Kaj je delal Poravnalni svet pri Združenju bank Slovenije
za zunajsodno reševanje sporov med stranko in banko
v času od 1.1. do 31.12. 2005

Poravnalni svet, ki je bil ustanovljen z namenom 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 deluje že
drugo leto. V obdobju od 1. januarja 2005 do konca decembra 2005 se je sestal skoraj vsak
mesec, skupaj 14 krat. Predsednica senata je za vsak obravnavni dan oblikovala en
poravnalni svet na katerem sta bili obravnavani povprečno 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 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. 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 letos približno polovico pritožb
glede na prejšnje leto. Prišlo je 33 pritožb, lansko leto pa 63. Zdaj že lahko rečem, da je večji
pripad pritožb na začetku leta, nato pa se število pritožb zmanjšuje, zadnji mesec, to je
decembra, pa se število pritožb spet poveča. Letos jih je bilo v decembru pet. Odgovorov na
vprašanje zakaj se je število pritožb letošnje leto tako zmanjšalo, je lahko več. En od
odgovorov je prav gotovo to, da so banke urejene finančne inštitucije in da imajo svoja
poslovanja urejena dobro in so korektne do svojih strank ter da pritožbe, ki jih dobivajo od
strank, rešujejo sproti in zadovoljivo. Drugi odgovori zakaj se je zmanjšalo število pritožb pa
so verjetno v tem, da stranke niso obveščene o obstoju poravnalnega sveta in ne poznajo
poti do nas, lahko pa je tudi v tem, da se stranke nimajo interesa pritoževati, kot tudi v tem,
da ocenjujejo, da je poravnalni svet neučikovit. Od teh 33 pritožb sem jih kot predsednica
poravnalnega sveta šest zavrnila, ker ni bilo predpostavk za obravnavo: to je, ker se stranke
niso najprej obrnile na svojo banko s pritožbo ali pa ker so se pritožile kot samostojni
podjetniki. Poravnalni svet odloča v le v sporih, kot je to določeno z aktom o ustanovitvi
poravnalnega sveta za zunajsodno reševanje sporov med stranko in banko in so stranke le
tiste fizične osebe, ki ne opravljajo nobene od gospodarske dejavnosti. To pomeni, da ta
poravnalni svet ni obravnaval pritožb kmetov, obrtnikov, samostojnih podjetnikov in drugih
oseb, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo po zakonu o gospodarskih družbah. Za
naslednje leto je ostalo šest pritožb, saj te ni bilo možno končati letos zaradi proceduralnih
zahtev.

Poravnalni svet se je vsakič trudil, da bi med stranko in banko prišlo do sporazuma. Banke v
sporazum skoraj da ne pristajajo, zato sta bila sklenjena le dva sporazuma. Poravnalni svet
je sprejel 17 odločitev, od katerih je bilo osem pritožb strank utemeljenih ali delno
utemeljenih, devet pritožb strank pa neutemeljenih. Zanimivo je, da so bile vse odločitve
sprejete soglasno. V dveh primerih sta stranki in banki pritožbo rešili sami. Potem, ko sem
kot predsednica poravnalnega sveta banki pozvala naj odgovorita kako je s spornima
zadevama, sta obe udeleženki spor uredili brez obravnavanja na poravnalnem svetu, kar
pomeni, da je samo poziv in obstoj poravnalnega sveta tudi učinkoval pri urejanju spornega
predmeta.
Stranke so se pritoževale v različnih zadevah, tako, da je bilo le nekaj primerov, ki so bili
enaki, vsi ostali pa so različni po temelju. Pritožbe so bile zaradi izračuna kreditnega obroka,
izvršbe na denarna sredstva, zahteve za posredovanje podatkov, višine pologa pri
premijskem varčevanju, odškodnine za gospodarko škodo in reprogram kredita, izvršbe na
pokojnino, zlorabe ukradene kartice BA/Maestro, preklic pooblastila na TRR, bremenitev
TRR brez naloga stranke, provizije pri dvigu gotovine, otvoritev TRR brez soglasja stranke,
obresti na vezan depozit z avtomatičnem podaljšanjem, povečavanje obresti na dalj časa
vezan depozit, plačilo položnic v napačnem znesku, nakazilo denarja preko Western Union.
Vsi primeri so bili zelo zanimivi. Najbolj pa so bili zanimivi tisti primeri, ki so bili povezani z
Western Union. V teh primerih so stranke same sebi ali pa svojcem nakazale preko banke
denar v tujino, konkretno v Italijo in Veliko Britanijo, denar pa je takoj po nakazilu bil dvignjen
v tujini. Pri tem je šlo za nerodnost, neukost in naivnost strank ter premajhne pozornosti
bank. Banke so strankam zagotovile, da je ta posel varen, da bodo denar dvignile le stranke
v tujini s predložitvijo svojega dokumenta, bilo pa je drugače, neznanci so denar spraznili z
računa, takoj ko zanj zvedeli. Stranke so namreč tujcem sporočile številke transferja, banke
pa stranke niso opozorile, da so podatki z obrazca nakazila WU strogo varovana skrivnost in
tako se je zgodilo. Denarja ni bilo več. Zanimiva je tudi praksa ene banke, ki ima še vedno
depozitno obveznost, ki je ne izpolnjuje po pogodbi. V pogodbi namreč imajo deponenti
pravico, da se obrestna mera povečuje ali pa da je vsaj na isti višini, kot je bila ob podpisu

depozitne pogodbe. Tako povečane obresti naj bi banka pripisala vsako leto h glavnici,
banka pa tega ne stori prostovoljno. Pripiše jih šele, če to stranke zahtevajo ali se pritožijo
na poravnalni svet. Zato deponentom le priporočam, da le vsakič pozorno pogledajo kakšne
pogodbe sklepajo in kontrolirajo njihovo izvajanje in če česa ne razumejo, vprašajo bančnike
ali pravnike za pojasnilo. Enako velja za vse pogodbe in formularje, ki jih podpisujejo.
Poravnalni svet je pripomogel k razrešitvam problemov, ki so nastali med strankami in
bankami, kar je bilo ugotovljeno že za lansko leto. Jasno je, da v primerih, ko strankam ni
bilo ugodeno, stranke z rešitvami niso bile zadovoljne, in logično to velja tudi v primerih, ko
jim poravnalni svet ugodi, da so zadovoljne. Enako velja za banke. Na obravnave so se
banke vedno pripravile in so tvorno sodelovale s poravnalnem svetom ter sledile odločitvam
poravnalnega sveta. Poravnalni svet je tako v veliki večini primerov učinkovit, saj se banke
držijo priporočil. Je pa nekaj primerov, ko se banke ne držijo priporočil poravnalnega sveta.
Nekatere banke vztrajajo pri svojih odločitvah in ne sprejmejo priporočila poravnalnega sveta
in s tem seveda slabijo pomen in vlogo poravnalnega sveta v kar pa so se pri ustanovitvi letega prostovoljno zavezale. Poravnalni svet je treba ocenjevati kot organ, ki rešuje spore
med strankami in bankami hitro in poravnava spore, saj ima zato tudi takšno ime. Na
poravnalni svet se stranke obrnejo verjetno takrat, kadar ni velik denar v igri, saj bi se v
nasprotnem primeru gotovo obrnile na sodišče, kjer bi ob uspešnem zaključku spora dobile
še kar znatne sodne obresti. Pri poravnalnem svetu ni stroškov, te nosijo stranke in banke
same, zato so tudi spori pri poravnalnem svetu drugačni, hitrejši, vendar pa temelječi na
zakonih, bančnih uzancah in drugih pravilih in načelih. Od poravnalnega sveta so nekatere
stranke pričakovale, da bomo odločili, da se njihove terjatve kar odpišejo, še posebej ker so
narastle zaradi zamudnih obresti. Pričakovale so tudi, da bomo na poravnalnem svetu znižali
obrestne mere ali določili manjše obroke za plačilo kreditov. Tega poravnalni svet ne more
storiti, saj od bank nima takšnih pooblastil.
V letu 2006 bo poravnalni svet s pomočjo Združenja bank Slovenije pripravil na njihovi
spletni strani zapise vseh odločitev tako, da bodo razvidna priporočila, imena strank in bank
pa ne.
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