Poročilo o delu poravnalnega sveta pri Združenju bank Slovenije
za zunaj sodno reševanje sporov med stranko in banko
v času od 1.1. do 31.12. 2010
Poravnalni svet pri Združenju bank Slovenije za zunaj sodno reševanje sporov med stranko in banko je v letu
2010 obravnaval 26 zadev. Od tega je poravnalni svet v naslednjih zadevah :


13 krat odločil, da so pritožbe strank neutemeljene



6 krat odločil, da so pritožbe strank utemeljena,



4 krat, da so pritožbe delno utemeljene,



2 krat je dosegel sporazum o sklenitvi poravnave,



1 krat so stranke med postopkom umaknile zahtevek, ker so same rešile zadeve,

Poravnalni svet je v letu 2010 obravnaval podobno vsebino pritožb s področja poslovanja bank s strankami,
fizičnimi osebami, kot že vsa leta doslej, kot so to pritožbe na primer s področja plačilnega prometa, uveljavljanja
izvršb, izplačila denarja na bankomatih , zlorabe plačilnih kartic, nepravilnega obračunavanja kreditnih obrokov
oziroma anuitet in podobno. Poravnalni svet pa je letos obravnaval kar nekaj zadev v smislu ZPlaSS zlasti
uporabnikove odgovornosti za neodobreno plačilno transakcijo, zmanjšanja vrednosti premoženja glede na padec
vrednostnih papirjev in s tem v povezavi z odgovornostjo bank pri svetovanju, varčevanja pri NSVS, posredovanje
podatkov o zapuščinsko obravnavo in podobno. Ker še vedno sledimo načelu transparentnosti, so vse odločitve, te
ki so strankam v korist in te, ki niso, objavljene na spletni strani Združenja bank Slovenije.
Kot je bilo že v prejšnjih poročilih večkrat povedano, si poravnalni svet prizadeva doseči sporazum med stranko
in banko o ureditvi spornega razmerja. To nam je v preteklem letu uspelo le dva krat. V ostalih primerih je
poravnalni svet izdal mnenje o utemeljenosti pritožbe in priporočilo za ureditev spornega razmerja. Od 26 zadev
je samo v desetih zadevah poravnalni svet pritrdil pritožbam strank oziroma je odločilo, da ima stranka delno
utemeljeno pritožbo. Od teh desetih primerih, so v treh primerih banke odgovorile, da ne bo upoštevale
priporočila poravnalnega sveta, v enem primeru sploh ni banka odgovorila kaj bo storila in samo v treh so
sporočile nazaj, da so izvedli kar jim je poravnalni svet priporočil, v ostalih primerih pa še niso do trenutka
pisanja poročila odgovorile kako bodo spoštovale odločitve poravnalnega sveta. Poravnalni svet si namreč močno
prizadeva
odločati skladno z zakoni in predpisi in se sicer hitro odloči, takorekoč v enem srečanju s stranko
in banko, ker ni dolžan opraviti obravnave kot bi jo sodnija. Deluje kot organ, ki želi hitro rešiti spor med stranko
in banko, vendar, če se ne uspe z dosego sporazuma, poravnalni svet sprejme svoje odločitve vedno soglasno, to
je z glasom predstavnika potrošnikov, banke in mene kot predsednice poravnalnega sveta. To poravnalni svet
sprejma s polno odgovornostjo in pričakuje, da bodo članice ZBS, ki so podpisale akt o ustanovitvi in delu PS
spoštovale to, kar so same prostovoljno spejele. Po tem aktu omenjam to, da mora članica spoštovati mnenje in
priporočilo za ureditev spornega razmerja (člen 15 Akta ) in mora o izvršitvi odločitve obvestiti poravnalni svet v
osmih dneh(15. člen Akta).
V Ljubljani, 16. 1.2010

Predsednica poravnalnega sveta
Bojana Kamhi

