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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0241/2013 του Jürgen Weidemann, γερμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Mira Micic, κροατικής ιθαγένειας, σχετικά με την απώλεια 
καταθέσεων ταμιευτηρίου, ως αποτέλεσμα του κλεισίματος της σερβικής 
τράπεζας Investbanka

1. Περίληψη της αναφοράς

Πελάτισσα του αναφέροντα διέθετε δύο λογαριασμούς ταμιευτηρίου στην Investbanka. Η 
τράπεζα έκλεισε, με αποτέλεσμα η πελάτισσά του να χάσει τις αποταμιεύσεις της. Ο 
αναφέρων ζητεί τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά το αίτημα 
αποζημίωσης από τις σερβικές αρχές για τις χαμένες καταθέσεις.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Νοεμβρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 31 Ιανουαρίου 2014

Σύμφωνα με την οδηγία 94/19/ΕΚ περί των συστημάτων εγγυήσεως των καταθέσεων 
προστατεύονται οι καταθέσεις ύψους έως 100.000 ευρώ ανά καταθέτη και ανά τράπεζα. 

Σύμφωνα με την οδηγία 94/19/ΕΚ οι καταθέσεις ορίζονται ως «το πιστωτικό υπόλοιπο που 
προκύπτει από κεφάλαια κατατεθειμένα σε λογαριασμό ή από μεταβατικές καταστάσεις 
απορρέουσες από συνήθεις τραπεζικές συναλλαγές και το οποίο το πιστωτικό ίδρυμα πρέπει 
να επιστρέψει βάσει των ισχυόντων νόμιμων και συμβατικών όρων, καθώς και χρέη για τα 
οποία το εν λόγω πιστωτικό ίδρυμα έχει εκδόσει παραστατικούς τίτλους».

Μη διαθέσιμη θεωρείται η κατάθεση που οφείλεται, είναι ληξιπρόθεσμη και απαιτητή και δεν 
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έχει καταβληθεί από πιστωτικό ίδρυμα βάσει των ισχυόντων νόμιμων και συμβατικών όρων 
είτε: (i) οι αρμόδιες αρχές έχουν διαπιστώσει ότι, κατά τη γνώμη τους, το οικείο πιστωτικό 
ίδρυμα δεν φαίνεται προς το παρόν ικανό να επιστρέψει την κατάθεση, για λόγους που έχουν 
άμεση σχέση με την οικονομική του κατάσταση, και δεν προβλέπεται ότι θα καταστεί ικανό 
στο προσεχές μέλλον· είτε ii) είτε δικαστική αρχή, βασιζόμενη σε λόγους που έχουν άμεση 
σχέση με την οικονομική κατάσταση του πιστωτικού ιδρύματος, έλαβε απόφαση, η οποία έχει 
ως αποτέλεσμα την αναστολή της ικανότητας των καταθετών να εγείρουν αξιώσεις έναντι 
του ιδρύματος, εάν αυτό συμβεί πριν την προαναφερόμενη διαπίστωση·

Οι μη διαθέσιμες καταθέσεις πρέπει να πληρωθούν από το Σύστημα Εγγύησης των 
Καταθέσεων εντός 20 εργάσιμων ημερών από την προαναφερθείσα διαπίστωση εκ μέρους 
των αρμόδιων αρχών ή από την έκδοση της απόφασης της δικαστικής αρχής.

Για να προσδιοριστεί το πραγματικό δικαίωμα του καταθέτη, απαιτείται προσεκτική 
εκτίμηση κάθε περίπτωσης, που θα καλύψει τα στοιχεία αφερεγγυότητας του ιδρύματος, την 
κατάσταση του αιτούντος και τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου χρηματοπιστωτικού 
ιδρύματος. Εναπόκειται στις εθνικές αρχές, κατόπιν πρωτοβουλίας τους ή κατόπιν αξιώσεως 
αποζημίωσης, να εκτιμήσουν εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις της οδηγίας. Η εγγύηση των 
καταθέσεων στην Κροατία ασκείται από τον Κρατικό Οργανισμό Εγγύησης των Καταθέσεων 
και Αναδιάρθρωσης των Τραπεζών.

Επί πλέον, στην παρούσα περίπτωση τα πραγματικά περιστατικά δεν φαίνεται να έχουν 
σχέση με κατάσταση που καλύπτεται από την κοινοτική νομοθεσία, δεδομένου ότι η 
κατάρρευση της Investbanka συνέβη πριν την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας 
στην ΕΕ.

Συμπέρασμα

Δεν φαίνεται να μπορεί να εφαρμοστεί στη συγκεκριμένη περίπτωση η νομοθεσία της ΕΕ.

Η Επιτροπή συνιστά στον αναφέρονται να έλθει σε επαφή με τον Κρατικό Οργανισμό 
Εγγύησης των Καταθέσεων και Αναδιάρθρωσης των Τραπεζών της Κροατίας για να 
εξακριβώσει τα δικαιώματά της σε αποζημίωση στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας. 


