Poročilo o delu Poravnalnega sveta pri Združenju bank Slovenije
za zunajsodno reševanje sporov med stranko in banko
v času od 1.1. do 31.12. 2004

V novembru 2003 so članice ZBS – GIZ Ljubljana sprejele Akt o ustanovitvi in delu
poravnalnega sveta pri ZBS za zunaj sodno reševanje sporov med stranko in banko. Cilj
poravnalnega sveta je doseganje sporazumnega reševanja sporov med strankami in
bankami oziroma hranilnicami, članicami ZBS-GIZ, ki so nastali zaradi kršitev pogodbenih
razmerij, nespoštovanja splošnih pogojev poslovanja bank ali dobrih poslovnih običajev.
Poravnalni svet ni pooblaščen odločati o sporih, ki so posledica nezadovoljstva strank s
poslovno politiko banke. Na podlagi tega akta je v januarju 2004 ter z imenovanji članov
poravnalnega sveta pričel delovati poravnalni svet.
Poravnalni svet sestavljajo predstavniki potrošnikov in bank, predsednica je imenovana kot
stalna s strani ZBS za obdobje petih let. Poravnalni svet se je v obdobju od 1.januarja 2004
do 5.12. 2004 sestal 42 krat. Predsednica senata je za vsak obravnavni dan oblikovala en
poravnalni svet na katerem sta bili obravnavani najmanj po dve pritožbi. Pri sestavi sveta je
bilo upoštevano pravilo, da ni bil nikoli udeležen predstavnik tiste banke, iz katere je bila
obravnavana pritožba. Kot potrošniški predstavniki so sodelovali tisti, ki jih je imenovala
posamezna nevladna organizacija potorošnikov in sicer so to iz Varstva potrošnikov Celje,
Zavoda za varstvo potrošnikov Ljubljana, Združenja potrošnikov Gorenjske Kranj, Združenja
potrošnikov Posavja, Združenja potrošnikov Pomurja, Združenja potrošnikov Primorske,
Združenja potrošnikov Zasavja ter Zveza Potrošniških združenj Slovenije. Zveza potrošnikov
Slovenije, ki jo vodi Breda Kutin, pri tem poravnalnem svetu ne želi sodelovati, ker trdi, da ta
poravnalni svet ne deluje po njihovih principih.
Vse odločitve so bile na poravnalnem svetu sprejete soglasno, kar pomeni, da so bili vedno
za sprejeto odločitev tako predstavnik potrošnikov kot tudi predstavnik banke in predsednica
poravnalnega senata.
Na poravnalni svet je prišlo do konca meseca decembra 62in sicer po mesecih, ko to izhaja
iz tabele 1:

Od prejetih 62 pritožb je poravnalni svet je rešil zadeve kot izhaja iz tabele 2:

Procesna predpostavka, da poravnalni svet sploh prične obravnavati pritožbe strank je, da se
ta najprej s svojo pritožbo obrne na svojo banko in tam zadevo banka reši v internem
postopku. Če z rešitvijo stranka ni zadovoljna, se šele lahko obrne na poravnalni svet. Tako
je bilo zato zavrnjenih že v predhodnem postopku osem zadev. Te zadeve je predsednica
senata sama brez sodelovanja članov poravnalnega postopka zavrnila kot je to zapisano v
poslovniku o delu poravnalnega sveta. Samo ena tako zavrnjena stranka se je ponovno
vrnila na poravnalni svet.
Dve zadevi sta bili taki, da sta stranki in banki sami rešili še pred obravnavanjem in sta zato
bila postopka ustavljena.
Cilj poravnalnega sveta je doseči med stranko in banko doseči sporazumno razrešitev
pritožbe. Poravnalni svet je vsakokrat pozval stranko in banko na sklenitev sporazuma,
vendar mu je to uspelo le trikrat in to v obeh primerih pritožb zoper Hranilnico Lon in enem
primeru zoper PBS. Poravnalni svet je namreč iz postopkov, ki jih je opravil, ugotovil, da
banke nočejo sklepati sporazumov in da pravzaprav želijo , da v spornih zadevah zavzame
stališče poravnalni svet. Tako je od 52 zaključenih primerov sprejel 37 mnenj o
utemeljenosti pritožbe in sprejel odločitev s priporočilom kako naj banke uredijo sporno
zadevo. Od 37 zadev je bilo v 21 pritožbah izdano mnenje, ki je bilo v korist strank, v ostalih
16 zadevah je bilo odločeno v korist bank. Bili so sklenjenil le trije sporazumi, v desetih
primerih je poravnalni svet zavrnil obravnavanje pritožb, ker niso bili izpolnjene predpostavke
za začetek dela. Največ pritožb je bilo zaradi Sigme nato pa so bile pritožbe zaradi
neizplačanih zneskov na bankomatih, izračunov obresti po kreditih, odplačevanja
stanovanjskega kredita, obračunanih obresti na devizne in tolarske depozite, enostranskega
spreminjanja obrestnih mer na depozitih, nepravilnega stanja na TRR, izdaje izbrisnega
dovoljenja, ukradenih kartic, nakazila po Western Union in izvajanja plačilnega prometa. V
vseh primerih, ko je svet odločil, da je pritožba utemeljena in ko je izdala priporočilo kako naj
banka uredi sporno razmerje, je bilo tudi odločeno, da morajo banke poravnalni svet obvestiti

o rešitvah. Vse banke so dale povratno informacijo kaj se je dogodilo priporočilu
poravnalnega sveta. Poravnalni svet pa ugotavlja, da so vse, razen ene banke, ki je vztrajala
pri svojih odločitvah, tudi sledile priporočilu poravnalnega sveta.

Vsaka pritožba se obravnava hitro in kljub temu traja zaradi proceduralnih zahtev postopek
približno dva meseca. Vse pritožbe so bile obravnavane na eni sami seji, razen ene, kjer se
je senat odločil, da je zaradi razjasnitve zadev in dopolnitev dokazov obravnavo preložil še
na eno obravnavo.
Na koncu tega poročila zadnja tabela prikazuje število pritožb zoper posamezno banko. V
Republiki Sloveniji je 20 bank in ena tuja podružnica. Od vseh bank je bilo udeleženih 13
bank in od hranilnic in kreditno hranilnih služb le ena hranilnica.

Na poravnalnem svetu smo pričakovali, da bo v letu 2004 približno 60 pritožb in praktično se
je planirano število pritožb tudi uresničilo. Glede na to, da so pritožbe naraščale v začetku
leta, potem pa so začele padati, ocenjujem, da bo v letu 2005 število pritožb manjše in jih
tako pričakujem okrog 40 oziroma dve do tri na mesec.
Kot predsednica poravnalnega sveta želim podati še svoj pogled na delo poravnalnega sveta
v letu 2004. Zdi se mi, da je poravnalni svet pripomogel k razrešitvam problemov, ki so
nastali med strankami in bankami. Jasno je, da v primerih, ko strankam ni bilo ugodeno,
stranke z rešitvami niso bile zadovoljne. Ena stranka je celo začela kazenski postopek zoper
odgovorne osebe v banki, ker naj bi bile zavedene pri sklenitvi kreditne pogodbe zaradi
napačnih informacij. Poravnalni svet pa nima podatka o tem ali so stranke nadaljevale sodno
pot ali ne, čeprav so to v postopku napovedovale. Od poravnalnega sveta so nekatere
stranke pričakovale, da bomo odločili, da se njihove terjatve kar odpišejo še bolj pa so
pričakovale, da bomo znižali obrestne mere ali določili manjše obroke za plačilo kreditov.
Tega poravnalni svet ne more storiti, saj od bank nima takšnih pooblastil. Poravnalni svet je
sicer priporočil bankam kako naj spore rešijo, nikakor pa se ne more vtikati v poslovno
politiko bank saj ocenjujem, da odpisovanje obstoječih in realnih terjatev iz pogodbenih
obveznosti, je stvar poslovne politike in in ne pristojnost poravnalnega sveta. Enako mislim,
da je tako pri odločanju o višini obrokov iz kreditov.
Po vseh pregledanih in v postopku reševanih pritožbah pa ocenjujem, da stranke ne berejo
pozorno pogodb in splošnih pogojev. Te preberejo šele, ko pridejo v težave. Stranke tudi
večkrat ne razumejo kaj podpisujejo, zato bi bančnim delavcem priporočila, da stranko
pozornejše poučijo o dolžnosti strank in njihovih pravicah iz podpisnaih pogodb ali listinah.
Ugotovila sem celo, da ena banka ugodi stranki le, če se pritoži, vse ostalim strankam, ki
imajo sicer enake pravice iz pogodbe, kot stranka, ki se je pritožila, pa banka ne stori
ničesar.
Na koncu pa bi želela izpostaviti dejstvo, da bi banke glede na sedanjo politiko obrestnih mer
končno lahko izpustile iz pogodbenih določil spremenljivost obrestnih mer in stroškov, ki so v
pristojnosti odločanja uprav banke. Če bi se banke vendarle odločile za spremenljivost
obrestnih mer in stroškov, potem priporočam, da dajo stranki možnost, da se odločijo o teh
spremembah. Dopustiti jim je treba, da v spremenjenih okoliščinah odstopijo od pogodbenih
določil in jim dajo možnost, da to storijo brez stroškov.
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