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. 2006
Leto 2006 je bilo že tretje leto delovanja poravnalnega sveta pri Združenju bank Slovenije
za zunaj sodno reševanje sporov med stranko in banko. V tem letu je bilo manj zadev kot prejšnja
leta. Poravnalni svet se je sestal 14 krat, vsak mesec po en krat, v maju in decembru pa po dva krat.
Obravnavali smo 31 zadev, štiri pritožbe, ki so prišle v decembru, se bodo obravnavale v januarju
2007. Tri pritožbe od vseh, ki so prispele na naš poravnalni svet so stranke in banke potem, ko so se
stranke obrnile na naš svet, rešile kar same. Zadostovalo je, da je poravnalni svet poslal banki v
odgovor strankino pritožbo in na to je banka reagirala zadovoljivo za stranko. Zanimivo je, da so bile
pritožbe večinoma neutemeljene, utemeljenih je bilo devet. Največ pritožb je bilo na strani poslovanja
največje banke Nove Ljubljanske banke, od katerih je bilo kar 15, pri ostalih bankah pa Banki Koper 3,
Abanka Vipa 3 in SKB 4 , ostalih sedem bank pa po eno.
Kaj pa je obravnaval poravnalni svet? Največ pritožb strank je bilo zaradi neizplačila denarja na
bankomatih, zlorabe ukradenih kartic, nepravilno vodenih transakcijskih in osebnih računov, blokad
transakcijskih računov in hranilnih knjižic, preveč zaračunanih obresti iz kreditov, pologa denarja v
depozitno enoto na bankomat, premalo izplačanih obresti iz modrega varčevanja, nespoštovanja
aneksa h kreditni pogodbi, nepravilnega ravnanja pri unovčenju vrednostnih papirjev, zaračunavanja
stroškov za opomine. Zadnje štiri pritožbe, ki so prišle v decembru in ki se niso obravnavale na
poravnalnem svetu zaradi proceduralnih zadržkov in se bodo šele v januarju pa se vse tičejo premalo
izplačanih obresti iz rentnega varčevanja.
Letos so najbolj bodli v oči dvigi z bankomatov. Stranke niso prejele svojega denarja, niso pa mogle
dokazati tega. Banke imajo listinske dokaze, ki so razni izpisi o delovanju bankomata, izpisi
procesnega centra, zapisnike o stanju denarja na bankomatih in podobne listine. Poravnalni svet je v
večini primerih dal bankam prav, priporočil pa je, da naj zaradi dobrih poslovnih običajev strankam le
povrnejo zneske, ki so jih želele dobiti na bankomatih, saj naj bi bil to le izraz dobre volje bank in v
zadovoljstvo strank, saj gre za majhne količine denarja. Težko je reči kaj je z denarjem bilo na
bankomatu in kje je bil oziroma kdo ga je vzel. Če bi bilo možno urediti poslovanje na bankomatu
tako, da bi banka preko bankomata izročila stranki hkrati ob prejemu denarja tudi izpisek v kakšnih
apoenih je bil denar izplačan, bi bili verjetno odstranjeni tudi ti dvomi. Ker dejansko stranka ničesar
nima v roki, bi pomanjkljivost pri izplačevanju denarja odpravili tudi tako, da bi kamere, ki kažejo kdo
dviguje denar, pokazale tudi kaj dviguje ta stranka. To bi se pokazalo kot dobro tudi v primeru, ko
stranka polaga v depozitno enoto na bankomat v ovojnico svoj denar. Stranka trdi, da je položila v
depozitno enoto bankomata eno vsoto denarja, banka pa drugo. Če bi to zabeležili kako drugače,
mogoče tudi s kamero, potem ne bi bilo teh zapletov. Poravnalni svet pa je ugotovil, da banke zelo
hitro umaknejo posnetke kamer in je v svojih odločitvah priporočal, da bi le-te spravljali še nekaj
mesecev to transakciji na bankomatu v tistih primerih, ko se stranka pritoži.
Zelo nerazumljivo je tudi dejanje banke, da stranki ne prizna pri obračunu tistih obresti, ki so zapisane
s pogodbo. Bil je primer, ko se je banka zavezala s pogodbo o modrem varčevanju, da se bodo obresti
povečevale, ne pa tudi zniževale. Ker se je to dejansko zgodilo, to je, da so se zniževale, banka ni
upoštevala pogodbe in je znižala obresti. Ko pa je stranka to ugotovila, je želela, da ji banka izplača
več obresti, je banka sicer delno pristala na povečanje zneska obresti ampak to v višini, ki jo je
ponudila banka za poravnavo in ne v dejanskem znesku. Banka v danem primeru želi skleniti s stranko
poravnavo kot poslovno skrivnost, zato je jasno, da druge zadeve niso prišle v javnost in ni bilo veliko
pritožb s tega področja, čeprav je takšnih pogodb zelo veliko. Banka se je za obliko poravnave kot
poslovna skrivnost odločila, ker ji je jasno, da če bi stranke dale to na veliki zvon, bi se usul plaz
pritožb in zahtevki po drugačnih izplačilih obresti. Prav zaradi tega sem kot predsednica večkrat v
svojih poročilih doslej in v javnih medijih opozarjala stranke, da naj preberejo pogodbe, ki jih
podpišejo in zahtevajo, kar so banke obljubile.
V primerih, ko so se stranke pritožile, ker so jim bile ukradene kartice in nato zlorabljene, je bilo v
večini primerov ugotovljeno, da je banka ravnala korektno. Do preklica ukradene kartice so morale
nositi breme zlorabljenih kartic stranke, po tem preklicu, je šla škoda na račun banke. So pa tudi

primeri, ko stranke osebam, ki zlorabljajo kartice to preprosto omogočijo, saj v bližini kartic pustijo
dostop do svoje osebne številke, PIN kode ali pa jo celo z njo seznanijo. Dvigovanje denarja ali
plačevanje s karticami, kjer je določena uporaba osebne številke, ni mogoče, če je uporabniku ta
neznana.
Nekaj primerov pritožb je bilo iz poslovanja plačilnega prometa s transakcijskega računa in v zvezi s
tem z blokacijo. Stranke na žalost ne poznajo predpisov, ki urejajo izvrišilni postopek in zato je prišlo z
bankami do sporov. Banke so ravnale kot jim veleva zakon in tako s tega področja poslovanja,
poravnalni svet ni našel napak.
Poravnalni svet je v letu 2006 na spletni strani Združenja bank Slovenije odprl svojo stran v kateri je
predstavljeno poslovanje tega. Predstavljena sta oba akta, to je akt o ustanovitvi poravnalnega sveta s
spremembami in poslovnik o delu, predstavljeni so člani sveta od teh, ki so na strani bank do teh, ki
so predstavniki potrošniških združenj ter zapisane so vse odločitve od začetka delovanja poravnalnega
sveta do tekoče rešitve strankine pritožbe. Skupnih odločitev je 95. S takšnim načinom prikaza
delovanja poravnalnega sveta, se približujemo izpolnjevanju načel, ki jih priporočajo Evropski organi
ob spoštovanju potrošniških pravic. Poravnalni svet sledi načelu transparentnosti in načelu
kontradiktornosti. Načelo neodvisnosti pa je tudi zagotovljeno, saj na poravnalnem svetu, ki je
kolegijski organ, sodeluje enako število predstavnikov potrošnikov in ponudnikov storitev, to je bank in
hranilnic. V tem trenutku je pomanjkljivost delovanja poravnalnega sveta v tem, da odločitve nimajo
izvršilnega naslova. Poravnalni svet lahko le priporoča kako je treba pritožbo stranke rešiti, nima pa
vpliva na dejansko izvršitev. Poravnalni svet ima informacijo o tem kako banke in hranilnice spoštujejo
njegova priporočila, in lahko se reče, da se te načeloma (v večini primerih) izvršujejo.
Poravnalni svet sedaj sprejema pritožbe strank, ki ne vsebujejo velikih zneskov. Stranke se pritožujejo
večinoma zaradi svojih principov in ker imajo občutek, da so prevarane s strani bank. Če bi stranke
bile prikrajšane za velike zneske, potem se prav gotovo ne bi pritožile na poravnalni svet, pač pa bi že
zaradi visokih zamudnih obresti iskale svojo pravico na sodišču. Tako pa poravnalni svet obravnava
majhne spore, takšne, ki jih sodišča sploh ne sprejmejo v obravnavo. Prepričana sem tudi, da če bi
bilo treba ta postopek plačati, saj stranka ne plača posebnih stroškov postopka, potem ne bi bilo nič
sporov. Tako pa stranke pridejo na poravnalni svet tudi zaradi takšnih zadev kot je napačno izpisan
priimek in ime. Delovanje poravnalnega sveta temelji na določilih zakona o bančništvu in deluje na
način, kot so to sprejele banke in hranilnice. Ker pa tudi zakon o plačilnem prometu predvideva enak
način reševanja sporov med sprtimi stranmi glede izvajanja plačilnega prometa, se bo delovanje
poravnalnega sveta v letu 2007 razširilo še na odločanje v teh zadevah tudi kadar gospodarske
družbe, ki opravljajo pridobitno dejavnost niso zadovoljne z delovanjem bank in hranilnic.
V Ljubljani 4.1.2007
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