COMUNICADO

No seguimento do comunicado de 16 do corrente mês, o Fundo de Garantia de Depósitos
(FGD) torna público que, por deliberação da Comissão Directiva tomada ontem, 22 de
Abril, foi ordenado o pagamento imediato do montante previsto na alínea a) do n.º 1 do
artigo 167.º do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras (parcela até 10 000 euros), a todos os titulares de depósitos constantes da relação apresentada
pelo Banco Privado Português, SA (BPP), cujo direito ao reembolso não suscitou dúvidas.
O pagamento será processado através do Banco Internacional do Funchal, SA, a quem
foram transmitidas as ordens de transferência das importâncias devidas, para as contas
correspondentes aos NIB fornecidos ao BPP pelos depositantes.
Para um número significativo de depositantes, não é ainda possível proceder ao pagamento acima referido, por não terem, até esta data, enviado o respectivo NIB ao BPP. A transferência será realizada logo que os interessados transmitam ao BPP o NIB da conta onde
desejam que seja creditado o reembolso.
Conforme referido no comunicado de 16 de Abril, o reembolso da importância remanescente, até ao limite de 100 000 euros, será realizado no prazo máximo de vinte dias úteis
contados a partir da data em que o Banco de Portugal tornou pública a decisão de revogar
a autorização ao BPP.
Nos casos que suscitaram dúvidas quanto à existência do direito ao reembolso, a Comissão Directiva determinou a suspensão do pagamento, para que seja possível proceder aos
necessários esclarecimentos e averiguações complementares, no mais curto prazo possível. Sempre que estas diligências permitam ultrapassar as dúvidas existentes, será ordenado o imediato pagamento das importâncias devidas. Nos casos em que persistam dúvidas fundadas sobre o direito ao reembolso, os interessados serão notificados para exercerem o direito de audiência, antes da decisão final quanto aos créditos em causa.

As principais dúvidas suscitadas, tendo em conta o número de situações envolvidas, são
as seguintes: (i) contas abertas posteriormente à data em que o BPP anunciou a suspensão
de pagamentos (24 de Novembro de 2008); (ii) contitulares que foram aditados, após a
mesma data, a contas de depósito já existentes; (iii) contas cujos titulares têm dívidas ao
BPP que não foram objecto de compensação por motivo da protecção de direitos de terceiros.
Em relação aos depósitos abrangidos por causas legais de exclusão do direito ao reembolso, o FGD irá proceder à notificação dos respectivos titulares, identificando a norma de
exclusão aplicável.
O FGD irá divulgando informação referente a este processo, sempre que tal se justifique.
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