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Deposituen Berme Funtsera atxikita dago
Kreditu Erakundeen Gordailuak Bermatzeko Funtsa sortzen duen urriaren 14ko 16/2011 Errege Lege
Dekretuan xedatzen denari jarraikiz, jakinarazten dizuegu Banco Santander, S.A. Kreditu
Erakundeentzako Gordailuak Bermatzeko funtsari atxikita dagoela. Funts hori helbide honetan
aurkitzen da: C/ José Ortega y Gasset, 22 - 4º planta, 28006 Madril; helbide elektronikoa:
fogade@fgd.es, webgunea: www.fgd.es, telefonoa: +34 91 431 66 45.

Bermatutako funtsak eta zenbatekoak
Bermatutako diru-gordailuek 100.000 euroko muga dute gordailugile bakoitzeko, kasu hauetan izan
ezik:
a) Bizitegiak eta pribatuak diren ondasun higiezinekin egindako transakzioetatik datozenak.
b) Gordailuzainak behin jaso dituen eta ezkontzarekin, dibortzioarekin, erretiroarekin, kaleratzearekin,
ezintasunarekin edo heriotzarekin lotuta dauden ordainketetatik datozenak.
c) Aseguru-prestazioak ordaintzean edo delitu edo akats judizial baten ondoriozko kalte-ordainen
ordainketan oinarritzen direnak bermatuta geratuko dira zenbatekoa edozein dela ere, hiru hilabetez
zenbateko hori ordaindu den unetik hasita edo gordailu horiek legez transferigarri bihurtu diren unetik
hasita.
Aurreko muga hori gorabehera, gehienez ere 100.000 euro entitateari bermatutako eta fidatutako
baloreen gordailuengatik eta finantza-tresnengatik.
Muga horiek pertsona fisiko edo juridikoari aplikatzen zaizkio, edozein dela ere bermatutako eskudirugordailuen edo titular gisa agertzen diren balore- eta finantza-tresna bermatuen kopurua eta mota,
hurrenez hurren, hori guztia 2606/1996 Errege Dekretuaren 4. artikuluko eta bat datozen terminoetan
eta urriaren 14ko 16/2011 Errege Dekretu Legearen 10. artikuluaren terminoetan. Jarraian, aipatutako
2606/1996 Errege Dekretuaren 4. artikuluak dioena transkribatzen da. Artikulu horretan, aipatutako
bermean sartzen diren eta kanpo geratzen diren eskudiruzko gordailuen eta baloreen eta finantzatresnen gordailuen kasuetan bermearen muga xehe xedatzen baita

4. artikulua. Gordailu bermatuen definizioa.
1. Errege-dekretu honen ondorioetarako, gordailu onargarritzat joko dira kontuetan edukitako saldo
hartzekodunak, trafiko-eragiketen egoera iragankorretatik datozen funtsak barne, eta kanpo geratzen
dira 4. atalean aipatutako gordailuak, erakundeak ordezteko betebeharra duena aplikagarri diren
lege- eta kontratu-baldintzetan, edozein dirutan nominatuta egonik ere, baldin eta Espainian edo
Europar Batasuneko beste estatu kide batean eratuta badaude, epe finkoko gordailuak eta aurrezkigordailuak barne. 7. artikuluan xedatutako estaldura-mailak gainditzen ez dituzten gordailu horien
zatia bermatutako gordailutzat joko da.
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Aldi baterako egoeretako funtsen artean, aurreko paragrafoan aipatutakoak, sartu egingo dira,
edonola ere, inbertsio-zerbitzuren bat egiteko erakundeari fidatu zaizkion diru baliabideak, Baloreen
Merkatuaren Legearen testu bateginaren arabera, edo zerbitzu edo jarduera horiek ematetik
datozenak.
Errege-dekretu honen ondorioetarako, saldo hartzekodun hauek ez dira gordailutzat hartuko, egoera
hauetakoren bat gertatzen bada:
a) Bere existentzia urriaren 23ko 4/2015 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Baloreen
Merkatuaren Legearen testu bateginaren 2. artikuluan aurreikusitako finantza-tresnaren bidez baino
ezin da frogatu. Beraz, ez dira gordailutzat hartzen aktiboen aldi baterako transferentziak eta
eramaileentzako gordailu-ziurtagiriak.
b) Printzipala bere balio nominalean itzulgarria ez bada.
c) Printzipala bere balio nominalean baino itzuli ez bada kreditu-erakundearen edo hirugarren baten
berme edo akordio berezi batekin.
4. Errege-dekretu honen ondorioetarako, honako hauek ez dira gordailu onargarritzat hartuko eta,
beraz, Kreditu Erakundeen Gordailuak Bermatzeko Funtsaren estalduratik kanpo geratuko dira:
a) Erakunde hauek egindako gordailuak:
1. Kreditu-erakundeak.
2. Balore-sozietateak eta -agentziak.
3. Aseguru-konpainiak.
4. Higigarrien inbertsio-sozietateak.
5. Inbertsio kolektiboko erakundeen sozietate kudeatzaileak, baita pentsio-funtsen, titulatzeen eta
arrisku-kapitaleko funtsen sozietate kudeatzaileak eta kudeatzen dituzten erakundeen gordailuak
ere.
6. Zorroak kudeatzeko sozietateak eta finantza-aholkularitzako enpresak.
7. Arrisku-kapitaleko sozietateak eta haiei dagozkien kudeaketa-sozietateak.
8. 2013ko ekainaren 26ko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 575/2013 (EB) Araudiaren
4.1.26) artikuluan definitutako beste edozein finantza-entitate.
b) Entitatearen funts propioak, 2013ko ekainaren 26ko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren
575/2013 (EB) Araudiaren 4.1.118 artikuluaren definizioaren arabera, funts horien zenbatekoa
edozein izanik ere.
c) Kreditu-erakundeak jaulkitako zorraren balore adierazgarriak, ordaindukoak eta efektu
negoziagarriak barne.
d) Titularra identifikatu gabe duten gordailuak, dirua zuritzea eta terrorismoa finantzatzea
prebenitzeari buruzko apirilaren 28ko 10/2010 Legean xedatutakoaren arabera, edo gordailu horien
jatorria kapitala zuritzeagatiko delitu baten zigor-epai batekin lotutako eragiketak badira.
e) Administrazio publikoek erakundean egindako gordailuak, urteko aurrekontua 500.000 eurokoa
edo txikiagoa duten tokiko entitateek egindakoak izan ezik.
Aurreko a) eta e) paragrafoetan aipatutako pertsonak titular dituzten baloreak ez dira bermatutako
baloretzat hartuko errege-dekretu honen ondorioetarako.

