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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

31.1.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0241/2013, внесена от Юрген Вайдеман, с германско гражданство, 
от името на Мира Мичич, с хърватско гражданство, относно загубата на 
спестовни влогове в резултат от закриването на сръбската банка 
„Investbanka“

1. Резюме на петицията

Клиентката на вносителя на петицията е имала две спестовни сметки в „Investbanka“. 
Банката е била закрита, в резултат на което клиентката му е загубила спестяванията си. 
Вносителят на петицията призовава Европейския парламент за съдействие в търсенето 
на компенсация от страна на сръбските органи за изгубените депозити.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 6 ноември 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 31 януари 2014 г.

В случай на неплатежоспособност на кредитни институции депозитите са защитени в 
размер до 100 000 евро на вложител и банка съгласно Директива 94/19/EC относно 
схемите за гарантиране на депозитите (Директивата относно СГД)1. 

Съгласно Директива 94/19/EО „депозит“ означава „всяко кредитно салдо, което се 
получава в резултат на средства, оставени по сметка или от временни положения, 
произтичащи от обичайни банкови сделки, и което дадена кредитна институция 
трябва да изплати, съгласно приложимите правни и договорни условия, както и всеки 

                                               
1 ОВ L 135, 31.5.1994 г., стр. 5.
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дълг, доказан чрез сертификат, издаден от кредитна институция“.

Депозитите се считат за неналични, когато те са изискуеми и дължими, но не са били 
платени от кредитна институция, съгласно законовите и договорните условия, 
приложими към тях, когато е налице едно от следните обстоятелства: i) съответните 
компетентни органи са установили, че по тяхно виждане съответната кредитна 
институция изглежда неспособна за момента, по причини, които са пряко свързани с 
нейното финансово състояние, да изплати депозита и, че не съществува близка 
перспектива тя да бъде в състояние да го направи; или ii) съдебен орган е издал 
решение по причини, които са пряко свързани с финансовото състояние на кредитната 
институция, чието действие суспендира възможността на вложителите да предявят 
претенциите си срещу нея, ако това стане преди да бъде установено посоченото по-
горе.

Неналичните депозити трябва да бъдат възстановени от СГД в срок от 20 работни дни 
от посоченото по-горе решение на компетентните органи или решение на съдебните 
органи.

Съществуващото понастоящем право на вложителите изисква извършването на 
обстойна оценка на всеки отделен случай, като са необходими данни относно 
неплатежоспособността на институцията, позицията на ищеца , както и 
характеристиките на въпросния финансов инструмент. Националните власти, по своя 
собствена инициатива или при подаване на иск за обезщетение, са оправомощени да 
преценяват дали са изпълнени условията на директивата. В Хърватия гарантирането на 
депозитите се осигурява от Държавната агенция за гарантиране на влогове и 
оздравяване на банки.

В допълнение към това, в настоящия случай представените факти вероятно не са 
приложими към положение, попадащо в сферата на действие на правото на Общността, 
тъй като фалитът на сръбската банка „Investbanka“ е станал факт преди 
присъединяването на Република Хърватия към ЕС.

Заключение

Очевидно правото на ЕС не е приложимо към този случай.

Комисията предлага на вносителката на петицията да се свърже с хърватската 
Държавна агенция за гарантиране на влогове и оздравяване на банки, за да потвърди 
своето право на обезщетение по линия на националното законодателство. 


