
 
 
 
 
 
 

 

GORDAILUEN ESTALDURARI BURUZKO OINARRIZKO INFORMAZIOA 
 
CAJA DE ARQUITECTOS Kreditu Sozietate 
Kooperatiboan dauden gordailuek garantia hauek 
dituzte, 2606/1996 Errege Dekretuko(5) 4. 
artikuluan jasotako salbuespenak salbu: 

Kreditu Erakundeen Gordailuen Berme Funtsa, 2011ko 
urriaren 14ko 16/2011 Errege Lege Dekretuan 
aurreikusia. 

Estalduraren muga: 
100.000 euro, gordailugile eta bankuko.(2) 
 

Kreditu erakunde berean gordailu gehiago baldin 
badituzu: 

Kreditu erakunde bereko zure gordailu guztiak batzen dira  
eta guztizkoari aplikatzen zaio 100.000 euroren muga.(2) 

Kontu bat beste pertsona batekin edo batzuekin 
batera baduzu: 

100 000 euroren muga gordailugile bakoitzari bere aldetik 
aplikatzen zaio.(3) 

Kreditu erakundea hartzekodunen konkurtsoan 
izanez gero, dirua itzultzeko epea: 

20 egun baliodun, 2018ko abenduaren 31raino.(4) 
15 egun baliodun, 2019ko urtarrilaren 1etik 2020ko 
abenduaren 31raino. 
10 egun baliodun, 2021ko urtarrilaren 1etik 2023ko 
abenduaren 31raino. 
7 egun baliodun, 2024ko urtarrilaren 1etik aurrera. 

Dirua itzultzeko erabiltzen den dibisa: Euroak. 

Kreditu Erakundeen Gordailuen Berme Funtsaren 
harremanetarako datuak: 

Helbidea: calle José Ortega y Gasset, n.º 22, 5.ª planta, 
28006 Madrid 
Telefonoa:  + 34 914 316 645 
Faxa: 915 755 728 
Internet helbide: www.fgd.es 
Posta elektronikoa: fogade@fgd.es 

Argibide gehiago: www.fgd.es 

Informazio gehigarria: 

Oro har, txikizkako gordailugile guztiek eta enpresek 
gordailuen berme sistemen estaldura dute. Gordailu jakin 
batzuei aplikatzekoak zaizkien salbuespenak ardura duen 
gordailuen berme sistemaren webgunean ikus daitezke. 
Era berean, CAJA DE ARQUITECTOS Kreditu Sozietate 
Kooperatiboak informatuko dizu, hala eskatzen baduzu, 
ea produktu jakin batzuk estalita dauden ala ez. 
Gordailuak estalita baldin badaude, erakundeak kontuko 
laburpenetan ere baieztatuko dizu. 

 
 
(1) Zure gordailuaren estalduraren erantzukizuna duen sistema. 
CAJA DE ARQUITECTOS Kreditu Sozietate Kooperatiboa Kreditu Erakundeen Gordailuen Berme Funtsari 
(2011ko urriaren 14ko 16/2011 Errege Lege Dekretuan aurreikusia) atxikita dago. 
 
(2) Babesaren muga orokorra. 
Kreditu erakunde batek bere finantza betebeharrak bete ezin dituelako gordailu bateko dirua erabili ezin 
bada, gordailuen berme sistema batek dirua itzuliko die gordailugileei. Diru itzulketaren zenbatekoa 
gehienez 100.000 euro izango da, kreditu erakundeko. 
Horrek esan nahi du kreditu erakunde berean egindako zure gordailu guztiak batzen direla estaldura maila 
zehazteko. Adibidez, gordailugile batek 90.000 euro dauzkan aurrezki kontu bat du, eta 20.000 euro 
dauzkan kontu korronte bat; orduan, 100.000 euro besterik ez zaio itzuliko. 
 
(3) Partaidetzazko kontuetarako bermearen muga. 
Partaidetzazko kontuen kasuan, 100.000 euroren muga gordailugile bakoitzari aplikatuko zaio. 
Hala ere, kontu batean eskubideak dituztenak bi pertsona edo gehiago badira bazkidetzat, edo sozietate 
pertsonalista bateko, elkarte bateko edo antzeko edozein taldetako (nortasun juridikorik gabea) kideak 
badira, kontu horretako gordailuak batu egiten dira eta gordailugile bakarrak egin izan balitu bezala 
tratatzen dira, 100.000 euroren muga kalkulatzeari dagokionez (edo, beste dibisa batean izendatutako 
gordailuen kasuan, kopuru horren baliokidea, dagozkion kanbio tasak aplikatuta). 
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(4) Diru itzulketa. 
 
Kreditu Erakundeen Gordailuen Berme Funtsa da erantzukizuna duen gordailuen berme sistema: 
Helbidea: calle José Ortega y Gasset, n.º 22, 5.ª planta - 28006 Madrid 
Telefonoa: + 34 914 316 645 
Faxa: 915 755 728 
Internet helbide: www.fgd.es 
Posta elektronikoa: fogade@fgd.es 
 
Zure gordailuetako dirua itzuliko dizu (gehienez 100.000 euro), ondorengo epe hauetan: 
- 20 egun baliodun (2018ko abenduaren 31raino); 
- 15 egun baliodun (2019ko urtarrilaren 1etik 2020ko abenduaren 31raino); 
- 10 egun baliodun (2021eko urtarrilaren 1etik 2023ko abenduaren 31raino); eta 
- 7 egun baliodun (2023ko abenduaren 31tik aurrera). 
 
Larrialdiko edo behin-behineko diru itzulketak: 
Zazpi egun balioduneko epean kopururik erabilgarri eduki ahal izan ez bada, Kreditu Erakundeen 
Gordailuen Berme Funtsak gordailugileei ordainduko die, eskatzen zaionetik gehienez bost egun 
balioduneko epean, euren gordailu bermatuetatik kopuru egoki bat, haien mantenua estaltzearren. Kopuru 
hori itzultzekoa den zenbatekotik kenduko da. 
 
Epe horren barruan dirua itzuli ez bazaizu, harremanetan jarri behar duzu gordailuen berme sistemarekin. 
Izan ere, dirua itzultzea eskatzeko aldia mugatua izan daiteke. Informazio gehiago nahi baduzu, kontsulta 
ezazu www.fgd.es. 
 
 
(5) Beste argibide garrantzitsu bat. 
Kreditu Erakundeen Gordailuen Berme Funtsak (aurrerantzean, GBF) bermatzen du gordailua, salbu eta 
titularra identifikatuta ez badago, kapitalen zuritzea eta terrorismoaren finantzaketa prebenitzeko 2010eko 
apirilaren 28ko 10/2010 Legeari jarraituz; edo salbu eta haren jatorria kapitalen zuritzearen delituagatiko 
kondenazko zigor epaiaren xede diren eragiketak badira. 
 
Era berean, gordailua salbuetsita dago GBFren estalduratik, kreditu erakundeen gordailuen bermeko 
funtsei buruzko 1996ko abenduaren 20ko 2606/1996 Errege Dekretuko 4. artikuluan xedatutako gainerako 
kasuetan: 
- Beste kreditu erakunde batzuek beren kontura eta beren izenean eratutakoak. 
- Balore agentzia eta sozietateek, erakunde aseguratzaileek, higigarrietako inbertsio sozietateek, eta 
IICen, pentsio funtsen, titulizazio funtsen eta arrisku kapitaleko funtsen kudeatzaileek egindakoak, eta 
kudeatzen dituzten erakundeen gordailuak, eta zorroak kudeatzen dituzten sozietateak eta finantza 
aholkularitzako enpresak, eta arrisku kapitaleko sozietateak eta haien sozietate kudeatzaileak, eta 2013ko 
ekainaren 26ko Europar Batasunaren 575/2013 Arautegiko 4.1.26 artikuluan definitutako gainerako 
finantza erakundeak. 
- Administrazio publikoek eratutakoak, 500.000 euroko edo gutxiagoko urteko aurrekontua duten toki 
entitateek eratutakoak izan ezik. 
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Kreditu Erakundeen Gordailuen Berme Funtsari aplikagarri zaion legedia 
 
- 2015eko azaroaren 6ko 1012/2015 Errege Dekretua, kreditu erakundeak eta inbertsio zerbitzuetako 
enpresak berreskuratu eta suntsiarazteari buruzko 2015eko ekainaren 18ko 11/2015 Legea garatzen 
duena, eta kreditu erakundeen gordailuen berme funtsei buruzko 1996ko abenduaren 20ko 2606/1996 
Errege Dekretua aldatzen duena. 
 
- 2015eko ekainaren 18ko 11/2015 Legea, kreditu erakundeak eta inbertsio zerbitzuetako enpresak 
berreskuratu eta suntsiarazteari buruzkoa. 
 
- 2015eko otsailaren 13ko 84/2015 Errege Dekretuko seigarren xedapen gehigarria (Atxikitako 
erakundeen ordezkariak, Gordailuen Berme Funtsa Kudeatzeko Batzordean). Dekretu horren bidez garatu 
da 2014ko ekainaren 26ko 10/2014 Legea, kreditu erakundeen antolakuntzari, ikuskapenari eta 
kaudimenari buruzkoa. 
 
- 2012ko azaroaren 14ko 9/2012 Legea, kreditu erakundeak berregituratu eta suntsiarazteari buruzkoa. 
- 2012ko uztailaren 13ko 21/2012 Errege Lege Dekretuko bosgarren xedapen gehigarria. Dekretu horren 
gaia dira Administrazio publikoen eta finantza arloko likidezia neurriak. 
 
- 1996ko abenduaren 20ko 2606/1996 Errege Dekretua, kreditu erakundeen gordailuen berme funtsen 
araubide juridikoari buruzkoa. 
 
- Espainiako Bankuaren 2001eko irailaren 24ko 4/2001 Zirkularra, ekarpenak kalkulatzeko oinarriari 
buruzkoa. 
 
- 1985eko maiatzaren 25eko 13/1985 Legeko 8.3.d) artikulua. Lege hori finantza artekarien inbertsio 
koefizienteei, baliabide propioei eta informazio betebeharrei buruzkoa da. 
 
- 2010eko maiatzaren 14ko 628/2010 Errege Dekretua. Horren bidez aldatu dira kreditu erakundeetako 
Kreditu Erakundeen Gordailuen Berme Funtsari buruzko 1996ko abenduaren 20ko 2606/1996 Errege 
Dekretua eta inbertsiogileentzako kalte ordainen sistemei buruzko 2001eko abuztuaren 3ko 948/2001 
Errege Dekretua. 
 
- 2011ko otsailaren 18ko 2/2011 Errege Lege Dekretua, finantza sistema indartzekoa. Europako 
Parlamentuaren 1994ko maiatzaren 30eko 94/19/EE Zuzentaraua. 
 
- Europako Parlamentuaren 1997ko martxoaren 3ko 97/9/EE Zuzentaraua. 
 
- Europako Parlamentuaren 1997ko martxoaren 11ko 2009/14/EE Zuzentaraua. 
 
- Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko apirilaren 16ko 2014/49/EB Zuzentaraua, 
gordailuen berme sistemei buruzkoa. 
 
 
 
 
 


