KODEKS ETIČNIH STANDARDOV ZDRUŽENJA BANK SLOVENIJE
ZA VODENJE POSTOPKA IRPS
Pošteno živeti, drugega ne prizadeti, vsem pa dati to, kar jim pripada, so osnovna načela pravičnosti.
(Honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere, iuris praecepta sunt.)

S tem kodeksom se določajo ukrepi za krepitev ugleda in integritete Združenja bank Slovenije – GIZ,
Ljubljana kot izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov (v nadaljevanju: IRPS) in posrednika
v sporu ter njegovega namestnika, ki vodi postopek IRPS, način izbire posrednika v sporu in pravila v
zvezi s preprečevanjem navzkrižja interesov. Kodeks etičnih standardov Združenja bank Slovenije je del
Pravil postopka za izvensodno reševanje potrošniških sporov pri Združenju bank Slovenije.
1. UKREPI ZA KREPITEV UGLEDA IN INTEGRITETE ZDRUŽENJA BANK SLOVENIJE – GIZ,
LJUBLJANA KOT IZVAJALCA IRPS IN POSREDNIKA V SPORU
1.1 Splošno
Združenje bank Slovenije je gospodarsko interesno združenje z dolgoletno tradicijo, ki so ga ustanovile
članice med drugim tudi za uveljavljanje dobrih poslovnih običajev ter krepitev poslovne etike. V okviru
Združenja bank Slovenije je že od leta 2004 organizirano izvensodno reševanje potrošniških sporov.
Združenje bank Slovenije imenuje za posrednika v sporu in njegovega namestnika osebo, ki uživa ugled
v družbi, je vredna zaupanja, ima ustrezne lastnosti za vodenje postopka s profesionalno skrbnostjo in z
najvišjimi etičnimi standardi ter skrbi za preprečevanja nasprotja interesov.
Šteje se, da posrednik v sporu nima ugleda, če:
1.

je bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja in obsodba še ni bila izbrisana; ali

2.
je zoper njega vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in za katera se lahko izreče kazen zapora eno leto ali več.
Vse, kar se v tem kodeksu nanaša na posrednika v sporu, velja tudi za njegovega namestnika.
1.2 Zaupnost
Posrednik v sporu oziroma njegov namestnik je dolžan ohraniti kot zaupno vse, kar izve med postopkom
ali v zvezi z njim, vključno z dejstvom, da se postopek bo ali se že izvaja, razen obveščanja oseb, ki
morajo biti obveščene v skladu s pravili postopka.
Pred sodiščem ali drugim organom ne sme pričati o dejstvih, ki jih je izvedel v postopku IRPS ali
dejstvih, ki so z njim povezana, razen v primerih, ko tako določa zakon ali če to dovolijo vsi udeleženci
postopka.
2. POGOJI IN NAČIN IZBIRE POSREDNIKA V SPORU
2.1 Pogoji izbire
Posrednik v sporu mora imeti poleg izpolnjevanja pogojev, ki jih določa zakon, ki ureja izvensodno
reševanje potrošniških sporov, opravljen državni pravniški izpit in mora biti strokovno neodvisen
strokovnjak s širokim teoretičnim in praktičnim znanjem ter delovnimi izkušnjami s področja bančnega in
finančnega poslovanja ter prava. Enako velja tudi za njegovega namestnika.
2.2 Način izbire
Posrednika v sporu in njegovega namestnika imenuje direktor Združenja bank Slovenije.

1

Pred imenovanjem posrednika v sporu in njegovega namestnika posreduje ZBS predlog za imenovanje
v nezavezujoče mnenje potrošniškim organizacijam, ki so vpisane v register potrošniških organizacij pri
pristojnem ministrstvu. Namen pridobitve mnenja je izločitev kandidatov, ki bi lahko vzbujali dvom v
nepristranskost, neodvisnost in usposobljenost.
2.3 Izobraževanje
Združenje bank Slovenije omogoča posredniku v sporu in njegovemu namestniku udeležbo na vseh
seminarjih in drugih izobraževalnih oblikah, ki jih organizira Izobraževalni center Združenja.
3. PRAVILA V ZVEZI S PREPREČEVANJEM NAVZKRIŽJA INTERESOV POSREDNIKA V SPORU
3.1 Neodvisnost in nepristranskost
Posrednik v sporu mora ves čas postopka ravnati popolnoma nevtralno, neodvisno in nepristransko v
odnosu do strank in do izida postopka. V postopku si mora si mora posrednik v sporu ves čas
prizadevati, da stranke obravnava enakopravno.
Neodvisnost posrednika v sporu oziroma njegovega namestnika se zagotavlja s tem, da:
-

sta imenovana za obdobje štirih let,

-

ne smeta biti razrešena brez utemeljenega razloga,

-

nista vezana na navodila strank ali njunih pooblaščencev ali Združenja bank Slovenije,

-

njuno plačilo ni odvisno od izida posameznega postopka.

Posrednik v sporu prejema fiksni mesečni pogodbeni znesek, ne glede na število primerov in izid
postopka v posameznem primeru, njegov namestnik pa prejema plačilo v fiksnem znesku za posamezni
obravnavani primer ne glede na izid postopka v posameznem primeru.
Če obstajajo kakršnekoli okoliščine, ki lahko ali za katere se zdi, da bi lahko vplivale na njegovo
neodvisnost ali povzročile navzkrižje interesov, mora posrednik v sporu, preden začne postopek ali ga
nadaljuje, takšne okoliščine razkriti strankam in Združenju bank Slovenije ter predlagati svojo izločitev.
Navzkrižje interesov pomeni okoliščino, v kateri lahko finančni ali drugi osebni nagibi škodljivo vplivajo
na strokovno presojo (na primer sorodstvo, poslovna povezanost, če je sam v sporu z udeležencem
postopka in podobno).
V zgoraj opisanih primerih lahko posrednik v sporu začne ali nadaljuje postopek samo, če je prepričan,
da ga bo lahko izvedel povsem neodvisno in nevtralno ter da bo zagotovil popolno nepristranskost,
stranke pa s tem izrecno pisno soglašajo.
3.2 Drugi ukrepi za zagotovitev odgovornosti do strank
Posrednik v sporu mora v postopku zagotoviti strankam razumevanje narave postopka, pravil postopka
in svoje vloge v postopku.
Pri vodenju postopka si mora posrednik prizadevati za čim hitrejši potek postopka in skrbeti za
strokovnost ves čas postopka.
Posrednik v sporu si mora ves čas postopka prizadevati za dosego sporazuma o rešitvi spora med
potrošnikom in ponudnikom.

Ljubljana, 16.6.2016
Dr. France Arhar
Direktor
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