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Ref.: Petiția nr. 0241/2013, adresată de Jürgen Weidemann, de cetățenie germană, în 
numele Mirei Micic, de cetățenie croată, privind pierderea depozitelor de 
economii în urma închiderii băncii sârbe Investbanka

1. Rezumatul petiției

O clientă al petiționarului avea deschise două conturi de economii la Investbanka. Banca a 
fost închisă și, drept urmare, clienta lui și-a pierdut economiile. Petiționarul solicită sprijinul 
Parlamentului European pentru a obține despăgubiri din partea autorităților sârbe pentru 
depozitele pierdute.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 6 noiembrie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 31 ianuarie 2014

În caz de insolvabilitate a instituțiilor de credit, depozitele sunt protejate până la valoarea de 
100 000 EUR pe depunător și pe bancă, în temeiul Directivei 94/19/CE privind sistemele de 
garantare a depozitelor1 („Directiva SGD”). 

Conform Directivei 94/19/CE, depozitele sunt definite drept „orice sold creditor rezultat din 
fondurile rămase într-un cont sau din situații temporare care derivă din operațiuni bancare 
normale și pe care o instituție de credit trebuie să îl plătească în conformitate cu condițiile 
legale și contractuale aplicabile, precum și orice creanță evidențiată printr-un titlu de 
creanță emis de o instituție de credit”.

                                               
1 JO L 135, 31.5.1994, p. 5.
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Depozitele sunt considerate indisponibile atunci când sunt datorate și exigibile, dar nu au fost 
plătite de către o instituție de credit în condițiile legale și contractuale care îi sunt aplicabile, 
dacă: (i) autoritățile competente au constatat că, din punctul lor de vedere, instituția de credit 
în cauză pare să nu fie capabilă, pentru moment și din motive legate direct de situația sa 
financiară, să plătească depozitul și să nu aibă, pe termen scurt, nicio perspectivă de a putea să 
o facă; sau ii) o autoritate judiciară a pronunțat o hotărâre, din motive direct legate de situația 
financiară a instituției de credit, care are efectul de a suspenda exercitarea dreptului 
depunătorilor de a-și recupera creanțele, în cazul în care această hotărâre intervine înainte de 
constatarea menționată la punctul (i).

Depozitele indisponibile trebuie plătite din nou prin sistemul de garantare a depozitelor în 
termen de 20 de zile lucrătoare de la constatarea menționată anterior, făcută de autoritățile 
competente, sau de la hotărârea pronunțată de autoritățile judiciare.

Drepturile efective ale depunătorilor impun o evaluare în detaliu a fiecărui caz în parte, 
pentru care sunt necesare elemente referitoare la insolvabilitatea instituției, poziția 
reclamantului și caracteristicile instrumentului financiar în cauză. Este de competența 
autorităților naționale, din proprie inițiativă sau ulterior inițierii unei acțiuni în despăgubiri, să 
stabilească dacă sunt îndeplinite cerințele din Directivă. În Croația, garantarea depozitelor este 
asigurată de Agenția de stat pentru garantarea depozitelor și reabilitarea băncilor.

În plus, în cazul de față, faptele prezentate nu par să aibă legătură cu o situație reglementată 
de dreptul Uniunii, întrucât Investbanka a dat faliment înainte de aderarea Republicii Croația 
la UE.

Concluzie

Se pare că legislația Uniunii Europene nu este aplicabilă în acest caz.

Comisia îi sugerează petiționarului să contacteze Agenția de stat pentru garantarea depozitelor 
și reabilitarea băncilor din Croația pentru a verifica dacă clienta sa are dreptul la despăgubiri 
conform legislației naționale. 


