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Komisja Petycji

31.1.2014

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0241/2013, którą złożył Jürgen Weidemann (Niemcy), w imieniu 
Miry Micic (Chorwacja), w sprawie utracenia lokaty oszczędnościowej na 
skutek zamknięcia serbskiego banku Investbanka

1. Streszczenie petycji

Klientka składającego petycję miała dwa rachunki oszczędnościowe w banku Investbanka. 
Bank został zamknięty, na skutek czego klientka utraciła swoje oszczędności. Składający 
petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o pomoc w uzyskaniu odszkodowania od 
władz serbskich za utracone lokaty.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 6 listopada 2013 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 31 stycznia 2014 r.

Zgodnie z dyrektywą 94/19/WE w sprawie systemów gwarancji depozytów1 depozyty są 
w przypadku niewypłacalności instytucji kredytowych chronione do kwoty 100 000 EUR na 
deponenta w danym banku.

W dyrektywie 94/19/WE depozyt definiuje się jako „należność wynikającą z wpłat 
pozostawionych na koncie lub z sytuacji przejściowych w ramach normalnych operacji 
bankowych, które instytucja kredytowa powinna spłacić zgodnie z obowiązującymi 
warunkami prawnymi i kontraktowymi, jak też wierzytelności, które instytucja kredytowa 
gwarantuje przez wystawienie dokumentu urzędowego”.

                                               
1 Dz.U. L 135 z 31.5.1994, s. 5.
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Depozyty uznawane są za nierozporządzalne, kiedy ich termin płatności zgodnie 
z obowiązującymi i kontraktowymi warunkami upływa i są one do zapłacenia przez instytucję 
kredytową, jednakże nie zostały jeszcze zapłacone, przy czym występuje jeden 
z następujących przypadków: i) właściwe organy ustaliły, że – ich zdaniem – instytucja 
kredytowa, z powodów, które są związane bezpośrednio z jej sytuacją finansową, w danej 
chwili nie jest w stanie spłacić depozytów i w chwili obecnej nie widzi żadnej perspektywy na 
ich spłatę w późniejszym terminie; lub ii) właściwy organ sądowy wydał instytucji 
kredytowej z powodów bezpośrednio związanych z sytuacją finansową, decyzję, której 
skutkiem jest zawieszenie roszczeń deponentów wobec instytucji, o ile ta decyzja nastąpiła 
przed ustaleniem zgodnie z lit. i).

Depozyty nierozporządzalne muszą zostać w ramach systemu gwarancji depozytów spłacone 
w ciągu 20 dni roboczych od dokonania wspomnianego powyżej ustalenia przez właściwy 
organ lub wydania decyzji przez właściwy organ sądowy.

Rzeczywiste prawo deponentów wymaga dogłębnej oceny każdego przypadku, w tym kwestii 
dotyczących niewypłacalności danej instytucji, sytuacji osoby wnoszącej roszczenie 
i charakterystyki przedmiotowego instrumentu finansowego. Do organów krajowych należy 
dokonywanie, z własnej inicjatywy lub w momencie wniesienia roszczenia o odszkodowanie, 
oceny, czy spełniane są warunki przewidziane w dyrektywie. W Chorwacji za gwarancje 
depozytów odpowiada Państwowa Agencja Ubezpieczeń Depozytów i Restytucji Banków.

Ponadto w przedmiotowym przypadku przedstawione fakty zdają się nie mieć związku 
z sytuacją regulowaną prawem wspólnotowym, jako że do bankructwa banku Investbanka 
doszło zanim Republika Chorwacji przystąpiła do Unii Europejskiej.

Wniosek

Prawo Unii Europejskiej zdaje się nie mieć zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Komisja sugeruje, aby składająca petycję skontaktowała się z chorwacką Państwową Agencją 
Ubezpieczeń Depozytów i Restytucji Banków w celu ustalenia jej prawa do odszkodowania 
zgodnie z prawem krajowym.


