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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0241/2013 dėl santaupų indėlių praradimo po Serbijos banko 
„Investbanka“ uždarymo, kurią pateikė Vokietijos pilietis Jürgen 
Weidemann Kroatijos pilietės Mira Micic vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjo klientei anksčiau priklausė dvi taupomosios sąskaitos „Investbanka“ 
banke. Bankas buvo uždarytas ir jo klientė savo santaupas prarado. Peticijos pateikėjas prašo 
Europos Parlamento suteikti pagalbą reikalaujant kompensacijos už prarastus indėlius iš 
Serbijos valdžios institucijų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. lapkričio 6 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2014 m. sausio 31 d.

„Pagal Direktyvą 94/19/EB dėl indėlių garantijų sistemų1 (Indėlių garantijų sistemų 
direktyva) kredito įstaigų nemokumo atveju indėliai apsaugoti iki 100 000 EUR vienam 
indėlininkui ir vienam bankui.

Direktyvoje 94/19/EB apibrėžta, kad indėlis – „bet koks kredito likutis, atsiradęs dėl 
sąskaitoje paliktų lėšų arba dėl laikinų situacijų, susidariusių dėl įprastų bankinių sandorių, 
kurį kredito įstaiga turi grąžinti pagal taikomas teisines nuostatas ir sutartines sąlygas, taip 
pat bet kokia skola, patvirtinta kredito įstaigos išduotu sertifikatu“.

                                               
1 OL L 135, 1994 5 31, p. 5.
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Indėliai laikomi negrąžinamais, kai jie – pasibaigusio termino ir išmokėtini indėliai, kurių 
kredito įstaiga neišmokėjo pagal jiems taikomas teisines ir sutartines sąlygas, kadangi: i)
atitinkamos kompetentingos institucijos nustatė, kad, jų nuomone, dėl su atitinkamos kredito 
įstaigos finansinėmis aplinkybėmis tiesiogiai susijusių priežasčių ta kredito įstaiga tuo metu 
negali grąžinti indėlio ir, atsižvelgiant į jos padėtį, neturi galimybių to padaryti artimiausiu 
metu; arba ii) teisminė institucija, atsižvelgdama į priežastis, kurios tiesiogiai yra susijusios su 
kredito įstaigos finansinėmis aplinkybėmis, priima nutartį, kuria sustabdoma indėlininkų 
galimybė reikšti pretenzijas kredito įstaigai, jeigu ši nutartis priimama prieš kompetentingoms 
institucijoms priimant pirmiau minėtą sprendimą.

Indėlių garantijų sistemos turi grąžinti negrąžinamus indėlius per 20 darbo dienų nuo pirmiau 
minėto kompetentingų institucijų sprendimo arba teisminių institucijų nutarties.

Faktinei indėlininkų teisei reikia išsamaus kiekvieno atvejo vertinimo, kuriam reikalingi 
kredito įstaigos nemokumo elementai, ieškovo pozicija ir atitinkamų finansinių priemonių 
savybės. Nacionalinės institucijos savo iniciatyva arba pareiškus žalos atlyginimo reikalavimą 
vertina, ar laikomasi direktyvoje nustatytų sąlygų. Kroatijoje indėlių garantiją užtikrina 
valstybinė indėlių draudimo ir bankų sanavimo agentūra.

Be to, šiuo atveju, regis, pateikti faktai nėra susiję su Bendrijos teise reglamentuojamu atveju, 
kadangi bankas „Investbanka“ uždarytas prieš Kroatijos stojimą į ES.

Išvada

Regis, šiuo atveju ES teisė netaikytina.

Komisija siūlo peticijos pateikėjui susisiekti su Kroatijos valstybine indėlių draudimo ir 
bankų sanavimo agentūra, kad pagal nacionalinę teisę būtų užtikrintos jos teisės į 
kompensaciją.“


