Ljubljana,16-mar-2012

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. 2011

Poravnalni svet pri Združenju bank Slovenije za zunaj sodno reševanje sporov med stranko
in banko je v letu 2011 obravnaval 35 zadev, eno zadevo smo združili, ker je šlo za identični
primer. Od teh 35 zadev je bilo 8 pritožbam ugodeno (stranke so imele prav), 19 ni bilo
ugodeno (stranke niso imele prav), v 3 pritožbah je poravnalni svet delno pritrdil stranki
delno pa banki, v dveh primerih je bil sklenjen sporazum o poravnavi, v enem primeru pa sta
stranka in banka pred obravnavo rešili sporno zadevo.
Poravnalni svet je v letu 2011 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, izplačila
garancij. Poravnalni svet pa je letos obravnaval kar nekaj zadev v smislu ZPlaSS zlasti
uporabnikove odgovornosti za neodobreno plačilno transakcijo, skimminge. Poravnalni svet
je priporočil banki, da naj nosi v celoti škodno breme, ki je nastalo pri skimiranju kartic, saj je
to breme težko naprtiti strankam. Stranke niso ničesar naredile, kar bi jih lahko bremenilo,
niso izgubile kartice, niso jim bile ukradene, skrbno so ravnale s svojimi pin kodami, samo
pošteno so želele na bankomatu dvigniti svoj denar, pa so bile oškodovane, zato je pravično,
da banka nosi celotno breme škode, ki nastane s skimiranjem kartic. Po mnenju
poravnalnega sveta so te dolžne poskrbeti, da bankomati delujejo brezhibno Prvič je v
svojem pooblaščenem obdobju obravnaval dva leasing primera, kjer stranki nista bili
zadovoljni z unovčevanjem avtomobilov.
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 v preteklem letu
uspelo le dva krat. V ostalih primerih je poravnalni svet izdal mnenje o utemeljenosti
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pritožbe in priporočilo za ureditev spornega razmerja. Ker pa nekatere banke v prejšnjih
obdobjih niso želele upoštevati priporočila poravnalnega sveta, se je pričel postopek za
spremembo akta o ustanovitvi poravnalnega sveta. Kot je bilo razumeti, so želeli, da v
bodoče ne bi bilo več priporočilo poravnalnega sveta obvezno, pač pa le kot priporočilo. Po
večkratnih srečanjih različnih odborov pri ZBS, je prišlo do sprejetja sklepa na nadzornem
svetu, da se akt o ustanovitvi in delu poravnalnega sveta za zunajsodno reševanje sporov
spremeni. Tako je koncem decembra bil popolnoma vsebinsko spremenjen omenjeni akt in
v bodoče poravnalni svet sploh ne bo več pomagal reševati spore na način kot sedaj, niti ne
z obveznim ali neobveznim priporočilom, kako naj banka in stranka uredita spor, pač pa le s
sklenitvijo poravnave. Če stranki ne bosta želeli skleniti poravnave, se postopek ustavi, ali
drugače povedano, zlasti banka ima pravico se odločiti ali se bo v sporu poravnala ali ne, in
če se ne bosta stranka in banka želeli poravnati, potem se postopek ustavi. Glede na to, da
v vseh letih do sedaj praktično stranke in banke niso sklepale poravnav, je takšno ravnanje
tudi pričakovati za v letu 2012.

V Ljubljani, 16.3.2012
Bojana Kamhi
predsednica poravnalnega sveta
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