioti šias nuostatas.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Turimi finansiniai ištekliai turi siekti bent 
jau tikslinį lygį. Kai finansinės galimybės 
nesiekia tikslinio lygio, įnašų mokėjimas 
atnaujinamas, bent jau kol vėl bus 
pasiektas tikslinis lygis. Kai turimi 
finansiniai ištekliai sudaro mažiau nei du 
trečdalius tikslinio lygio, reguliarūs įnašai 
turi būti ne mažesni nei 0,25 % tinkamų
indėlių.

Turimi finansiniai ištekliai turi siekti bent 
jau tikslinį lygį. Kai finansinės galimybės 
nesiekia tikslinio lygio, įnašų mokėjimas 
atnaujinamas, bent jau kol vėl bus 
pasiektas tikslinis lygis. Kai turimi 
finansiniai ištekliai sudaro mažiau nei du 
trečdalius tikslinio lygio, reguliarūs įnašai 
turi būti ne mažesni nei 0,25 proc. 
garantuojamų indėlių.

Or. en
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Pagrindimas
Siekiant apsaugoti vartotojus ir riboti išlaidas, kurias finansų įstaigos perkels vartotojams, 
tikslinis lygis ir įnašai turėtų būti grindžiami esama indėlių suma (garantuojami indėliai), o 
ne spėjama tinkamų indėlių suma.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 5 dalies trečios pastraipos a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) po tokios priemonės sistemos finansiniai 
ištekliai viršija 1 % tinkamų indėlių;

a) po tokios priemonės sistemos finansiniai 
ištekliai viršija 0,75 proc. garantuojamų
indėlių;

Or. en

Pagrindimas
Siekiant veiksmingiau apsaugoti vartotojus, IGS turėtų būti suteikiama galimybė pasinaudoti 
savo ankstyvai intervencijai skirtomis lėšomis, kad, bankui potencialai negalint vykdyti 
įsipareigojimų, būtų iki minimumo sumažintas poveikis vartotojams ir ekonomikai. Siekiant 
apsaugoti vartotojus ir riboti išlaidas, kurias jiems perkels finansų įstaigos, tikslinis lygis ir 
įnašai turėtų būti grindžiami esama indėlių suma (garantuojami indėliai), o ne spėjama 
tinkamų indėlių suma.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 5 dalies ketvirta pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atskirais atvejais gavus kompetentingų 
institucijų leidimą remiantis pagrįstu 
susijusios indėlių garantijų sistemos 
prašymu, a punkte nurodyta procentinė 
dalis gali būti nuo 0,75 iki 1 %.

Atskirais atvejais gavus kompetentingų 
institucijų leidimą remiantis pagrįstu 
susijusios indėlių garantijų sistemos 
prašymu, a punkte nurodyta procentinė 
dalis gali būti nuo 0,5 iki 0,75 proc.

Or. en
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Pagrindimas
Siekiant veiksmingiau apsaugoti vartotojus, IGS turėtų būti suteikiama galimybė pasinaudoti 
savo ankstyvai intervencijai skirtomis lėšomis, kad, bankui potencialai negalint vykdyti 
įsipareigojimų, būtų iki minimumo sumažintas poveikis vartotojams ir ekonomikai.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sistema turi teisę skolintis iš visų kitų 1 
straipsnio 2 dalyje nurodytų indėlių 
garantijų sistemų Sąjungoje, jeigu 
tenkinamos šios sąlygos:

1. Sistema turi galimybę skolintis iš visų 
kitų 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų indėlių 
garantijų sistemų Sąjungoje, jeigu 
tenkinamos šios sąlygos:

Or. en

Pagrindimas
Įvairių valstybių narių tarpusavio skolinimosi sistemos galėtų potencialiai padėti spręsti 
problemas arba perkeltų krizę iš vienos šalies į kitą. Pranešėja siūlo šios nuostatos nelaikyti 
įsipareigojimu, bet perkelti ją į bendrąją sutartį, kuria prireikus būtų galima vadovautis, kad 
valstybės narės pačios nuspręstų, ar dalyvauti tokioje sistemoje (pvz., pasirašant atitinkamas 
tarpvalstybines sutartis).

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11 straipsnis Išbraukta.
Indėlių garantijų sistemoms mokamų 
įnašų apskaičiavimas
1. 9 straipsnyje nurodyti įnašai į indėlių 
garantijų sistemas nustatomi kiekvienam 
nariui remiantis jo patiriamos rizikos 
laipsniu. Kredito įstaigos moka ne mažiau 
kaip 75 % ir ne daugiau kaip 200 % 
sumos, kurią turėtų įnešti vidutinės 
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rizikos bankas. Valstybės narės gali 
nuspręsti, kad 1 straipsnio 3 ir 4 dalyse 
nurodytų sistemų nariai moka mažesnius 
įnašus į indėlių garantijų sistemas, bet ne 
mažesnius kaip 37,5 % sumos, kurią 
turėtų įnešti vidutinės rizikos bankas.
2. Nustatant patiriamos rizikos laipsnį ir 
apskaičiuojant įnašus remiamasi I ir II 
prieduose nurodytais elementais.
3. 2 dalis netaikoma 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytoms indėlių garantijų sistemoms.
4. Siekiant patikslinti apibrėžčių 
elementus ir metodus pagal II priedo A 
dalį, įgaliojimai perduodami Komisijai. 
Šie reguliavimo standartų projektai 
priimami pagal [EBI reglamento] 7–7d 
straipsnius. Europos bankininkystės 
institucija gali parengti reguliavimo 
standartų projektus, skirtus pateikti 
Komisijai.
5. Iki 2012 m. gruodžio 31 d. Europos 
bankininkystės institucija pateiks II 
priedo B dalies taikymo gaires pagal [EBI 
reglamento 8 straipsnį].

Or. en

Pagrindimas
Rizika grindžiamo įnašų skaičiavimo sistema turėtų būti palikta valstybių narių 
kompetencijai, kadangi nacionalinio lygmens nuostatos gali būti geriau pritaikomos 
konkretiems vartotojų poreikiams (pvz., kai kalbama apie populiarius indėlius tam tikrose 
finansų institucijose, tokiose kaip būsto taupomieji bankai).

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad kredito 
įstaigos esamiems ir būsimiems 
indėlininkams sudarytų sąlygas gauti

1. Valstybės narės užtikrina, kad kredito 
įstaigos esamiems ir būsimiems 
indėlininkams sudarytų sąlygas gauti
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informaciją, būtiną nustatyti indėlių 
garantijų sistemą, kurios narės Sąjungoje
yra įstaiga ir jos filialai. . Kai indėlio 
garantijos nesuteikiamos pagal indėlių 
garantijų sistemą pagal 4 straipsnį , kredito 
įstaiga apie tai informuoja indėlininką.

pakankamai informacijos, būtinos
nustatyti indėlių garantijų sistemą, kurios 
narės Sąjungoje yra įstaiga ir jos filialai.
Kai indėlio garantijos nesuteikiamos pagal 
indėlių garantijų sistemą pagal 4 straipsnį, 
kredito įstaiga apie tai informuoja 
indėlininką ir jam pasiūlo galimybę 
atsiimti indėlį be jokių nuobaudų, su 
visomis priklausančiomis palūkanomis ir 
pelnu.

Or. en

Pagrindimas
Visų pirma, tokiu atveju indėlininkams turėtų būti suteikiama išsami informacija. Jiems turėtų 
būti suteikiama galimybė atsiimti indėlius be jokių nuobaudų, su priklausančiomis 
palūkanomis ir pelnu.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Informacija esamiems indėlininkams 
pateikiama jų sąskaitų išrašuose. Šią 
informaciją sudaro patvirtinimas, kad 
indėliai yra tinkami pagal 2 straipsnio 1 
dalį ir 4 straipsnį. Be to, pateikiama 
nuoroda į informacijos dokumentą III 
priede ir kur jį galima gauti. Taip pat gali 
būti nurodyta atsakingos indėlių garantijų 
sistemos svetainė.

3. Informacija esamiems indėlininkams 
pateikiama jų sąskaitų išrašuose. Šią 
informaciją sudaro patvirtinimas, kad 
indėliai yra tinkami pagal 2 straipsnio 
1 dalį ir 4 straipsnį. Be to, pateikiama 
nuoroda į informacijos dokumentą 
III priede. Šis dokumentas pridedamas 
prie vieno iš išrašų. Taip pat nurodoma
atsakingos indėlių garantijų sistemos 
svetainė.

Or. en

Pagrindimas
Kiekvienam indėlininkui itin svarbu gauti pakankamai informacijos apie tai, ką apima indėlių 
garantijų sistema, o finansų įstaigai neturėtų būti didelė našta III priedo informacinį 
dokumentą pridėti prie vieno iš sąskaitos išrašų.
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Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 4 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta 
informacija pateikiama nacionaliniuose 
įstatymuose numatytu būdu valstybės 
narės, kurioje yra įsteigtas filialas,
valstybine kalba ar kalbomis.

4. Informacija, numatyta šio straipsnio 
1 dalyje, turi būti pateikiama 
nacionaliniuose įstatymuose numatytu 
būdu valstybės narės, kurioje įsteigtas 
filialas, oficialia kalba ar kalbomis ir 
pateikiama aiškia bei suprantama forma, 
taip pat, jei indėlininkas reikalauja, o 
sektorius pajėgus patenkinti prašymą, ir 
kitomis kalbomis.

Or. en

Pagrindimas
Šiuo pakeitimu siūloma taikyti lankstesnius sprendimus teikti būtiną informaciją ir kitomis 
kalbomis, jei dėl to susitaria abi šalys. Pranešėja įsitikinusi, kad tokią galimybę labai 
palaikys pasienio regionų gyventojai ir emigrantai ir kad ji prisidės didinant vidaus rinkos 
tarptautinę konkurenciją.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 6 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jei kredito įstaigos susijungia, jų 
indėlininkai informuojami apie 
susijungimą ne vėliau kaip vieną mėnesį 
prieš jam įgaunant teisinę galią.
Indėlininkai informuojami, kad įsigaliojus 
susijungimui visi jų indėliai, laikomi 
kiekviename iš susijungusių bankų, po 
susijungimo bus sudėti siekiant nustatyti 
kompensaciją už juos pagal indėlių 
garantijų sistemą.

6. Jei kredito įstaigos susijungia, jų 
indėlininkai informuojami apie 
susijungimą ne vėliau kaip vieną mėnesį 
prieš jam įgaunant teisinę galią.
Indėlininkai informuojami, kad įsigaliojus 
susijungimui visi jų indėliai, laikomi 
kiekviename iš susijungusių bankų, po 
susijungimo bus sudėti siekiant nustatyti 
kompensaciją už juos pagal indėlių 
garantijų sistemą. Indėlininkams 
pasiūloma galimybė atsiimti savo indėlius 
pagal 7 straipsnyje nurodytą garantijų 
sistemą be nuobaudų ir su visomis 
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priklausančiomis palūkanomis ir pelnu.

Or. en

Pagrindimas
Indėlininkus reikia ne tik tinkamai informuoti, jiems taip pat turėtų būti suteikiama galimybė 
be nuobaudų perkelti indėlį, kuriam nesuteikiama garantija, į kitą kredito įstaigą, kadangi jie 
neturėtų nukentėti dėl to, kad dėl susijungimo jų kredito įstaiga taiko žemesnį kompensacijos 
lygį.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 5 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija, remiama [Europos 
bankininkystės institucijos], iki 2015 m. 
gruodžio 31 d. pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai pažangos, padarytos 
įgyvendinant šią direktyvą, ataskaitą. Šioje 
ataskaitoje visų pirma turėtų būti aprašyta 
galimybė remiantis garantuojamais 
indėliais numatyti tikslinį lygį, 
nesusilpninant indėlininkų apsaugos.

5. Komisija, remiama [Europos 
bankininkystės institucijos], iki 2015 m. 
gruodžio 31 d. pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai pažangos, padarytos 
įgyvendinant šią direktyvą, ataskaitą.

Or. en

Pagrindimas
Šis pakeitimas susijęs su 2 straipsnio 1 dalies h punkto pakeitimu.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

I priedas išbraukiamas.

Or. en
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Pagrindimas
Šis pakeitimas susijęs su 11 straipsnio pakeitimu.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

II priedas išbraukiamas.

Or. en

Pagrindimas
Šis pakeitimas susijęs su 11 straipsnio pakeitimu.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei kredito įstaiga neišmokėjo pasibaigusio 
termino mokėtino indėlio dėl priežasčių, 
kurios tiesiogiai susijusios su jos finansine 
būkle, indėlius indėlininkams grąžina 
indėlių garantijų sistema. [įrašyti kredito 
įstaigos, kurioje yra sąskaita, pavadinimą] 
[įrašyti produkto pavadinimą] yra apskritai
garantuojamas atsakingos indėlių garantijų 
sistemos.

Jei Jūsų kredito įstaiga Jums neišmokėjo 
pasibaigusio termino mokėtino indėlio dėl 
priežasčių, kurios tiesiogiai susijusios su 
jos finansine būkle, Jums, kaip 
indėlininkui, indėlius grąžina indėlių 
garantijų sistema. [įrašyti kredito įstaigos, 
kurioje yra sąskaita, pavadinimą] [įrašyti 
produkto pavadinimą] yra garantuojamas 
atsakingos indėlių garantijų sistemos pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2011.../ES dėl indėlių garantijų 
sistemų.

Or. en

Pagrindimas
Šiame pakeitime siekiama vartoti vartotojams suprantamesnę kalbą ir supaprastinti III priede 
vartojamą terminologiją (informacijos indėlininkams forma).



PA\859314LT.doc 21/24 PE460.676v01-00

LT

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didžiausia išmokamo indėlio suma yra 
100 000 EUR vienam bankui. Tai reiškia, 
kad visi indėliai tame pačiame banke yra 
sudedami, siekiant nustatyti kompensacijos 
lygį. Jeigu, pavyzdžiui, indėlininkas turi 
taupomąją sąskaitą, kurioje yra 
90 000 EUR, ir einamąją sąskaitą, kurioje 
yra 20 000 EUR, jam arba jai bus grąžinta 
tik 100 000 EUR.

Didžiausia išmokamo indėlio suma yra 
100 000 EUR vienam bankui. Tai reiškia, 
kad visi Jūsų indėliai tame pačiame banke 
yra sudedami, siekiant nustatyti 
kompensacijos lygį. Pavyzdžiui: jeigu 
indėlininkas turi taupomąją sąskaitą, 
kurioje yra 90 000 EUR, ir einamąją 
sąskaitą, kurioje yra 20 000 EUR, jam arba 
jai bus grąžinta tik 100 000 EUR.

Or. en

Pagrindimas
Šiame pakeitime siekiama vartoti vartotojams suprantamesnę kalbą ir supaprastinti III priede 
vartojamą terminologiją (informacijos indėlininkams forma).

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[Tik kur taikoma]: Šis metodas taip pat bus 
taikomas, jei bankas vykdo veiklą 
skirtingais pavadinimais. [įrašyti kredito 
įstaigos, kurioje yra sąskaita, pavadinimą] 
taip pat prekiauja [įrašyti visus kitus tos 
pačios kredito įstaigos prekių ženklus] 
pavadinimu(-ais). Tai reiškia, kad 
kompensacija už visus indėlius su vienu ar 
daugiau iš šių prekių ženklų sudaro iki 
100 000 EUR.

[Tik kur taikoma, jei valstybė narė 
nusprendė netaikyti 6 straipsnio 1 dalies 
nuostatų]: Šis metodas taip pat bus 
taikomas, jei bankas vykdo veiklą įmonėse, 
turinčiose skirtingus pavadinimus. [įrašyti 
kredito įstaigos, kurioje yra sąskaita, 
pavadinimą] taip pat prekiauja [įrašyti 
visus kitus tos pačios kredito įstaigos 
prekių ženklus] pavadinimu(-ais). Tai 
reiškia, kad kompensacija už visus 
indėlius, laikomus vienoje ar keliose 
skirtingus prekių ženklus turinčiose 
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įmonėse, sudaro iki 100 000 EUR.

Or. en

Pagrindimas
Šis pakeitimas siejamas su 6 straipsnio 1 dalies pakeitimu.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo 6 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apskritai, visi mažmeniniai indėlininkai ir 
įmonės yra apdrausti pagal indėlių 
garantijų sistemą. Kai kuriems indėliams 
daromos išimtys yra nurodytos atsakingos 
indėlių garantijų sistemos svetainėje. Jums 
paprašius Jūsų bankas taip pat informuos
Jus, ar tam tikri produktai yra 
garantuojami, ar ne. Jei indėliai yra 
garantuojami, bankas tai taip pat patvirtina
sąskaitos išraše.

Apskritai, indėlininkai (privatūs asmenys
ir įmonės) yra apdrausti pagal indėlių 
garantijų sistemą. Kai kuriems indėliams 
daromos išimtys yra nurodytos atsakingos 
indėlių garantijų sistemos svetainėje
[įrašyti atsakingos IGS svetainės adresą].
Jums paprašius Jūsų bankas taip pat turi 
informuoti Jus, ar tam tikri produktai yra 
garantuojami, ar ne. Jei indėliai yra 
garantuojami, bankas tai taip pat nurodo 
Jūsų sąskaitos išraše.

Or. en

Pagrindimas
Šiame pakeitime siekiama vartoti vartotojams suprantamesnę kalbą ir supaprastinti III priede 
vartojamą terminologiją (informacijos indėlininkams forma).

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo 7 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsakinga indėlių garantijų sistema yra 
[įrašyti pavadinimą ir adresą, telefoną, el. 
pašto adresą ir svetainę]. Ji taip pat grąžins 
Jūsų indėlius (iki 100 000 EUR) ne vėliau 

Atsakinga indėlių garantijų sistema yra 
[įrašyti pavadinimą ir adresą, telefoną, el. 
pašto adresą ir svetainę]. Ji taip pat grąžins 
Jūsų indėlius (iki 100 000 EUR) ne vėliau 
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kaip per šešias savaites, o nuo 2013 m. 
gruodžio 31 d. – per vieną savaitę.

kaip per šešias savaites, nuo 2013 m. 
gruodžio 31 d. – per 20 darbo dienų, o nuo 
2016 m. sausio 1 d. – per septynias darbo 
dienas.

Or. en

Pagrindimas
Šiame pakeitime siekiama vartoti vartotojams suprantamesnę kalbą ir supaprastinti III priede 
vartojamą terminologiją (informacijos indėlininkams forma).

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo 8 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu indėlis negrąžinamas per šį terminą, 
turėtumėte susisiekti su indėlių garantijų 
sistema, nes po tam tikro laiko gali būti
nebeleidžiama pareikšti reikalavimo dėl 
kompensacijos. Daugiau informacijos 
galima rasti [įrašyti atsakingos indėlių 
garantijų sistemos svetainės adresą].

Jeigu indėlis negrąžinamas per šį terminą, 
turėtumėte susisiekti su indėlių garantijų 
sistema, nes po [įrašyti atitinkamą 
laikotarpį, kuris taikomas valstybėje 
narėje, ir tikslią nuorodą į nacionalinį 
teisės aktą ir konkretų jo straipsnį, kuris 
reglamentuoja šias nuostatas]
nebeleidžiama pareikšti reikalavimo dėl 
kompensacijos. Daugiau informacijos 
galima rasti [įrašyti atsakingos indėlių 
garantijų sistemos svetainės adresą].

Or. en

Pagrindimas
Šiame pakeitime siekiama vartoti vartotojams suprantamesnę kalbą ir supaprastinti III priede 
vartojamą terminologiją (informacijos indėlininkams forma). Valstybėse narėse taikomi 
skirtingi laikotarpiai, per kuriuos galima pareikšti reikalavimą dėl kompensacijos, todėl būtų 
patogiau, jei kredito įstaigos pateiktų šią informaciją savo klientams, o ne kiekvienas asmuo 
atskirai turėtų jos ieškoti.
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Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo 9 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[Tik kur taikoma]: Jūsų indėlį garantuoja 
institucinė garantijų sistema, [pripažinta / 
nepripažinta] kaip indėlių garantijų 
sistema. Tai reiškia, kad visi bankai, kurie 
yra šios sistemos nariai, remia vienas kitą, 
kad išvengtų banko žlugimo. Tačiau jei vis 
dėlto bankas žlugtų, iki 100 000 EUR Jūsų 
indėlio sumos būtų grąžinta.

[Tik kur taikoma]: Jūsų indėlį garantuoja 
institucinė garantijų sistema. Tai reiškia, 
kad visi bankai, kurie yra šios sistemos 
nariai, remia vienas kitą, kad išvengtų 
banko žlugimo. Tačiau jei vis dėlto bankas 
žlugtų, iki 100 000 EUR Jūsų indėlio 
sumos būtų grąžinta.

Or. en

Pagrindimas
Šiuo pakeitimu siekiama supaprastinti III priede vartojamą terminologiją (informacijos 
indėlininkams forma).


