Kære Medlemmer og Garanter,
Status på foreningens gruppesøgsmål
Som nævnt i foreningens seneste nyhedsbrev havde vi problemer med at finde nogle, der
ville modtage forkyndelsen af foreningens stævning mod Løkken Sparekasse. Derfor
besluttede foreningen i samråd med vores advokater at bede Retten i Hjørring om at få
stævningen forkyndt i Statstidende, hvilket er normalt i sager, hvor modtageren ikke kan
findes. Stævningen blev derfor forkyndt den 20. april 2011 med en opfordring til Løkken
Sparekasse om at indlevere et svarskrift indenfor 4 uger.
Løkken Sparekasse reagerede ikke efter de fire uger, og vores advokater anmodede
derfor Retten i Hjørring om at udpege Foreningen Garantloekken som
grupperepræsentant.
Vi har nu fået svar fra retten, hvoraf det fremgår, at gruppesøgsmålet mod Løkken
Sparekasse er godkendt. Samtidig er Foreningen Garantloekken udpeget som
grupperepræsentant.
Sammen med vores advokater går vi derfor nu i gang med at forberede tilmeldingen til
gruppesøgsmålet. Da dette er et meget omfattende stykke arbejde, vil det tage et par
uger, inden det bliver muligt for garanterne at tilmelde sig. Vi vender naturligvis snarest
muligt tilbage med information om, hvordan selve tilmeldingen til gruppesøgsmålet skal
forløbe.
Pengeinstitutankenævnet
Bortset fra de 48 sager, der vedrører opsigelse af garantikapital, der stadig er sat i bero, er
stort set alle sager fra 2009 nu færdigbehandlede i Pengeinstitutankenævnet.
De fleste afgørelser er desværre gået garanterne imod.
I forbindelse med sager hvor det er mindreårige, der har haft garantikapital, ser det ud til,
at ankenævnet har lagt en fast linje. Garanterne får således helt eller delvis medhold, hvis
der er tale om en opsparing, der i umiddelbar forlængelse af bindingsperiodens udløb er
blevet overført til garantikapital, eller hvis der er tale om penge, som den mindreårige selv
har tjent i form af fritidsjobs eller har modtaget i form af gaver f.eks. til konfirmation eller
lignende. Ankenævnet lægger tilsyneladende i disse tilfælde til grund, at der har været tale
om midler, som de pågældende kunne råde over som mindreårige.
Hvis man har en tilsvarende sag, bør man efter vores vurdering tage kontakt til EBH Bank
og – med henvisning til de afgjorte sager – aftale det videre forløb i ens egen sag.
Vi kan i den forbindelse henvise til følgende sager på Pengeinstitutankenævnets
hjemmeside: (www.pengeinstitutankenaevnet.dk)
416/2009, 169/2009, 334/2009, 386/2009, 311/2009, 373/2009, 515/2009. De
mindreårige, der indgår i disse sager, er alle født i årene 1989 – 1997.
Udover sagerne med mindreårige er der også en anden gruppe, der har fået delvist
medhold i Pengeinstitutankenævnet. Det drejer sig om garanter, der har optaget
garantikapitallån, hvor lånet efterfølgende er blevet opsagt. I to sager vedrørende
garantikapitallån skriver ankenævnet i deres afgørelser: ”For så vidt angår opsigelsen af

lånet skal banken anerkende, at opsigelsen i maj 2010 var uberettiget”. I den ene af
sagerne er der til dette yderligere tilføjet, at den efterfølgende forhøjelse af rentesatsen
også var uberettiget. Foreningen er i tvivl om, hvordan denne formulering skal tolkes. Vi
har derfor kontaktet ankenævnet for at høre, hvilen betydning afgørelserne har for
garanterne. Ankenævnet har svaret, at de ikke kan kommentere på nævnets afgørelser,
men hvis parterne ikke kan nå til enighed om, hvordan afgørelsen skal forstås, kan der
oprettes en ny klagesag.
På baggrund af dette mener vi, at garanter der har optaget et garantikapittallån i Løkken
Sparekasse bør kontakte EBH Bank med henvisning til de to ovennævnte sager for at
aftale det videre forløb i ens egen sag. De to sager har sagsnumrene 273/2009 og
318/2009, og de kan ses i deres fulde udstrækning på Pengeinstitutankenævnets
hjemmeside.
Ifølge ankenævnet mangler de nu kun at behandle omkring 20 sager vedrørende Løkken
Sparekasse.
Ændringer i stamoplysninger
Hver gang foreningen sender nyhedsbreve ud, oplever vi desværre at få mails tilbage,
fordi forskellige medlemmer har fået ny mailadresse. Vi oplever også, at medlemmer flytter
uden at få givet foreningen besked om det. Vi kontakter derfor disse medlemmer telefonisk
for at få oplyst den nye mail eller postadresse.
Det giver selvfølgelig foreningen en del ekstra arbejde, og vi vil derfor opfordre alle til at
huske at give os besked – enten ved at sende en mail til: info@garantloekken.dk eller
ringe på telefon 86987817 eller 29433954, hvis der sker ændringer i de oplysninger, der
tidligere er blevet oplyst.
I værste fald kan de manglende oplysninger medføre, at vi ikke kan komme i kontakt med
nogle medlemmer, og det giver problemer i forhold til deltagelse i gruppesøgsmålet. Det vil
være frygtelig ærgerligt, hvis den slags kommer i vejen og afholder nogle fra at være med i
vores fælles sag.
Til slut vil vi gerne endnu engang sige tak til de mange medlemmer, der jævnligt kontakter
os med ros og positive tilbagemeldinger. Det sætter vi stor pris på.
Venlig hilsen,
Bestyrelsen i Foreningen Garantloekken

