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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Jürgen Weidemann német állampolgár által Mira Micic horvát állampolgár 
nevében benyújtott 0241/2013. számú petíció Mira Micicnek az Investbanka 
szerb bank bezárása következtében elvesztett takarékbetéteiről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtójának egyik ügyfele két takarékszámlával rendelkezett az Investbankánál. A 
bank bezárt, és ennek következtében az ügyfele elvesztette megtakarításait. A petíció 
benyújtója az Európai Parlament közbenjárását kéri a szerb hatóságoknál a kártérítés 
igénylésében.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. november 6. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2014. január 31.

A betéteket a hitelintézet fizetésképtelensége esetén betétesként, illetve bankonként 100 000 
euróig védik (betétbiztosítási rendszerekről szóló irányelv).1

A 94/19/EK irányelv a betétet az alábbi módon határozza meg: „a számlán tartott 
pénzeszközök egyenlege, vagy szokásos banki ügyletből keletkező átmeneti helyzet eredménye, 
amelyet a hitelintézetnek a vonatkozó jogszabályi és szerződéses feltételek mellett vissza kell 
fizetnie, valamint bármely olyan tartozás, amelyet egy hitelintézet által kibocsátott okirat 
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tanúsít.”

A befagyasztott betétek azok az esedékes és kifizetendő betétek, melyeket a hitelintézet nem 
fizetett ki az alkalmazandó jogi és szerződéses feltételek mellett abban az esetben, ha: i. a 
hatáskörrel rendelkező hatóságok megállapították, hogy álláspontjuk szerint az érintett 
hitelintézet pénzügyi körülményeihez közvetlenül kapcsolódó okok miatt az adott időpontban 
képtelen a betétet visszafizetni, és nem valószínű a későbbi visszafizetés sem, vagy ii. egy 
bíróság a hitelintézet pénzügyi körülményeihez közvetlenül kapcsolódó okok miatt olyan 
határozatot hoz, amely felfüggeszti annak lehetőségét, hogy a betétesek követeléseket 
támasszanak a hitelintézettel szemben, amennyiben erre a fent említett feltétel bekövetkezte 
előtt kerülne sor.

A befagyasztott betéteket a betétbiztosítási rendszernek legkésőbb 20 munkanappal a 
hatáskörrel rendelkező hatóságok fent említett megállapítása vagy a bírósági határozat után 
kell kifizetnie.

A betétesek tényleges jogosultságának megállapításához szükség van valamennyi eset alapos 
vizsgálatára, beleértve az intézet fizetésképtelenségével kapcsolatos tényezőket, az igénylő 
helyzetét és a kérdéses pénzeszköz sajátosságait. A nemzeti hatóságok hatáskörébe tartozik, 
hogy saját kezdeményezésükre vagy egy kártérítési keresetre reagálva megvizsgálják, hogy 
teljesülnek-e az irányelv feltételei. A betétbiztosítást Horvátországban a Betétbiztosításért és a 
Bankok Megsegítéséért Felelős Állami Ügynökség garantálja.

Ezenfelül, ebben az esetben az ismertetett tények nem utalnak olyan helyzetre, amely a 
közösségi jog hatálya alá tartozik, mivel az Investbanka Horvátország uniós csatlakozása előtt 
ment csődbe.

Következtetés

Ebben az ügyben a jelek szerint az uniós jog nem alkalmazandó.

A Bizottság azt javasolja, hogy vegye fel a kapcsolatot a Betétbiztosításért és a Bankok 
Megsegítéséért Felelős Állami Ügynökséggel annak érdekében, hogy a nemzeti jog keretében 
érvényesítse a kártérítéshez való jogát. 


