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. 2007

Poravnalni svet pri Združenju bank Slovenije za zunaj sodno reševanje sporov med stranko in banko je
v letu 2007 dobil v obravnavanje 21 zadev. Sestal se je deset krat, sprejel 16 odločitev, od teh stranki
v korist sedem in banki v korist devet. Stranke in banka so sklenile tri poravnave, predsednica je
izdala dva sklepa s katero je zavrgla pritožbe, ker nista izpolnjevali pogojev za začetek postopka, ena
stranka in banka pa sta v času postopka same rešili sporno zadevo. V postopku je bilo devet različnih
bank. Spodaj pa prikazujem nekaj numeričnih podatkov o delovanju poravnalnega sveta v njegovem
mandatu:
Leto 2004

Leto 2005

Leto 2006

Leto 2007

42 sej
63 zadev
47 odločitev
25 odl. v korist strank
4 sklenjene poravnave

14 sej
33 zadev
23 odločitev
13 odl.v korist strank
2 sklenjeni poravnavi

12 sej
32 zadev
29 odločitev
13 odl. v korist strank
0 sklenjenih poravnav

10 sej
21 zadev
16 odločitev
7 odl. v korist strank
3 sklenjene poravnave

Poravnalni svet je v letu 2007 obravnaval različne pritožbe, pravzaprav z vseh področij poslovanja s
strankami, fizičnimi osebami. Naj navedem nekaj teh spornih zadev: modro varčevanje, neizročitev
zlatnikov po iztečeni depozitni pogodbi, obračun in izplačilo obresti na depozit, vezava kratkoročnega
evrskega depozita, odplačilni kreditni pogoji, dvakrat plačan prvi kreditni obrok, stroški opomina,
zloraba kartice, zloraba instrumenta western union, izplačilo s hranilne knjižice, saldacija računa,
neizpolnitev obljube banke za nižjo provizijo pri prometu z nepremičninami iz naslova zlate kartice,
vdor v elektronsko poslovanje, neizplačana premija pri stanovanjskem varčevanju, neupravičena
bremenitev TRR.
Poravnalni svet je v zadevi modro varčevanje sprejel odločitev, da mora banka strankam izplačati
obresti po obrestni meri, ki se je v času pogodbenega razmerja povečevala, ko pa se je pričela
zniževati, pa je poravnalni svet sprejel odločitev, ki je bila v vseh zadevah, ki smo jih obravnavali,
enaka. To je, da obrestna mera naj ne bi padla pod začetno, v pogodbi dogovorjeno obrestno mero,
kar še nadalje pomeni, da naj bi ta obrestna mera veljala tudi za čas, ko je obrestna mera drastično
začela padati. O tem katera obrestna mera naj velja za čas, ko je začela ta padati, je odločitev lahko
problematična. Obrestna mera bi lahko bila tudi zadnja najvišja, v času pogodbenega razmerja in ki jo
je sprejela uprava banke, vendar tega stališča poravnalni svet ni sprejel, ker ta res ni bila dogovorjena,
pač pa je bila v pristojnosti uprave banke, ki odloča o obrestnih merah, dogovorjena je bila le tista, ki
sta jo stranka in banka zapisali ob podpisu pogodbe. Stranke so v postopku pri nas zahtevale, da se naj
obrestna mera določi po prospektu, v katerem je banka sicer vsako leto drugače, ponujala večjo
obrestno mero.Tega predloga strank ni sprejel, ker je ocenil, da je prospekt ponudba, ki pa ni bila
zapisana v pogodbi in je v tem primeru le odkaz, kako bo banka obrestovala ponujen produkt v
posamičnem letu. Poravnalni svet tudi ni odločal o odškodninah, ki so jih nekatere stranke napovedale
v medijih, da jih bodo vtoževale v sodnih postopkih, ker so bile zavedene za obrestne mere, ki jih je
banka obljubljala s prospekti, v pogodbah pa se teh ni držala. Kot nam je banka v izvedbah priporočil
iz odločitev poravnalnega sveta sporočala, se je držala naših navodil in sklepala s svojimi strankami
posebne sporazume.
V sporni zadevi plačilnega instrumenta western union se je ugotovilo, da je bilo posebno obdobje, ko
so stranke nasedale premetenim prodajalcem v tujini in si sebi nakazovale denarna sredstva v tujino,
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tam pa so jih čakali premetenci in iz računa takoj pobrali denar. To pa se je dogodilo tako, da so
stranke le povedale tem osebam, da so si nakazale denar v tujino preko western union in tam je tem
bilo omogočeno dvigniti denar, ne da bi v poslovalnicah western union identificirali prejemnika
denarja oziroma se prepričali ali so dokumenti pravi. Po mnenju poravnalnega sveta bi banka morala
stranke obvestiti, da je dokument western union in že sam podatek o tem, da si nakazal denar preko
tega instrumenta nevaren, in da ga je možno zelo na lahek način zlorabiti in izprazniti račun. Bankam
je bilo naloženo, da mora strankam povrniti denar, ki so si ga nakazale v tujino, vendar banka tem
priporočilom ni sledila. Naročeno jim je bilo tudi, da naj bolj prepričljivo strankam povedo, da so
podatki iz plačilnega instrumenta strogo zaupni.
Poravnalni svet je odločal tudi v primerih, ko so bile zlorabljene kartice. Kartice so bile zlorabljene ali
z uporabo pin kode ali s ponareditvijo podpisa na slipu. Na karticah je le podpis tisti, ki identificira
stranko, podpis pa se na prodajnih mestih sploh ne kontrolira. Stranka mora v večini primerih sama
nositi breme zlorabljenih kartic do trenutka, ko to javi v banko, pa čeprav sporoči banki, da je njena
kartica bila ukradena in lahko tudi zlorabljena. Banka bi lahko bila pozorna na vse te ukradene kartice
in nakupe in zato ne bi smela izplačati prodajnim mestom zneske, ki so nastali tam zaradi zlorabe.
Tako je poravnalni svet priporočil banki naj pregleda kakšne pogodbe ima sklenjene s prodajnimi
mesti in uveljavi pogodbena določila o odgovornosti do prodajnih mest ter povrne škodo strankam.
Še vedno pa poravnalni svet ugotavlja, da pravzaprav ime tega organa ne ustreza dejanskemu stanju.
Ta organ pri Združenju banke Slovenije je bil ustanovljen sicer v skladu z zakonom o bančništvu
zlasti z namenom, da bi stranke in banke poravnavale, torej da bi dosegale poravnave in jih nato
spoštovale. Žal se to ne dogaja in v večini primerih je moral poravnalni svet odločati. O tem zakaj obe
strani ne skleneta poravnave, nismo naredili neke posebne analize, verjetno pa je posledica v tem, da
se stranka pritoži potem, ko je že izčrpala svojo možnost dogovarjanja pri banki sami. Da se sme
stranka obrniti na poravnalni svet, mora izpolniti predpostavko, ki so si jo zapisale banke v aktu o
ustanovitvi poravnalnega sveta, kar pomeni, da mora najprej v internem bančnem postopku iskati
svojo rešitev. Stranka, ki ni zadovoljna z odločitvijo banke, ki jo je ta izdala v internem pritožbenem
postopku, lahko nato v razumnem roku vloži pritožbo zoper odločitev banke. Poravnalni svet je s
posebnim pismom naslovljene na vse banke v Sloveniji vprašal ali imajo kaj pritožb na internem
nivoju, kako jih rešujejo in kako se stranke odzivajo. Dobili smo odgovore, da se stranke pritožujejo
na banke in razrešujejo probleme, ki nastajajo med njimi, uspešno. V večini primerov banke pritožbe
razrešijo same in stranke ne nadaljujejo postopke pri poravnalnem svetu. Stranke, kot so nas obvestile
banke, so seznanjene z možnostjo pritožbe na poravnalni svet. To jih obveščajo ustmeno, imajo
posebna obvestila z napotkom strankam, da se pritožbe lahko pritožijo na naš organ, imajo zgibanke
ali pa imajo to možnost reševanja sporov objavljeno na spletni strani. Banke so sporočile, da
spoštujejo načeloma priporočila poravnalnega sveta in jih štejejo za koristne.
Glede na to, da se število zadev vsako leto pri poravnalnem svetu zmanjšuje, bi bilo mogoče
prisluhniti predlogu eni od bank, ki pravi, da bi bilo treba več narediti na seznanitvi strank z
možnostjo reševanja sporov pred poravnalnim svetom ali pa prisluhniti drugi banki, ki pravi, da bi bilo
smiselno ponovno izvesti marketinško akcijo, ki bi bila vodena in izvedena na nivoju ZBS.
V letu 2007 je bila razširjena pristojnost poravnalnega sveta z reševanjem pritožb pravnih oseb do
bank s področja opravljanja plačilnega prometa, pa k nam ni priletela nobena pritožba.
Prav na koncu tega poročila pa naj omenim, da bo v letu 2008 treba izvesti imenovanja za novo
obdobje delovanja poravnalnega sveta, ki se mu na koncu leta izteče prvi petletni mandat.
V Ljubljani, 7.1.2008
Poročilo sestavila:
Predsednica poravnalnega sveta
Bojana Kamhi
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