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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0241/2013 af Jürgen Weidemann, tysk statsborger, på vegne af 
Mira Micic, kroatisk statsborger, om tab af opsparing som følge af lukningen 
af den serbiske bank Investbanka

1. Sammendrag

En af andragerens klienter havde to opsparingskonti i Investbanka. Banken lukkede med det 
resultat, at hans klient mistede sin opsparing. Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om 
hjælp til at søge erstatning hos de serbiske myndigheder for den tabte opsparing.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6.november.2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 31. januar 2014

I henhold til direktiv 94/19/EF om indskudsgarantiordninger1 ("indskudsgarantidirektivet") er 
indskud i tilfælde af et kreditinstituts konkurs dækket med op til 100 000 EUR pr. indskyder 
og pr. bank. 

"Indskud" er i direktiv 94/19/EF defineret som: "Indestående beløb, der hidrører fra indlån 
eller fra mellemtransaktioner foretaget som led i almindelige bankforretninger, og som skal 
tilbagebetales af et kreditinstitut på bestemte vilkår fastsat ved lov eller ved aftale, samt 
fordringer udstedt af kreditinstituttet i form af værdipapirer".

Et indskud anses for at være indisponibelt, når det er forfaldet til udbetaling, men ikke er 
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blevet udbetalt af et kreditinstitut på de ved lov eller ved aftale fastsatte vilkår, og når i) de 
kompetente myndigheder har konstateret, at det berørte kreditinstitut efter deres opfattelse 
ikke for øjeblikket er i stand til at tilbagebetale indskuddet af årsager, der er direkte forbundet 
med dets finansielle situation, og ikke har umiddelbar udsigt til at blive i stand til det, eller ii) 
en domstol af årsager, der er direkte forbundet med kreditinstituttets finansielle situation, har 
afsagt en kendelse, som indebærer, at indskydernes mulighed for at fremsætte krav over for 
instituttet suspenderes, hvis kendelsen afsiges, inden ovennævnte konstatering er foretaget.

Indisponible indskud skal udbetales via indskudsgarantiordningen inden for 20 arbejdsdage 
fra ovennævnte konstatering fra kompetente myndigheder eller kendelse fra en domstol.

Spørgsmålet om, hvad indskydere konkret er berettiget til, kræver en grundig vurdering af 
hver enkelt sag, herunder bl.a. instituttets solvens, indskyderens position og karakteren af det 
finansielle instrument, der er tale om. Det er de nationale myndigheder, som på eget initiativ 
eller i forbindelse med indgivelse af et erstatningskrav vurderer, om betingelserne i direktivet 
er opfyldt. Indskudsgarantiordningen henhører i Kroatien under statens agentur for 
indskudsgaranti og rehabilitering af banker.

At dømme ud fra de foreliggende oplysninger ser denne sag imidlertid ikke ud til at være 
omfattet af EU-retten, eftersom Investbankas konkurs fandt sted forud for Kroatiens 
tiltrædelse af EU.

Konklusion

EU-retten ser ikke ud til at gælde for denne sag.

Kommissionen foreslår, at andrageren tager kontakt med den kroatiske stats agentur for 
indskudsgaranti og rehabilitering af banker for at finde ud af, om hun har ret til erstatning 
efter national ret. 


