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Tárgy: M. D. P. olasz állampolgár által benyújtott 0814/2012. számú petíció a 
folyószámlák befagyasztásáról a Banca Network Investimentiben

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója jelzi, hogy az olasz Banca Network Investimenti, amelyet 
csődgondnokság alá helyeztek, az Olasz Nemzeti Bank 2012. május 31-i beleegyezésével nem 
biztosít készpénzfelvételt a folyószámla-tulajdonosoknak.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. október 18. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. november 27.

A petíció benyújtója által felvetett problémához legszorosabban kapcsolódó rendelkezéseket a 
betétbiztosítási rendszerekről szóló 96/19/EK irányelv1 tartalmazza. 

A 94/19/EK irányelv rendelkezései szerint a tagállamoknak betétbiztosítási rendszereket kell
létrehozniuk, amelyek feladata a betétesek védelme. Amennyiben egy bankban befagyasztásra 
kerülnek az elhelyezett betétek, a betétbiztosítási rendszernek garantálnia kell a betétesek 
kártalanítását 100 000 eurós felső határig. Ezt a kártalanítást a betétesek számára húsz napon 
                                               
1 A 2009. március 11-i 2009/14/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv által módosított 
1994. május 30-i 94/19/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv a betétbiztosítási 
rendszerekről, HL L 68., 2009.3.13., 3–7. o.  
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belül ki kell fizetni attól az időponttól számítva, hogy a hatóságok megállapítják a betétek 
befagyasztását. Ezt a határidőt kivételes körülmények között tíz nappal meg lehet 
hosszabbítani. Olaszország a 2011. évi 49. számú törvényerejű rendelettel (Decreto legislativo 
24 marzo 2011, n. 49) ültette át az irányelvet nemzeti joganyagába.  

Ebben a konkrét esetben a betétesek a betétbiztosítási rendszerekről szóló 94/19/EK irányelv 
védelme alatt állnak. Amennyiben egy bankban befagyasztásra kerülnek az elhelyezett 
betétek, a betétbiztosítási rendszernek garantálnia kell a betétesek kártalanítását 100 000 eurós 
felső határig Ezt a kártalanítást a betétesek számára húsz napon belül ki kell fizetni attól az 
időponttól számítva, hogy a hatóságok megállapítják a betétek zárolását. Olaszország átültette 
joganyagába az irányelvet, melynek alkalmazásáért és felügyeletéért az Olasz Nemzeti Bank 
felel.


