Poravnalni svet

Odločitev št. 1
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je treba konkretno pogodbo o vezavi tolarskega depozita razumeti
kot celoto, upoštevajoč, da se je od 24.5.1995 do danes molče podaljševala oziroma obnavljala na
vsake tri mesece pod pogoji iz 6. člena, na kar je stranka ob podpisu pogodbe pristala.
3. Poravnalni svet priporoča banki, da pri obnavljanju oziroma podaljševanju depozitnih pogodb v
pogodbe natančno napiše pogoje spreminjanja.
Odločitev št. 2
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet meni, da predčasnega vračila kredita s strani stranke, banka ni bila dolžna sprejeti
zaradi izrecnega nasprotovanja kreditojemalke, ki je hkrati tudi ponudila banki, da bo sama izpolnila
svojo obveznost.
3. Poravnalni svet priporoča banki, da stranki plača obresti za čas od prejema denarja od stranke
dne 31.12.2003 do vračila na strankin račun dne 16.1. 2004, in sicer po obrestni meri 4% p.a.
4. Poravnalni svet meni, da niso bili zlorabljeni osebni podatki stranke, s tem ko je banka uporabila
TRR stranke za vračilo denarja.
5. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega prejema.
Odločitev št. 3
1. Pritožba stranke je utemeljena.
2. Poravnalni svet meni, da ravnanje banke ni skladno z dobrimi bančnimi poslovnimi običaji, saj je
stranka sama pripravila vse dokumente, banka bi jih morala le pregledati ter podpisati in bi morebitni
stroški morali biti sorazmerno manjši.
3. Poravnalni svet priporoča banki, da stranki izda izbrisno dovoljenje hipotek, upoštevajoč najnižje
stroške pregleda oziroma, da ji te stroške odpusti.
4. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega prejema.
Odločitev št. 4
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Pritožba na poravnalni svet zaradi terjatve do banke v znesku 21.805 SIT ni bila vložena v
razumnem roku v skladu z 9. členom akta o ustanovitvi in delu poravnalnega sveta pri Združenju bank
Slovenije za zunajsodno reševanje sporov med stranko in banko.
3. Glede pritožbe za plačilo odškodnine zaradi napačno zapisanega zaporedja imena pa poravnalni
svet meni, da stranki ni nastala nepremoženjska škoda. Poravnalni svet ocenjuje, da je banka ravnala
korektno, saj se je stranki ustmeno in pismeno opravičila.

Odločitev št. 5
1. Pritožba stranke je utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da bi stranka morala biti obveščena o vsakokrat spremenjeni obrestni
meri in da bi morala imeti možnost odločitve o morebitnem odstopu od pogodbe, če bi se obrestna
mera znižala pod mejo, ki bi bila zanjo še sprejemljiva.
3. Poravnalni svet priporoča stranki in banki, da se dogovorita o višini obrestne mere, ki bi bila za
obe stranki sprejemljiva.
4. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega prejema.
Odločitev št. 6
1. Pritožba je delno utemeljena.
2. Stranka je dolžna odplačati kredit, kot je dogovorjen z notarsko listino (glavnico in pogodbeno
dogovorjene obresti).
3. Stranka je 1.3.2004 zaprosila banko za podatek o stanju dolga, ki ga ni dobila vse do 1.10.2004.
Poravnalni svet meni, da bi banka morala stranko o tem pismeno obvestiti v vsakem trenutku, kadar
stranka to želi. Banka tega ni storila.
4. Poravnalni svet zato priporoča banki, da stranki omogoči odplačati kredit, pri tem pa upošteva
dejstvo, da je stranka zaprosila 1.3.2004 za podatek o stanju dolga, ki ga ni dobila vse do 1.10.2004.
V tem času so tekle zamudne obresti, zato priporočamo banki odpust zamudnih obresti za obdobje od
1.3.2004 do 1.10.2004.
5. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega prejema.
Odločitev št. 7
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Banka je po zakonu o plačilnem prometu dolžna izvršiti plačila na podlagi izvršljivih sodnih odločb,
če ima imetnik TRR na računu kritje. Po istem zakonu se kot kritje šteje tudi odobrena prekoračitev
pozitivnega stanja na računu.
3. Poravnalni svet ugotavlja, da iz sodnega sklepa o izvršbi ne izhajajo ugovori stranke o omejitvah
izplačil.
Odločitev št. 8
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je Okrožno sodišče v Ljubljani o sporni zadevi odločilo s
pravnomočno sodbo. V postopku pred sodiščem stranka ni oporekala niti glavnici niti obračunu
obresti.
Odločitev št. 9
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ocenjuje, da je banka ravnala v skladu z zakonskimi predpisi, zlasti z zakonom o
kazenskem postopku.
Odločitev št. 10
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Banka je dolžna po 12. členu zakona o plačilnem prometu izvrševati plačila na podlagi izvršljivih
sodnih in davčnih odločb, če ima imetnik transakcijskega računa na računu kritje. Kot kritje na računu
se po 3. členu istega zakona šteje pozitiven saldo na transakcijskem računu in odobrena prekoračitev
pozitivnega stanja na računu. Stranki je banka ob sklenitvi pogodbe odobrila limit, ki mu stranka ni
oporekala.
3. Poravnalni svet priporoča banki, da naj v izogib nejasnostim pogodbenih določil o osebnem računu
glede limita v bodoče zapiše tudi možnost odstopa stranke od odobrenega limita.

Odločitev št. 11
1. Pritožba stranke je utemeljena.
2. Pobot ni mogoč na prejemke iz naslova zakonite preživnine.
3. Poravnalni svet priporoča banki, da terjatev iz naslova zakonite preživnine v znesku 400 EUR s
pripadajočimi obrestmi vrne na transakcijski račun stranke.
4. Poravnalni svet priporoča stranki in banki, da se v 15 dneh od dneva seje poravnalnega sveta
dogovorita o načinu vračila dolga, ki ga ima stranka do banke.
5. Banka mora o izvršitvi odločitve obvestiti poravnalni svet v osmih dneh.
Odločitev št. 12
1. Pritožba stranke je utemeljena.
2. Poravnalni svet meni, da stranki pripadajo zakonite zamudne obresti za čas, ko stranka ni mogla
razpolagati s svojim transakcijskim računom pri banki in sicer od 28.6.2003 do 6.11.2003.
3. Poravnalni svet priporoča banki, da stranki povrne dejansko škodo, nastalo z večkratnim prihodom
v banko kot tudi nematerialno škodo v ustrezni višini.
4. Banka mora o izvršitvi odločitve obvestiti poravnalni svet v osmih dneh od dneva njenega
prejema.
Odločitev št. 13
1. Pritožba stranke je utemeljena.
2. Poravnalni svet meni, da banka ni predložila dokazov o sklenitvi pogodbe o prevzemu terjatev
med njo in firmo kot tudi ne za zavrnitev plačilnega naloga po 10. in 12. členu ZplaP v znesku
288.314,80 SIT, s katerim je banka delno pobotala svojo terjatev s terjatvijo stranke.
3. Poravnalni svet priporoča, da banka nakaže na TRR stranke 288.314,80 SIT z obrestmi vred od
5.8.2003 po obrestni meri, ki velja za TRR, do plačila, ter še priporoča, da naj stranka in banka
ugotovita ali terjatev banke do stranke v višini 800.000,00SIT dejansko obstaja ter morebitni strankin
dolg uredita s pismenim dogovorom.
4. Banka mora o izvršitvi odločitve obvestiti poravnalni svet v osmih dneh od dneva njenega
prejema.
Odločitev št. 14
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet meni, da je banka ravnala korektno in da ni razlogov, da bi stranki vrnila
15.000,00 tolarjev.
Odločitev št. 15
Poravnalni svet meni, da je bilo poslovanje banke s TRR v spornem obdobju v od junija do novembra
2003 v nasprotju z ravnanjem dobrega strokovnjaka, saj stranki ni pravočasno pojasnila stanja in
prometa na njenem računu.
Odločitev št. 16
1. Pritožba stranke je utemeljena v delu, ki se nanaša na obračunavanje posojila v banki, saj banka
po 1. členu posojilne pogodbe ni sproti spreminjala obroka glede na spreminjanje TOMa.
2. Poravnalni svet priporoča banki, da izračuna kakšen bi bil znesek preostanka dolga, če bi
upoštevali spremembo TOMa sproti od začetka odplačila kredita in ustrezno spreminjali obrok. V
primeru, če banka ugotovi, da bi bil tako izračunan znesek nižji od že plačanega (57.112,60 +
2.769,00 SIT), poravnalni svet priporoča banki, naj stranki razliko nakaže na njen TRR.
3. Banka mora obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega prejema.

Odločitev št. 17
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da iz listin v spisu in navedb stranke in banke izhaja, da je banka v
sporni zadevi ravnala korektno, v skladu s predpisi ter sklenjenimi pogodbami in danimi pooblastili.
Odločitev št. 18
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da iz listin v spisu in navedb stranke in banke izhaja, da je banka v
sporni zadevi ravnala korektno, v skladu s predpisi ter sklenjenimi pogodbami in danimi pooblastili.
Odločitev št. 19
1. Pritožba stranke je utemeljena
2. Banka ni odgovorila na reklamacijo o upravičenosti računa št …..1/2003. Stanje na osebnem
računu stranke, kjer je bil opravljen pobot je popravila šele po začetku postopka pri poravnalnem
svetu.
3. Poravnalni svet priporoča banki, da v desetih dneh od dneva obravnave na poravnalnem svetu reši
reklamacijo računa št. …….-1/2003 in s tem dokončno uredi sporno razmerje s stranko
4. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega prejema.
Odločitev št. 20
1. Pritožba stranke je delno utemeljena. Poravnalni svet meni, da banka v sodnih postopkih verjetno
ne bi v celoti uspela zaradi zastaranja terjatev, ki so starejše od treh let.
2. Poravnalni svet glede na navedeno in izjavo predstavnika banke priporoča stranki, da naj v osmih
dneh po prejemu zapisnika plača banki 10.000,00 tolarjev, banki pa priporoča, da po prejemu tega
zneska zapre strankin račun
3. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega prejema.
Odločitev št. 21
1. Poravnalni svet meni, da je bila stranka dolžna poravnati 40.000,00 SIT banki, glede na
dokumentacijo, ki je predložena v spis, tako, da pritožba stranke glede tega ni utemeljena.
2. Poravnalni svet predlaga stranki, če meni, da je bila kartica zlorabljena, naj poda ovadbo pri
pristojnih organih
Odločitev št. 22
1. Pritožba stranke je utemeljena, ker je pogodba št. ..... o vezavi deviznih sredstev nejasna glede
višine obrestne mere za obdobje vezave, saj sta 1.in 2. člen pogodbe neskladna. Po 83. členu
Obligacijskega zakonika je treba nejasna določila tipskih pogodb razlagati v korist stranke.
2. Poravnalni svet priporoča banki, da stranki obračuna za 365 dni vezave obresti po obrestni meri
2,8%, za nadaljnjih 34 dni pa po obrestni meri po sklepu banke, ki je veljal od 5.8.2003 do 8.9.2003.
3. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega prejema.
Odločitev št. 23
1. Pritožba je utemeljena.
2. Poravnalni svet priporoča banki, da bo ob izplačanih obresti upoštevala pogodbena določila iz 2.
člena pogodbe o vezavi depozita, to je po fiksni letni obrestni meri v višini 5,5% z ostalimi
obveznostmi iz pogodbe.
3. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve do 19.6.2004

Odločitev št. 24
1. Pritožba stranke je utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je bila ob sklenitvi kreditne pogodbe 9.2.1990 dogovorjena realna
obrestna mera 2%, iz amortizacijskega načrta banke pa izhaja, da je že isti mesec bila obračunana
realna obrestna mera 5%, ter da je bila maja 1990 realna obrestna mera 14%, nato pa se je do maja
1998 zniževala do 8,25%, ko je banka odpovedala kredit in vložila izvršbo, od takrat dalje tečejo
zakonite zamudne obresti. Kljub temu, da je stranka kredit odplačevala, poravnalni svet ugotavlja, da
je znesek dolga še vedno zelo visok (4.021.574,90 SIT na dan 31.10.2003)
3. Poravnalni svet priporoča, da se banka in stranka sporazumeta o poravnavi dolga, upoštevajoč
najmanj ponudbo banke z dne 26.11. 2003, saj stranka ni mogla sprejeti novih pogojev za poplačilo
kredita, ker je banka pred iztekom roka iz ponudbe za plačilo obveznosti vložila predlog za dodatna
sredstva izvršbe in s tem blokirala tudi račune stranke pri drugih bankah.
4. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega prejema.
Odločitev št. 25
1. Pritožbi strank nista utemeljeni.
2. Glavnica se je povečevala zato, ker se je mesečno neodplačana revalorizacija (TOM) pripisovala h
glavnici. Banka je ves čas zniževala realno obrestno mero. Višina mesečne anuitete se ni zniževala, ker
se TOM ni zviševal, ampak je v tem obdobju padal, kot so padale tudi realne obrestne mere. Stranka
je z mesečno anuiteto odplačevala celotne realne mesečne obresti in del TOMa, razlika do
obračunanega TOMa pa se je pripisovala glavnici. Glede na navedeno, je glavnica naraščala do
28.2.1998, ko je začela padati.
Odločitev št. 26
1. Pritožba je utemeljena.
2. Poravnalni svet priporoča naj se stranka in banka poravnajo glede višine obrestne mere,
upoštevajoč določila 6. člena pogodbe skladno s poslovno politiko banke.
3. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega prejema.
Odločitev št. 27
1. Poravnalni svet ugotavlja, da stranka po vsej verjetnosti ni dobila izplačanega želenega zneska
30.000,00 SIT, kar banka dokazuje z listinskimi dokazi, da je bilo to storjeno. Banka bi lahko dokazala
komu je bil denar izplačan, če bi še hranila posnetke dviga. Ker poravnalni svet verjame banki kot
stranki predlaga, da se stranka in banka v naslednjih 15 dneh dogovorita o poravnavi glede izplačila.
2. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh po sklenitvi poravnave
oziroma tudi če, se v roku iz prvega odstavka te odločitve ne skleneta poravnave.
Odločitev št. 28
1. Poravnalni svet meni, da je bila stranka dolžna poravnati 95.150,80 SIT banki, glede na
dokumentacijo, ki izkazuje obligacijsko razmerje, tako da pritožba stranke glede tega ni utemeljena,
utemeljena pa je glede pravočasnosti sporočanja podatkov o knjiženju dvigov na bankomatu.
2. Poravnalni svet priporoča banki, da upravljalca bankomatov in izvajalca računalniške podpore
opozori na dosedanje ugotovljene težave, ki jih ima s strankami, ter z njima ugotovi morebitno
odgovornost za posamezne primere dvigovanja na bankomatih.
3. Banki priporočamo, da pisno obvesti poravnalni svet o rezultatih dogovarjanj.
4. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega prejema.

Odločitev št. 29
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da so se dejansko realne obrestne mere zviševale skladno s pogodbo in
s sklepom banke o višini obrestnih mer (k izhodiščni obrestni meri je bil dodan pribitek). Poravnalni
svet še ugotavlja, da banka ob sklenitvi pogodbe ni dovolj jasno obrazložila stranki, kako bo
povečevala realno obrestno mero ob obnovitvah vezave.
Odločitev št. 30
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ocenjuje, da je bil postopek identifikacije v mejah s skrbnostjo dobrega
gospodarstvenika, saj je v banka pred izplačilom denarja pregledala in primerjala podpise na
dokumentih in dvižnem listku. Podpisa v obeh dokumentih po mnenju poravnalnega sveta nista
odstopala na dvižnem listku. Banka je ob tem pogledala tudi sliko na osebni izkaznici in jo primerjala z
zunanjim izgledom.
Odločitev št. 31
1. Poravnalni svet meni, da je bila stranka dolžna poravnati 11.000,00 banki, glede na
dokumentacijo, ki izkazuje obligacijsko razmerje, tako da pritožba stranke glede tega ni utemeljena,
utemeljena pa je glede pravočasnosti sporočanja podatkov o knjiženju dvigov na bankomatu.
2. Poravnalni svet priporoča banki, da upravljalca bankomatov in izvajalca računalniške podpore
opozori na dosedanje ugotovljene težave, ki jih ima s strankami, ter z njima ugotovi morebitno
odgovornost za posamezne primere dvigovanja na bankomatih.
3. Banki priporočamo, da pisno obvesti poravnalni svet o rezultatih dogovarjanj.
4. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega prejema.
Odločitev št. 32
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet meni, da predčasnega vračila kredita s strani stranke banka ni bila dolžna sprejeti
zaradi izrecnega nasprotovanja kreditojemalke, ki je hkrati tudi ponudila banki, da bo sama izpolnila
svojo obveznost.
3. Poravnalni svet priporoča banki, da stranki plača obresti za čas od prejema denarja od stranke
dne 31.12.2003 do vračila na strankin račun dne 16.1. 2004, in sicer po obrestni meri 4% p.a.
4. Poravnalni svet meni, da niso bili zlorabljeni osebni podatki stranke, s tem ko je banka uporabila
TRR stranke za vračilo denarja.
5. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega prejema.
Odločitev št. 33
1. Pritožba stranke je utemeljena.
2. Poravnalni svet meni, da ravnanje banke ni skladno z dobrimi bančnimi poslovnimi običaji, saj je
stranka sama pripravila vse dokumente, banka bi jih morala le pregledati ter podpisati in bi morebitni
stroški morali biti sorazmerno manjši.
3. Poravnalni svet priporoča banki, da stranki izda izbrisno dovoljenje hipotek upoštevajoč najnižje
stroške pregleda oziroma, da ji te stroške odpusti.
4. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega prejema.
Odločitev št. 34
1. Pritožba stranke je delno utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je stranka klicala na druge procesne centre, razen enega,
27.12.2003 pa je obvestila matično banko o kraji vseh kartic in tedaj bi morala matična banka

obvestiti banko d.d., hkrati pa poravnalni svet ugotavlja malomarnost pri ravnanju stranke z
denarnico, ker jo je pustila v oblačilu v čakalnici zdravstvene ambulante.
3. Do preklica kartic v matični banki je bilo porabljenih 168.377 SIT in poravnalni svet meni, da je
zaradi delne krivde na strani stranke, stranka dolžna nositi polovico teh stroškov. Poravnalni svet
priporoča, da razliko v znesku 84.188,50 SIT krije banka.
4. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega prejema.
Odločitev št. 35
1. Pritožba je utemeljena.
2. Banka bi morala stranko natančno opozoriti na varnost delovanja Western Uniona, zlasti na tisti
del poslovanja, ki je povezan z identifikacijo prejemnika. Stranka je namreč bila prepričana, da bo
lahko le ona sama dvignila denar s predložitvijo potnega lista, kot je bilo označeno na obrazcu
»pošiljanje denarja«. Banka bi jo morala zaradi načela varnosti poslovanja in kot dober poznavalec
sistema posebej opozoriti, da obrazca »pošiljanje denarja« ne sme posredovati tretjim osebam.
Western Union je izplačal tretji osebi, ki ni bila navedena kot prejemnik.
3. Poravnalni svet priporoča banki, da stranki povrne znesek 505.863,46 SIT.
4. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega prejema.
Odločitev št. 36
1. Poravnalni svet meni, da je bila stranka dolžna poravnati 50.000,00 SIT banki, glede na
dokumentacijo, ki izkazuje obligacijsko razmerje, tako da pritožba stranke glede tega ni utemeljena,
utemeljena pa je glede pravočasnosti sporočanja podatkov o knjiženju dvigov na bankomatu.
2. Poravnalni svet predlaga stranki, če meni, da je bila kartica zlorabljena, naj poda ovadbo pri
pristojnih organih, banki pa priporoča, da upravljalca bankomatov in izvajalca računalniške podpore
opozori na dosedanje ugotovljene težave, ki jih ima s strankami, ter z njima ugotovi morebitno
odgovornost za posamezne primere dvigovanja na bankomatih.
3. Banki priporočamo, da pisno obvesti poravnalni svet o rezultatih dogovarjanj.
Odločitev št. 37
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da so dvigi in prilivi usklajeni z verodostojnimi listinami, ki so predmet
vknjižb, ter da knjigovodsko stanje prikazuje dejansko stanje na računu stranke.
Odločitev št. 38
1. Pritožba ni utemeljena.
2. Banka je pooblaščena po zakonu o plačilnem prometu izvršiti plačila na podlagi davčne odločbe v
breme kritja na transakcijskem računu, kritje pa je tako pozitivno stanje kot tudi odobrena
prekoračitev pozitivnega stanja.
Odločitev št. 39
1. Pritožba stranke je utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da bi stranka morala biti obveščena o vsakokrat spremenjeni obrestni
meri in da bi morala imeti možnost odločitve o morebitnem odstopu od pogodbe, če bi se obrestna
mera znižala pod mejo, ki bi bila zanjo še sprejemljiva.
3. Poravnalni svet priporoča stranki in banki, da se dogovorita o višini obrestne mere, ki bi bila za
obe stranki sprejemljiva
4. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega prejema.

Odločitev št. 40
1. Pritožba stranke je delno utemeljena.
2. Stranka je imela po pogodbi možnost od nje odstopiti tri delovne dni pred obnovitvijo vezave, če
se spremenijo bistveni elementi pogodbe, to je obrestna mera, česar ni storila po izteku prvega
pogodbenega roka, to je 26.2.2004.
3. Poravnalni svet priporoča banki, da upošteva obrestno mero iz pogodbe še za drugo obdobje
vezave, to je do 28.3.2004, ker stranka ni imela možnosti odstopiti od pogodbe zaradi spremenjene
obrestne mere, saj se je ta dejansko že spremenila brez možnosti sprejetja višine obrestne mere s
strani stranke.
4. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega prejema.
Odločitev št. 41
1. Pritožba stranke je delno utemeljena
2. Ker stranka v danem primeru ni ravnala dovolj skrbno, banka pa je enostransko spremenila višino
dnevnega limita dviga na bankomatu, poravnalni svet meni, da bi morali stranka in banka vsaka nositi
breme do polovice dvignjenih zneskov na bankomatu, kar je tudi v skladu s Priporočili pravil in
pogojev kartičnega poslovanja Združenja bank Slovenije.
3. Poravnalni svet priporoča banki, da stranki vrne polovico zneska v višini 34.407,78 SIT.
4. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega prejema.
Odločitev št. 42
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ocenjuje, da je bankomat delal brez prekinitev in je mogoče sklepati, da je stranki
bilo izplačano 30.000,00, kar dokazujejo izpisi iz poslovanja tega bankomata.
Odločitev št. 43
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da mora banka izpolnjevati zakonske obveznosti glede izvrševanja
sodnih odločb in sklepov. Če želi stranka drugačno izvršitev sodnih odločb, jih mora doseči na podlagi
svojih ugovorov in pritožb na sodiščih in ne v banki.
Odločitev št. 44
1. Pritožba je delno utemeljena.
2. Stranka je dolžna odplačati kredit, kot je dogovorjen z notarsko listino (glavnico in pogodbeno
dogovorjene obresti).
3. Stranka je 1.3.2004 zaprosila banko za podatek o stanju dolga, ki ga ni dobila vse do 1.10.2004.
Poravnalni svet meni, da bi banka morala stranko o tem pismeno obvestiti v vsakem trenutku, kadar
stranka to želi. Banka tega ni storila.
4. Poravnalni svet zato priporoča banki, da stranki omogoči odplačati kredit, pri tem pa upošteva
dejstvo, da je stranka zaprosila 1.3.2004 za podatek o stanju dolga, ki ga ni dobila vse do 1.10.2004.
V tem času so tekle zamudne obresti, zato priporočamo banki odpust zamudnih obresti za obdobje od
1.3.2004 do 1.10.2004.
5. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega prejema.
Odločitev št. 45
1. Pritožba stranke je delno utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je banka napačno ravnala, ko je odobrila podaljšanje limita
pooblaščenki, in sicer dvakrat: 11.1.2001 in 23.4.2001. Pooblaščenec nima pravice zaprositi za limit ali
za podaljšanje limita.

3. Poravnalni svet tudi ugotavlja, da je banka napačno ravnala, ko je izdala pooblaščenki kartico
karanta, ne da bi za to pridobila soglasje imetnika računa, to je stranke, kot se to zahteva na vlogi za
izdajo kartice. Pooblastilo pomeni razpolaganje z računom pooblastitelja in je poraba denarja na
računu rizika pooblastitelja. To velja za porabljena sredstva do prvega neupravičenega podaljšanje
limita. Vse, kar je nastalo po prvem podaljšanju, bi morala zaradi nepravilnega ravnanja nositi banka.
4. Poravnalni svet še ugotavlja, da je stranka pripoznala dolg po sklepu o izvršbi št. .... z dne
6.2.2003, saj je dolg v znesku 834.875 SIT plačala, zaradi česar je bil izvršilni postopek ustavljen.
Kljub temu poravnalni svet meni, da je do nastalega dolga prišlo tudi po krivdi banke.
5. Poravnalni svet zato priporoča banki, da razliko nad 385.343 SIT do plačanega zneska po
izvršilnem postopku povrne stranki.
6. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega prejema.
Odločitev št. 46
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je bila hranilna knjižica mrtva od leta 1981 ter da so do saldacije te
knjižice 24.5.1992 vsako leto h glavnici pripisovali letne obresti. Stanje na knjižici je bilo ob saldaciji 35
tolarjev, kar je razvidno iz knjigovodske kartice. Knjižica ni bila banki nikoli predložena.
3. Poravnalni svet priporoča banki, da predhodno obvešča imetnike hranilnih knjižic o avtomatičnih
saldacijah.
Odločitev št. 47
1. Pritožba ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da so bile sporne obremenitve opravljene pred preklicem kartice. Banka
ni mogla zavrniti izplačil prodajnim mestom. Če bi banka hotela primerjati slipe s podpisom na kartici,
bi morala imeti pri sebi kartico, da bi lahko zavrnila plačilo. Od prodajnih mest bi lahko zahtevala
povračilo spornih zneskov, če bi predložila kartico zaradi primerjave podpisov.
Odločitev št. 48
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Banka je po zakonu o plačilnem prometu dolžna izvršiti plačila na podlagi izvršljivih sodnih odločb,
če ima imetnik TRR na računu kritje. Po istem zakonu se kot kritje šteje tudi odobrena prekoračitev
pozitivnega stanja na računu.
3. Poravnalni svet ugotavlja, da iz sodnega sklepa o izvršbi ne izhajajo ugovori stranke o omejitvah
izplačil.
Odločitev št .49
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je Okrožno sodišče v Ljubljani o sporni zadevi odločilo s
pravnomočno sodbo. V postopku pred sodiščem stranka ni oporekala niti glavnici niti obračunu
obresti.
Odločitev št. 50
1. Pritožba stranke je utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da v pogodbi o posojilu občanu (št.....) ni izrecno zapisano, kaj je to
poslovno sodelovanje. Stranka je imela do 12.11.2004 v banki odprto devizno hranilno knjižico, na
kateri je bilo pozitivno stanje, zato poravnalni svet meni, da ni prišlo do prekinitve poslovnega
sodelovanja in banka ni upravičena povečati obrestne mere za 1,2 odstotni točki.
3. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega prejema.

Odločitev št. 51
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Stranka nosi škodo zaradi kraje kartice za čas do preklica oziroma prijave ali kraje kartice.
Odločitev št. 52
1. Pritožba stranke je utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da banka ni 20.12.1995 blokirala sredstev pokojnika, umrlega
19.12.1995. Poravnalni svet ocenjuje, da banka ne bi smela unovčevati čekov in plačevati računov po
zapustnikovi smrti iz njegovih računov.
3. Poravnalni svet priporoča banki, da plača stranki na njen osebni račun denarna sredstva, ki so bila
izplačana iz pokojnikovih računov po njegovi smrti, s pripadajočimi obrestmi in skladno s sklepom o
dedovanju.
4. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega prejema.
Odločitev št. 53
1. Pritožba stranke je delno utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je banka popravila svojo napako in stranka na osebnem računu nima
več škode. Poravnalni svet pa meni, da je stranka upravičena do povrnitve dejanskih stroškov, ki jih je
imela v tej zadevi.
3. Poravnalni svet priporoča banki, da naj stranki povrne prevozne stroške za dve poti od doma do
Murske sobote, upoštevajoč kilometrino ter dejanske telefonske stroške; stroške prihoda v Ljubljano
na sejo poravnalnega sveta stranki ne pripadajo po 17. členu akta o ustanovitvi in delu poravnalnega
sveta.
Odločitev št. 54
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Banka je dolžna po 12. členu zakona o plačilnem prometu izvrševati plačila na podlagi izvršljivih
sodnih in davčnih odločb, če ima imetnik transakcijskega računa (TRR) na računu kritje. Kot kritje na
računu se po 3. členu istega zakona šteje pozitiven saldo na TRR računu in odobrena prekoračitev
pozitivnega stanja na računu. Stranki je banka ob sklenitvi pogodbe odobrila limit, ki mu stranka ni
oporekala.
3. Poravnalni svet priporoča banki, da naj v izogib nejasnostim pogodbenih določil o osebnem računu
glede limita v bodoče zapiše tudi možnost odstopa stranke od odobrenega limita.
Odločitev št. 55
1. Pritožba je utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je bil postopek pri najemanju kredita stranke napačen z vidika
svetovanja in izračuna mesečne kreditne obveznosti.
3. Poravnalni svet priporoča banki, da do 25.3.2005 sprejme predlog stranke, da se razveljavi
kreditna pogodba št. .... z dne 28.7.2004 in sicer tako, da se vzpostavi stanje pred podpisom kreditne
pogodbe: stranka od prejetega kredita v višini 4.800.000 SIT, zmanjšanega za strankina vplačila banki
v znesku 315.987 SIT in plačila stroškov v znesku 121.234 SIT, vrne banki 4.362.779 SIT. V primeru,
če stranka do datuma predlagane razveljavitve plača še en obrok, se njena obveznost zmanjša še za
plačani obrok.
4. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega prejema.
Odločitev št. 56
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Banka je po zakonu o plačilnem prometu izvajalka plačilnega prometa, ki mora v breme kritja na
transakcijski račun (TRR) stranke izvršiti plačilo na podlagi izvršljivega sklepa sodišča o izvršbi oziroma

izvršljivega sklepa davčnega organa. Kot kritje na TRR se šteje vsota pozitivnega stanja in odobrena
prekoračitev pozitivnega stanja, Po zakonu o davčnem postopku in na podlagi sklepa o davčni službi
Davčnega urada Ljubljana je banka kot agent izplačevala strankin dolg z njenega TRR skladno s
sklepom davčne uprave. Po odločitvi ustavnega sodišča št. .... je banka od 30.11.2004 upoštevala pri
izplačevanju strankinega dolga, da ji ostane najmanj znesek 70% minimalne plače, upoštevajoč, da
med denarne prejemke, ki jih je mogoče zarubiti, spadajo tudi avtorski honorarji.
Odločitev št. 57
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je bila hranilna knjižica mrtva od leta 1981 ter da so do saldacije te
knjižice 24.5.1992 vsako leto h glavnici pripisovali letne obresti. Stanje na knjižici je bilo ob saldaciji 35
tolarjev, kar je razvidno iz knjigovodske kartice. Knjižica ni bila banki nikoli predložena.
3. Poravnalni svet priporoča banki, da predhodno obvešča imetnike hranilnih knjižic o avtomatičnih
saldacijah
Odločitev št. 58
1. Pritožba stranke je delno utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je stranka odplačevala kredit kot porokinja. Glavnica je bila v
razmerju do plačanih obresti že večkrat preplačana. Banka v postopku izterjave ni naredila vsega, da
bi kreditojemalec sam plačal kredit iz svojega premoženja, kajti rubež je bil predlagan samo na
premično premoženje dolžnika in ne tudi na nepremičnino, ki je bila takrat še prosta bremen.
3. Poravnalni svet meni, da stranka ni kriva za zamudo plačila in nastale zamudne obresti, ki jih
sedaj plačuje, zato predlaga banki, da ji zamudne obresti odpiše.
4. Poravnalni svet predlaga banki, da s stranko sklene dogovor o nadaljnjem plačilu preostalega
dela dolga dolžnika, tako da stranka v enkratnem znesku takoj plača 500 tisoč SIT, preostali dolg v
višini 2,13 mio SIT pa mesečno po enakih obrokih (brez obresti).
5. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega prejema.
Odločitev št. 59
1. Pritožba stranke je utemeljena.
2. Poravnalni svet meni, da je bila stranka zavedena glede informacije o višini provizije. Blagajničarka
na bančnem okencu bi se lahko ob dvigu oziroma ob preverjanju informacije o stanju na računu
pozanimala tudi o višini provizije, ki jo ima banka .
3. Poravnalni svet priporoča banki, da zaradi zmote stranke, ki je nastala zaradi napačne informacije
o višini provizije, povrne stranki 9.200 SIT
4. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega prejema.
Odločitev št. 60
1. Pritožba stranke ni utemeljnena.
2. Poravnalni svet ocenjuje, da je banka pravilno vodila promet na deviznem osebnem računu
oziroma na devizni hranilni knjižici in stranka ni bila oškodovana. Poravnalni svet pa meni, da bi
banka morala stranko obveščati o prometu na deviznem osebnem računu in ga nedvoumno seznaniti
o prenosu depozita iz deviznega računa nazaj na hranilno knjižico.
3. Poravnalni svet priporoča banki, da stranko obvešča o prometu in stanju na njenem računu.
Odločitev št. 61
1. Pritožba stranke je delno utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da po splošnih pogojih banke o poslovanju z osebnimi računi banka ni
dolžna nositi škode do trenutka prejema obvestila o izgubi ali kraji kartice, nasprotno pa priporočila
Evropske komisije 97/489/EC priporočajo, da stranka nosi škodo do višine 150 EUR pred prijavo
izgube oziroma kraje, če ni ravnala malomarno ali sleparko (enako tudi priporočila).

3. Poravnalni svet priporoča banki, da stranki povrne polovico nastale škode v znesku 2.600 EUR,
glede na to, da je stranka storila vse, kar je mogla pri zaščiti kartice,
4. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega prejema.
Odločitev št. 62
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svete ugotavlja, da banka pravilno in korektno vodi odplačevanje stanovanjskega
posojila stranke in da je dejansko stanje vrnjenega posojilo realno.
Odločitev št. 63
1. Pritožba stranke na dan obravnave ni več utemeljena.
2. Poravnalni svete ugotavlja, da je banka zaprla strankin TRR kot poslovno odločitev sprejela sklep
o odpisu dolga stranke. S tem je tudi prekinjeno poslovno sodelovanje med banko in stranko.
Odločitev št. 64
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je treba konkretno pogodbo o vezavi tolarskega depozita razumeti
kot celoto, upoštevajoč, da se je od 24.5.1995 do danes molče podaljševala oziroma obnavljala na
vsake tri mesece pod pogoji iz 6. člena, na kar je stranka ob podpisu pogodbe pristala.
3. Poravnalni svet priporoča banki, da pri obnavljanju oziroma podaljševanju depozitnih pogodb v
pogodbe natančno napiše pogoje spreminjanja.
Odločitev št. 65
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet meni, da je stranka dolžna spoštovati pogodbena določila o kreditu ter obveznosti
iz dane izjave dne 6.8.2004, s katero se je zavezala, da do končnega poplačila vseh obveznosti do
hranilnice ne bo prenesla pokojnine na drugo banko ali hranilnico.
Odločitev št. 66
1. Pritožba je utemeljena.
2. Poravnalni svet ocenjuje, da je stranka aktivno legitimirana v tem postopku, saj je ona
neposredno prizadeta z ravnanjem banke.
3. Poravnalni svet meni, da bi banka morala opozoriti stranko na varnost delovanja Western Union,
zlasti na določila obrazca WU pred podpisom nakazila. Banka bi morala stranko izrecno opozoriti pred
pošiljanjem nakazila, da podatkov iz nakazila ne sme pošiljati nikomur, ker so strogo varovana
skrivnost. Stranka je bila prepričana, da bo le ona sama dvignila denar v Italiji s predložitvijo osebnega
dokumenta. Ni dovolj, da je zapisano, da se je treba zaščititi pred potrošniškimi zlorabami, ne da bi
bila stranka na to posebej opozorjena.
4. Poravnalni svet priporoča banki, da stranki povrne poslani znesek.
5. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega prejema.
Odločitev št. 67
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je banka po ugotovitvah Banke Slovenije pravilno mesečno
spreminjala TOM.
3. Poravnalni svet ocenjuje, da stranki ne bi nastala večja obveznost, če bi pravilno in pravočasno
odplačevala kredit. Dodatna obveznost vsebuje znesek zamudnih obresti ter stroške opominov.

Odločitev št. 68
1. Pritožba je utemeljena.
2. Poravnalni svet meni, da bi banka morala stranko opozoriti na varnost delovanja Western Union
zlasti na to,da ne sme pošiljati tretjim osebam nobenih podatkov iz obrazca WU. Stranka je bila
prepričana, da bo le strankin mož dvignil denar ob predložitvi osebnih dokumentov.
3. Poravnalni svet priporoča banki, da stranki povrne 1.800 EUR + stroške provizije v znesku 19.400
SIT.
4. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od prejema te pismene
odločitve.
Odločitev št. 69
1. Pritožba stranke je delno utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je banka popravila svojo napako in stranka na osebnem računu nima
več škode. Poravnalni svet pa meni, da je stranka upravičena do povrnitve dejanskih stroškov, ki jih je
imela v tej zadevi.
3. Poravnalni svet priporoča banki, da naj stranki povrne prevozne stroške za dve poti od doma do
Murske sobote, upoštevajoč kilometrino ter dejanske telefonske stroške; stroške prihoda v Ljubljano
na sejo poravnalnega sveta stranki ne pripadajo po 17. členu akta o ustanovitvi in delu poravnalnega
sveta.
Odločitev št. 70
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je banka stranki na poravnalnem svetu predložila računalniške
izpiske knjigovodskih kartic posameznih vlog po deviznih knjižicah št. …./07 in …../0102 in dinarski
hranilni knjižici ……/6.
3. Poravnalni svet predlaga stranki, da naj banki predloži katerikoli podatek iz tretje devizne knjižice,
iz katere bo banka lahko prišla do številke vloge in posledično do izpiska knjigovodske kartice te vloge.
Poravnalni svet priporoča banki, da ko bo dobila ustrezen podatke od stranke, stranki pojasni promet
na tej devizni knjižici.
Odločitev št. 71
1. Pritožba strank je utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da na izpiskih obračuna rednih obresti ni prikazano kdaj je stranka
plačala posamezni obrok in s tem poravnalni svet dvomi o pravilnosti izračuna obresti.
3. Poravnalni svet priporoča banki, da naj upošteva obroke stranke po izpisu plačanih obrokov, ki ga
je predložila stranka in ponovno izračuna morebitni dolg stranke.
4. Poravnalni svet ocenjuje, da stranka v času odloga odplačila kredita po dodatku številka ena ni
dolžna za čas odloga plačevati zamudnih obresti.
5. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega prejema.
Odločitev št. 72
1. Pritožba stranke je utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da se stanja na hranilni knjižici ne ujemajo s knjigovodskim stanjem in
meni, da stranka pravilno dvomi v urejeno in pošteno poslovanje banke.
3. Poravnalni svet priporoča banki, da stranki pojasni stanje na njegovi knjižici, se opraviči in se ji na
primeren način zaradi dvoma o pravilnosti vodenja hranilne knjižice oddolži.
4. Poravnalni svet priporoča banki, da vodi hranilne knjižice natančno, tako da bodo stranke imele
zaupanje v banko in da ne bodo dvomile v njeno poslovanje.
5. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega prejema.

Odločitev št. 73
1. Pritožba stranke je utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da se stanja na hranilni pošteno poslovanje banke
3. Poravnalni svet priporoča banki, da stranki pojasni stanje na njegovi knjižici, se opraviči in se ji na
primeren način zaradi dvoma o pravilnosti vodenja hranilne knjižice oddolži.
4. Poravnalni svet priporoča banki, da vodi hranilne knjižice natančno, tako da bodo stranke imele
zaupanje v banko in da ne bodo dvomile v njeno poslovanje.
5. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega prejema.
Odločitev št. 74
1. Pritožba strank je utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je banka bila pooblaščena skleniti, voditi in obračunavati posojilo po
posojilni pogodbi SSRS in bi se morala udeležiti seje glede na Akt o ustanovitvi poravnalnega sveta,
saj sta stranki komunicirali samo z banko in ne s Skladom.
3. Poravnalni svet ugotavlja, da banka strankama ni predložila obračuna revalorizacije in rednih
obresti po posojilni pogodbi SSRS, zaradi česar sta stranki podvomili o višini predčasno vrnjenega
dolga.
4. Poravnalni svet priporoča banki, naj strankama predloži obračun revalorizacije in rednih obresti po
posojilni pogodbi, iz katerega bo razvidno kako se je glavnica revalorizirala in kakšno je bilo stanje na
dan predčasnega poplačila kredita.
5. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega prejema.
Odločitev št. 75
1. Pritožba je delno utemeljena.
2. Poravnalni svet ocenjuje, da bi banka morala stranko ob najavi kraje opozoriti na vse njene
kartice, ki jih banka vodi in ki se lahko zlorabijo s krajo in jih tudi preklicati. Banka ni odgovorna za
škodo, ki je nastala na računu z zlorabo kartice, ker je stranka dopustila uporabo PIN kode tretji osebi.
3. Poravnalni svet priporoča banki, da stranki povrne škodo po splošnih pogojih poslovanja
EU/Master Card, ki je nastala, ker ob prijavi kraje delavka banke ni preklicala še EU/Master Card. Pri
poravnavi škode naj banka upošteva, da je stranka dopustila neznanemu storilcu uporabo PIN kode.
Poravnalni svet priporoča banki, da naj v bodoče stranke opozori na možnost preklica vseh kartic, ki
jih vodi za stranko, v primeru njihovih zlorab.
4. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega prejema.
Odločitev št. 76
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da banka vodi TRR za neformalno skupino brez pravne osebnosti
(kurilni odbor) korektno. Banka lahko izplačuje denar po pogodbi o odprtju in vodenju TRR stranki, po
naknadnem pooblastilu z dne 25.7.2005 pa še dvema osebama, s kolektivnim podpisovanjem dveh
podpisnikov. Poravnalni svet ugotavlja, da bo morala banka zaradi davčnih predpisov in predpisov o
preprečevanju pranja denarja identificirati vsakega posameznega lastnika denarja.
3. Poravnalni svet predlaga banki, da opravi identifikacijo vsakega posameznika do 1.5.2006, ko
mora kurilni odbor tudi določiti deleže pri skupaj privarčevanem denarju.
4. Poravnalni svet priporoča stranki, če želi, da se uredijo medsebojna razmerja in pooblastila pri
dvigovanju denarja drugače kot do sedaj, da predloži banki pismeno pooblastilo o razpolaganju z
denarjem vseh članov kurilnega odbora.

Odločitev št. 77
1. Pritožba je utemeljena.
2. Poravnalni svet meni, da je v pogodbi o varčevanju določena obrestna mera, ki se povečuje
skladno s sklepom o obrestnih merah banke. V primeru, kadar se obrestna mera ne poveča s sklepom
o obrestnih merah banke, poravnalni svet meni, da ostaja v višini, kot je določena ob sklenitvi
pogodbe.
3. Poravnalni svet priporoča banki, da stranki obračuna obresti po obrestnih merah od 11.10.1999 do
31.7.2000 po 3,05%, od 1.8.2000 do 14. 10.200 po 3,55%; od 15.10.2000 do 31.10.2001 po 4,15%;
od 1.11.2001 do 31. 1.2001 po 4,45%; od 1.2.2002 do 30.6.2002 po 3,95%; od 1.7.2002 do
14.10.2002 po 3,05%; od 15.10.2002 do 31.5.2003 po 3,25% in od 1.6.2003 do 10.9.2004 po 3,05%
obrestni meri.
4. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega prejema.
Odločitev št. 78
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da so vse pogodbe, ki so priložene v spis, jasne glede obrestovanja
depozitov. Obrestne mere se niso spreminjale za čas vezave in so bile v skladu s pogodbami fiksne.
Depozitna pogodba št. .... je bila sklenjena za 370 dni in banka je stranki obračunavala obresti po
spremenljivi obrestni meri in to ves čas v korist stranke.
3. Poravnalni svet stranki ne priznava stroškov postopka, saj v skladu z aktom o ustanovitvi in delu
poravnalnega sveta pri Združenju bank Slovenije za zunajsodno reševanje sporov med stranko in
banko vsaka stranka in banka nosita svoje stroške postopka.
Odločitev št. 79
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da ima banka vse listine o izplačilu denarja z BA ter tudi podatki z
obračuna blagajne kažejo, da na dan 25.12.2005 ni bilo viškov. Poravnalni svet sicer ne dvomi v
strankino trditev, da ni prejela denarja z BA, vendar na podlagi samo ustne trditve o neizplačilu
gotovine, poravnalni svet ne more ugoditi strankini pritožbi.
3. Poravnalni svet priporoča banki, da zaradi dobrih poslovnih odnosov s stranko ponovno prouči
možnost o izplačilu denarnega nadomestila stranki.
4. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh njenega prejema.
Odločitev št. 80
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je stranka bila seznanjena z določili splošnih pogojev s kartico
Eurocard, kjer je v 10. členu določeno, da odgovornost za denarno škodo kartice prevzame banka
zaradi zlorabe kartice 24 ur po prijavi izgube ali kraje, pred tem pa nosi vso kodo komitent. Kartica je
bila blokirana 6.12.2002 ob 13,42 uri, nakupi pa so bili opravljeni pred tem.
3. Poravnalni svet ugotavlja, da so reklamacije stranke tekle še 30.1.2004 in je sklicevanje na
zastaranje neutemeljeno.
Odločitev št. 81
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Stranka nima dokazov, da je depozitni račun še živ. Zadnji izpisek je iz 31.12.1981 od banke,
izdan v Beogradu.
3. Poravnalni svet ugotavlja, da banka trdi, da ob prevzemu hranilnih vlog in depozitov komitentov
pri Komercialni in hipotekarni banki strankinega računa ni bilo. Če želi stranka preveriti zapisnik o
prevzemu hranilnih vlog in depozitov, ji poravnalni svet priporoča, naj se obrne na Temeljno sodišče v
Ljubljani pod opravilno številko .... z dne 18.10.1990 in zaprosi za vpogled.

Odločitev št. 82
1. Pritožba stranke za tolmačenje pojma varčevalnega računa je utemeljena.
2. Varčevalni račun banke je tisti račun, kjer ima stranka položen denar najmanj 7 dni. Poravnalni
svet ocenjuje, da je sicer pogodba o varčevalnem računu pomanjkljiva, ker v 4. členu ni zapisano, da
mora odležati vsak polog najmanj 7 dni, zato priporoča banki, da to določilo v bodoče precizira.
3. Stranka je depozit želela sprostiti na varčevalni račun in tako je ta depozit moral odležati po
tolmačenju banke še 7 dni.
Odločitev št. 83
1. Pritožba stranke je utemeljena.
2. Poravnalni svet ocenjuje, da je lahko prišlo do oškodovanja stranke zaradi okoliščin, ki so na strani
banke. Banka po mnenju poravnalnega sveta ob predpostavki njihovega zagovora, da je bankomat
delal brezhibno, morala ugotavljati ali je denar, ki naj bi bil izplačan vzela naslednja stranka ali pa bi
lahko prišlo do zlorabe pri štetju denarja, če so bili ti delavci seznanjeni z viškom denarja.
3. Poravnalni svet priporoča banki, da prouči gornje možnosti in stranki povrne oškodovani znesek.
4. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega prejema.
Odločitev št. 84
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da stranki nista pravočasno prijavili krajo Actica/Maestro kartice in je
zato nastala na računih strank škoda v skupnem znesku 900.000,00 SIT, ki jo nosita stranki sami
glede na pravila o TRR.
3. Poravnalni svet priporoča banki, da v bodoče stranke obvešča o dnevnih limitih dvigovanja denarja
s kartico na bankomatih ter možnosti dnevnih limitov plačevanja na prodajnih mestih. Poravnalni svet
še priporoča banki, da svoje komitente seznani s pogoji poslovanja s kartico doma in v tujini, zlasti pa
s podpisovanjem
4. Poravnalni svet predlaga banki, da strankama, glede na to, da nista bili seznanjeni z vsemi pogoji
poslovanja, delno povrne škodo.
5. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega prejema.
Odločitev št. 85
1. Pritožba stranke je delno utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je banka storila napako, ker ni deblokirala denarja v znesku 569,24
EUR na hranilni knjižici stranke 6.2.2003, zato priporoča banki, da stranki izplača zamudne obresti,
določene z zakonom od dneva, ko bi moral biti denar deblokiran do dneva, ko bi stranka lahko
razpolagala z glavnico, to je do 10.8.2004.
3. Poravnalni svet meni, da bo z izplačilom zamudnih obresti poravnana denarna škoda, ki je nastala
stranki, zato v tem delu pritožba stranke ni utemeljena.
4. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega prejema.
Odločitev št. 86
1. Pritožba stranke je delno utemeljena.
2. Poravnalni svet ocenjuje, da bi stranka morala imeti možnost vpogledati v pogodbo o sodelovanju
z zavarovalnico ker je bilo to zapisano na spletni strani portala banke.
3. Poravnalni svet ocenjuje, da stranki ne pripada zahtevana odškodnina v znesku 2.100.000,00 SIT,
ker ne izpolnjuje pogojev opredelitve popolne trajne invalidnosti, zapisanih v X. točki splošnih pogojev
za nezgodno zavarovanje imetnikov osebnih računov in plačilnih kartic in niti ne zaradi neizročitve
pogodbe o sodelovanju med zavarovalnico in banko.
4. Poravnalni svet priporoča banki, da naj bo v bodoče pri opredeljevanju pojmov v svojih listinah
glede invalidnosti dosledna, zlasti kadar govori o popolni trajni ali 100% trajni invalidnosti.
5. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega prejema.

Odločitev št. 87
1. Pritožba stranke je utemeljena.
2. Stranka je sklenila pogodbo o prodaji delnic dveh podjetij z banko, kjer se je banka kot dober
strokovnjak zavezala, da bo pazila na interese stranke, delnice pa so bile prodane po ceni 1.145 SIT in
ne po končni prodajni ceni 1.400 SIT. Poravnalni svet predlaga, da banka stranki plača v celoti ali vsaj
delno razliko, ki je nastala v ceni, upoštevajoč tudi dejstvo, da je stranka podpisala izjavo o sprejemu
ponudbe za fiksno ceno 1.145 SIT.
3. Poravnalni svet priporoča banki, da naj v pogodbo s stranko v bodoče zapiše kako je treba ravnati
v primerih s prodajo delnic ali drugih vrednostnih papirjev, če je končna cena večja ali manjša od
ponujene cene, določene v izjavi o sprejemu ponudbe, ki jo poda stranka. Banka naj precizira besedilo
v pogodbi zlasti tedaj, kadar gre za prodajo delnic pri prevzemu družb.
4. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega prejema.
Odločitev št. 88
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je banka vložila na Okrajnem sodišču v Novi Gorici izvršbo za dolg
stranke, ki je bil pravnomočno ugotovljen na podlagi sodbe št. .... z dne 9.12.1998 in da je tedaj
glavnica znašala 491.607,60 SIT. Na ta znesek so se natekle obresti na negativni saldo ter zakonske
zamudne obresti ter izvršilni stroški tako, da je dolg dne 30.11.2005, ki vključuje glavnico in obresti,
znašal 2.941.741,32 SIT.
3. Ker stranka zneska, ki je terjan v izvršilnem postopku In 176/05 na Okrajnem sodišču v Novi
Gorici ne more plačati, predlaga poravnalni svet stranki, da ta najame ustrezni kredit pri drugi banki in
plača dolg. Poravnalni svet predlaga banki, da popusti in poskuša zmanjšati in odpisati del skupnega
dolga v okviru svoje poslovne politike in ustaviti izvršbo.
4. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od prejema vloge
stranke za zmanjšanje dolga.
Odločitev št. 89
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ocenjuje, da je posojilna pogodba med stranko in banko vodena skladno z
besedilom pogodbe in da ni našel kršitev.
3. Poravnalni svet priporoča stranki in banki, da najdeta skupno rešitev, ki bi olajšala stranki poplačilo
kredita glede na njegovo kreditno sposobnost in tako priporoča, da se obstoječi kredit poplača z novo
odobrenim kreditom pod ugodnejšimi pogoji (obrestna mera, stroški odobritve kredita in odplačilna
doba).
4. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o rešitvi priporočila iz tretje točke v osmih dneh po
prejemu te odločitve.
Odločitev št. 90
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da ima banka pismene dokaze o tem, da je postopek izplačevanja v
bankomatu potekal brez evidentiranih motenj.
3. Poravnalni svet priporoča banki, da zaradi ohranjanja dobrih poslovnih odnosov stranki izplača
20.000,00 SIT kot gesto dobre volje. Poravnalni svet še priporoča banki, da naj na frekventnih
pozicijah bankomatov te opremi s kamerami, da bo lahko še na ta način spremljala nemoten potek
delovanja BA.
4. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v tretji točki v osmih dneh od prejema
pismene odločbe.

Odločitev št. 91
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da se je v splošnih pogojih banka zavarovala z določilom, da morajo
stranke pred izvedbo trajnega naloga sredstva na računu zagotoviti sredstva na računu en dan pred
izvedbo plačila. Stranka ob izvedbi trajnega naloga ni imela zagotovljenega dobroimetja.
3. Poravnalni svet priporoča banki, da naj v bodoče stranke obvesti o uri, s katero kot izvajalec
plačilnega prometa zaključi poslovanje tako, da se nalogi, ki jih prejme po tej uri štejejo za naloge, ki
jih je prejela naslednji delovni dan.
4. Poravnalni svet priporoča stranki naj razmisli ali lahko premakne izvedbo trajnega naloga na
poznejši datum kot je datum prejema plače.
5. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega prejema.
Odločitev št. 92
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Na bankomatu je mogoče dvigniti denar samo s predložitvijo kartice in uporabe osebnega PIN-a.
Poravnalni svet ocenjuje, da je bila kartica uporabljena s strani stranke ali druge osebe, ki ji je bil znan
PIN in omogočen dostop do kartice za dvige denarja s TRR stranke dne 30.6.2006, 4.7.2006 in
13.7.2006. Če stranka ocenjuje, da je bila zlorabljena kartica in s tem storjeno kaznivo dejanje od
neznane osebe, ji poravnalni svet priporoča, da naj začne ustrezen postopek ugotavljanja
nezakonitega dejanja.
Odločitev št. 93
1. Pritožba stranke je utemeljena.
2. Stranki v postopku vlaganja depozita ni dana možnost dokaza o višini zneska depozita,ki ga polaga,
ker ji bankomat izroči le potrdilo o sprejemu ovojnice v kateri je denar, ne pa tudi višine zneska.
3. Poravnalni svet ocenjuje, da je lahko prišlo do pomote tudi pri knjiženju zneska v banki, zato
priporoča banki, da v smislu dobrih poslovnih običajev kot močnejša strank v tem postopku stranki
prizna 40.000 SIT depozita in ne 20.000 SIT.
4. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega prejema.
Odločitev št. 94
1. Pritožba stranke je utemeljena.
2. Stranka je sklenila pogodbo o prodaji delnic dveh podjetij z banko, kjer se je banka kot dober
strokovnjak zavezala, da bo pazila na interese stranke, delnice pa so bile prodane po ceni 1.145 SIT in
ne po končni prodajni ceni 1.400 SIT. Poravnalni svet predlaga, da banka stranki plača v celoti ali vsaj
delno razliko, ki je nastala v ceni, upoštevajoč tudi dejstvo, da je stranka podpisala izjavo o sprejemu
ponudbe za fiksno ceno 1.145 SIT.
3. Poravnalni svet priporoča banki, da naj v pogodbo s stranko v bodoče zapiše kako je treba ravnati
v primerih s prodajo delnic ali drugih vrednostnih papirjev, če je končna cena večja ali manjša od
ponujene cene, določene v izjavi o sprejemu ponudbe, ki jo poda stranka oziroma stranko izrecno
opozori na določila zakona o prevzemih glede teh primerov.
4. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega prejema.
Odločitev št. 95
1. Pritožba stranke je utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da se je banka zmotila pri navedbi roka za porabo kredita in da je pričela
obračunavati in sprejemati odplačila kredita šele 18.8.2006, po tem ko je na to opozorila stranka.
Banka priznava, da je za čas od 18.1.2006, to je od črpanja kredita do plačila prvega obroka, to je do
dne 18.8.2006 zaračunala stranki obresti, hkrati pa je stranki dovolila predčasno odplačilo celotnega
kredita. Ob odplačilu celotnega kredita je banka stranki zaračunala tudi gornje obresti.

3. Poravnalni svet ocenjuje, da banka zaradi njene napake stranki ne bi smela zaračunavati obresti,
zato predlaga, da stranki povrne preveč plačane obresti od 18.1.2006 do vključno 18.7.2006 v znesku
609,66 EUR.
4. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega prejema.

Odločitev št. 96
1. Pritožba stranke je utemeljena.
2. Pogodba o vezavi tolarskega depozita št.... z dne 21.4.1998 je prenehala 21.7.1998. Banka bi po
mnenju poravnalnega sveta morala tedaj sprostiti denar na strankin račun s pripadajočimi obrestmi po
obrestni meri 2,75% letno. Ker banka tega dne ni izplačala depozita na račun stranke, pač pa ga je
šele 28.6.2006, poravnalni svet ocenjuje, da mora banka stranki na znesek 102.955,00 SIT od
21.7.1998 do 28.6.2006 plačati zakonite zamudne obresti.
3. Poravnalni svet priporoča banki, da naj opravi poračun, upoštevajoč že plačane obresti.
4. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega prejema.
Odločitev št. 97
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet je mnenja, da je banka ravnala z izvršitvijo oporoke korektno ter da ima vse
pismene dokaze o izplačilih denarja stranki do višine podedovanega zneska.
Odločitev št. 98
1. Pritožba stranke je utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je bil opravljen obračun obresti, iz katerega ni bila vidna letna
kapitalizacija obresti, čeprav je v potrdilu o depozitu letna obrestna mera.
3. Ker je stranki pri obračunu obresti nastala škoda, priporočamo banki, da izračuna obresti od
predmetnega depozita, upoštevajoč letno kapitalizacijo.
4. Poravnalni svet priporoča banki, da naj v primerih, ko se v depozitih ne opravlja letna kapitalizacija
obresti, pač pa se pripišejo obresti ob zapadlosti depozita, posebej zapiše v dogovorih s stranko.
5. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega prejema
Odločitev št. 99
1. Pritožba stranke je utemeljena.
2. Poravnalni svet ocenjuje, da mora banka strankama na podlagi pogodbenih določil varčevanja
izplačati obresti po obrestni meri za ves čas trajanja pogodbe v višini najmanj 0.40% letno,
upoštevajoč tudi TOM oziroma revalorizacijo.
3. Poravnalni svet ocenjuje, da je banka s pogodbama stranki zavajala, saj sta pričakovali, da se bo
obrestna mera vsako leto povečevala. Ker se obrestna mera ni povečevala, se je produkt varčevanja
dejansko spremenil, ker ni dosegel pričakovanih in obljubljenih pogodbenih učinkov, zato sta se
stranki utemeljeno pritožili. Poravnalni svet ocenjuje, da bi banka morala stranki eksplicitno obvestiti o
spremenjenih lastnostih pogodbe in ju na to opozoriti.
4. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega prejema.
Odločitev št. 100
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ocenjuje, da s podpisom pogodbe o vezavi kratkoročnega evrskega depozita dne
26.2.2007 stranki ni bila povzročena nobena škoda.
3.V letu 2007 je bila v Sloveniji že sprejeta evro valuta kot nacionalna valuta, zato je 8. člen v pogodbi
odveč. Poravnalni svet priporoča banki, da naj novelira pogodbe o vezavi evrskih depozitov.

Odločitev št. 101
1. Pritožba je utemeljena.
2. Banka bi morala stranko natančno opozoriti na nevarnost delovanja Western Uniona, zlasti na tisti
del poslovanja, ki je povezan z identifikacijo prejemnika. Stranka je namreč bila prepričana, da bo
lahko le ona sama dvignila denar s predložitvijo osebnega dokumenta kot je bilo označeno na obrazcu
»pošiljanje denarja«. Banka bi jo morala zaradi načela varnosti poslovanja kot dober poznavalec
sistema posebej opozoriti, da je poslovanje z Western Union zelo tvegano. Poravnalni svet ugotavlja,
da je Western Union izplačal tretji osebi, ki ni bila navedena kot prejemnik na podlagi falsificiranega
osebnega dokumenta.
3. Poravnalni svet priporoča banki, da stranki povrne znesek 5.000 EUR in stroške nakazila.
4. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dnevih od njenega prejema.
Odločitev št. 102
1. Pritožba stranke ni utemeljena
2. Poravnalni svet ugotavlja, da ima banka na spletni strani ponudbo za zlati račun z dodatno
ugodnostjo za popust za provizijo po podpisu pisnega dogovora, pred ali po podpisu pogodbe o
posredovanju. Stranka je ugotovila za to ugodnost šele po podpisu pogodbe o posredovanju, vendar
pred izstavitvijo računa za plačilo provizije. Za ugodnost iz zlatega računa jo agencija ni obvestila ob
podpisu pogodbe o posredovanju.
3. Poravnalni svet banki priporoča, da naj ponovno vzpostavi kontakt z agencijo in poskuša doseči
delno vrnitev plačane provizije.
4. Poravnalni svet priporoča stranki, da v primeru, če banka ne bo uspela z dogovorom z agencijo,
obvesti tržni inšpektorat o ravnanju agencije.
5. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega prejema.
Odločitev št. 103
1. Pritožba stranke je delno utemeljena.
2. Poravnalni svet ocenjuje, da je stranka odgovorna za škodo zaradi zlorabe kartic 24 ur po prijavi
kraje.
3. Poravnalni svet ocenjuje, da bi banka morala v primeru, ko je izvedela za krajo kartice preveriti
pogodbe, ki jih ima sklenjene s prodajnimi mesti. Zlasti bi morala preveriti ali ima v tej pogodbi
zapisano, da so prodajna mesta dolžna preveriti ali je podpis imetnika kartice na slipu identičen s
podpisom na kartici in če mora preveriti, kakšne so sankcije v primeru, da tega prodajalec ne stori.
4. Poravnalni svet priporoča banki, da preveri pogodbo s prodajnimi mesti in v primeru kršitev te
pogodbe zahteva vračilo zneska, ki ga je banka plačala trgovcu. V primeru, da bo prodajalec vrnil
znesek banki, naj ga banka položi na račun stranke.
5. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega prejema.
Odločitev št. 104
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da s plačilom obroka ni nastalo preplačilo obrokov, pač pa se je dvakrat
plačani prvi obrok uporabil za plačilo neporavnanih obveznosti. Stranki ne pripada vračilo dvakrat
plačanega obroka kredita, ker ga je banka uporabila za plačilo neporavnane obveznosti.
Odločitev št. 105
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je stranka v banki 13.2.2007 sklenila pogodbo o poravnavi, s katero
se je z banko dogovorila o višini obrestne mere po sklenjeni pogodbi o varčevanju, upoštevajoč
dejstvo, da so bile stranke ob podpisu pogodbe o poravnavi podrobnosti novega izračuna
predstavljene.

Odločitev št. 106
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je banka res poslala obvestilo o zamudi plačil 15.1.2007 ter zapisala,
da so stroški opomina 400 evrov, vendar teh stroškov ni stranki nikoli zaračunala. Poravnalni svet
ugotavlja, da stranki s tem ni nastala škoda. Poravnalni svet namreč ugotavlja, da je stranka izjavila,
da ne bere izpiskov prometa in stanja na TRR iz katerih bi ji bilo razvidno, da je banka stroške
opomina stornirala.
3. Poravnalni svet ugotavlja, da se je banka opravičila stranki tudi na sami obravnavi.

Odločitev št. 107
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je banka zaokroževala EURIBOR skladno s pogodbo, da je obrestna
mera bila določena kot EURIBOR + 2,5% letno, kar pomeni, da se je spreminjal samo EURIBOR,
pribitek 2,5% letno pa je bil fiksen in to obrestno mero je banka upoštevala, ter da je banka
upoštevala tudi prvo plačilo obroka pri odplačilu kredita.
3. Poravnalni svet priporoča banki, da stranki omogoči pridobiti ugodnejši stanovanjski kredit za
poravnavo obstoječega kredita.
Odločitev št. 108

1. Pritožba stranke je utemeljena.
2. Poravnalni svet ocenjuje, da mora banka stranki na podlagi pogodbenih določil varčevanja št. .... z
dne 10.11.1999 izplačati obresti po obrestni meri za ves čas trajanja pogodbe v višini najmanj 3,05%
letno, upoštevajoč tudi TOM oziroma revalorizacijo ter vse spremembe obrestnih mer navzgor po
sklepu uprave banke o višini obrestnih mer in sicer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

od
od
od
od
od
od

01.08.2000
10.11.2000
10.11.2001
01.02.2002
01.07.2002
10.11.2002

do
do
do
do
do
do

09.11.2000
09.11.2001
31.01.2002
30.06.2002
09.11.2002
31.05.2003

T+3,55%,
T+4,15%,
T+4,45%,
T+3,95%
T+3,05%,
T+3,25%.

3. Poravnalni svet ocenjuje, da je banka s pogodbo stranko zavajala, saj je pričakovala, da se bo
obrestna mera vsako leto povečevala. Ker se obrestna mera ni povečevala, se je produkt varčevanja
dejansko spremenil, ker ni dosegel pričakovanih in obljubljenih pogodbenih učinkov, zato se je stranka
utemeljeno pritožila. Poravnalni svet ocenjuje, da bi banka morala stranko eksplicitno obvestiti o
spremenjenih lastnostih pogodbe in jo na to opozoriti.
4. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega prejema.
Odločitev št. 109
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je stranka sklenila pogodbo o najemu avtomobila pri renta car
podjetju dne 29.5.2007 zaradi nadomestila vozila za 10 dni in 1000 km. Stranka je opravila z najetim
avtom 1779 km in zato ji je podjetje za 779 km izstavilo račun.
3. Poravnalni svet ocenjuje, da je banka korektno izvršila plačilo računa iz TRR stranke na podlagi
bremenitve renta car podjetja.

Odločitev št. 110
1. Pritožba stranke je utemeljena.
2. Poravnalni svet ocenjuje, da mora banka stranki na podlagi pogodbenih določil varčevanja št. ..... z
dne 24.08.2001 izplačati obresti po obrestni meri za ves čas trajanja pogodbe v višini najmanj 3,55%
letno, upoštevajoč tudi TOM oziroma revalorizacijo ter vse spremembe obrestnih mer navzgor po
sklepu uprave banke o višini obrestnih mer in sicer:
7. od 24.08.2001 do 31.12.2000 T+3,55%,
8. od 01.01.2002 do 31.01.2002 T+3,65%,
9. od 01.02.2002 do 24.08.2006 T+3,55%.
3. Poravnalni svet ocenjuje, da je banka s pogodbo stranko zavajala, saj je pričakovala, da se bo
obrestna mera vsako leto povečevala. Ker se obrestna mera ni povečevala, se je produkt varčevanja
dejansko spremenil, ker ni dosegel pričakovanih in obljubljenih pogodbenih učinkov, zato se je stranka
utemeljeno pritožila. Poravnalni svet ocenjuje, da bi banka morala stranko eksplicitno obvestiti o
spremenjenih lastnostih pogodbe in jo na to opozoriti.
4. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega prejema.

Odločitev št. 111
1. Pritožba stranke je delno utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je bila stranka oškodovana za 500.000 SIT oz. 2.086,46 eur
zaradi zlorabljene uporabe digitalnega potrdila in gesla, Ker banka trdi, da brez poznavanja
uporabe digitalnega potrdila in gesla, ne more tretja oseba vstopiti v računalniški sistem, zato
tudi ne prevzema odgovornosti za škodo, ki je nastala stranki.
3. Poravnalni svet nima potrebnih kvalifikacij za ugotavljanje ali je bil v konkretnem primeru
dejansko opravljen vdor v informacijski sistem banke, stranki pa je nastala škoda, priporoča
stranki, da naj začne civilno pravdni postopek zoper osebo, ki je neupravičeno pridobila
strankin denar.
Odločitev št. 112
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je stranka podpisala pogodbo o premijskem stanovanjskem
varčevanju pri kateri so priloženi poslovni pogoji za premijsko stanovanjsko varčevanje dne
5.10.2005, s katero si je banka vzela pravico, da se spreminjano obrestne mere in tudi provizija.
3. Poravnalni svet ocenjuje, da so pogodbena določila v pogodbi o premijskem stanovanjskem
varčevanju skopa, kar pomeni, da stranka ni seznanjena kaj lahko stori ob vsakokratni spremembi
obrestne mere in premije. Poravnalni svet priporoča banki, da naj v pogodbah s strankami glede
premijskega stanovanjskega varčevanja določi vse pravice strank, zlasti kakšne pravice ime
stranka, če se v času pogodbenega razmerja bistveno spremenita obrestna mera in premija ter
določi kako bo stranko obveščala o spremembah.
4. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi priporočil iz te odločitve v osmih dneh od
njenega prejema.

Odločitev št. 113
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja iz izpisa prometa po TRR stranke, da je banka v celoti izplačala v
januarju 2008 denarno socialno pomoč in ni bremenila te socialne pomoči iz naslova neplačanega
RTV prispevka.

Odločitev št. 114
1. Pritožba stranke je utemeljena.
2. Poravnalni svet ocenjuje, da banka ni imela dovolj skrbno urejene evidence o zastavnih
pravicah na nepremičninah stranke, saj ob zaključku kreditnih poslov banka ni izročila stranki
poleg izbrisne pobotnice tudi verige pogodb oziroma se sklicevala v primeru, da zastavna pravica
obstoji še na drugih pogodbah, na to dejstvo.
3. Poravnalni svet ocenjuje, da v tem postopku stranka ni predložila dokazov o nastanku
stroškov, zato o zahtevku stranke poravnalni svet ne more odločati. Poravnalni svet priporoča
stranki, da naj banki predloži dejanske stroške, nastale s tem sporom.
4. Poravnalni svet ni pristojen za odločanje o odškodninskih zahtevkih.
5. Poravnalni svet priporoča stranki in banki, da se poravnata o višini stroškov in odškodnine.
6. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega
prejema.

Odločitev št. 115
1. Pritožba stranke je delno utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je pod točko A banka kršila predpise, ker je dala podatke o
družbi nepooblaščeni osebi in za to računala provizijo firmi. Čeprav je družbi vrnila znesek
provizije, s tem dejanjem ne opravičuje svoje kršitve. Poravnalni svet ne more odločati o morebitni
škodi, ki naj bi stranki nastala z izdajo potrdila o solventnosti, ker za to ni pristojen.
3. Poravnalni svet pod točko B, ko gre za storniranje nakazila, poravnalni svet ugotavlja, da je
banka tehnično ravnala pravilno, ker je uporabila edine možnosti nakazovanja in preklicevanja
naloga, ni pa ravnala prav, ko stranke ni natančno poučila, kdaj in kako je mogoče nakazilo
stornirati. Predlagamo banki, da naj stranki povrne 20 eur zaračunane provizije, ker je stranka
naročila storno storitev, ki je banka ni mogla več opraviti in bi na to morala biti stranka
opozorjena.
4. Pod točko C poravnalni svet ugotavlja, da nujno nakazilo, ki ga je stranka posebej naročila in
plačala, ni prišlo v pravem času končnemu prejemniku, zato priporočamo stranki in banki, da se
poravnata o povzročeni škodi, ki je v višini dokazljive škode za prevoznikove storitve v eur.
Poravnalni svet sicer ugotavlja, da je banka storila vse kar je lahko v zvezi z nakazilom denarja v
tujino, vendar lahko škodo, ki je stranki nastala, zahteva kot vračilo od svoje korespondenčne
banke.
5.
Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega
prejema.

Odločitev št. 116
1. Pritožba stranke je utemeljena.
2. Poravnalni svet ocenjuje, da mora stranki na podlagi pogodbenih določil varčevanja št. ..... z
dne 16.2.2001 izplačati obresti po obrestni meri za ves čas trajanja pogodbe v višini najmanj
3,55% letno, upoštevajoč tudi TOM oziroma revalorizacijo ter vse spremembe obrestnih mer
navzgor po sklepu uprave banke o višini obrestnih mer in sicer:
a. Od 18.02.2001 do 31.12.2001 T + 3,55%
b. Od 01.01.2002 do 31.01.2002 T + 3,65%,
c. Od 01.02.2002 do 18.02.2002 T + 3,55,
d. Od 19.02.2002 do 30.06.2002 T + 3,70%,
e. Od 01.07.2002 do 18.02.2005 T + 3,55%

4. Poravnalni svet ocenjuje, da mora banka stranki kot dediču po pokojnem očetu na podlagi
pogodbenih določil varčevanja št. .... z dne 12.03.2002 izplačati obresti po obrestni meri za ves čas
trajanja pogodbe v višini najmanj 3,25% letno, upoštevajoč tudi TOM oziroma revalorizacijo ter vse
spremembe obrestnih mer navzgor po sklepu uprave banke o višini obrestnih mer in sicer:
f. Od 12.03.2002 do 30.06.2002 T + 3,25%
g. Od 01.07.2002 do 13.06.2006 T + 3,25%.

5. Poravnalni svet ocenjuje, da je banka s pogodbo stranko zavajala, saj je pričakovala, da se bo
obrestna mera vsako leto povečevala. Ker se obrestna mera ni povečevala, se je produkt
varčevanja dejansko spremenil, ker ni dosegel pričakovanih in obljubljenih pogodbenih učinkov,
zato se je stranka utemeljeno pritožila. Poravnalni svet ocenjuje, da bi banka morala stranko
eksplicitno obvestiti o spremenjenih lastnostih pogodbe in jo na to opozoriti.
6.
Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega
prejema.

Odločitev št. 117
1. Pritožba stranke je delno utemeljena.
2. Poravnalni svet meni, da je v bančnem poslovanju za vsako dejanje potrebno pismeno
zabeležiti vsako medsebojno ravnanje. Banka v spornem primeru ni upoštevala bančnih pravil
in se je s stranko dogovarjala ustno, ter je bil odnos med stranko in banko na familiarnih
odnosih. Poravnalni svet ocenjuje, da je zaradi odnosa, kakršnega je imela banka do stranke
moralno odgovorna za morebitno škodo, ki naj bi stranki nastala, ker ni zagotovila pismenosti
nalogov, kot bi se na podlagi bančnega kodeksa in zakonov za banko pričakovalo.
3. Poravnalni svet priporoča banki, da naj stranki povrne del škode v višini, ki jo banka kot
profesionalna institucija ugotovi sama, upoštevajoč načela najboljše ponudbe na dan
21.11.2005.
4. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega
prejema.

Odločitev št. 118
1. Pritožba stranke ni utemeljena, ker jo je dala na poravnalni svet v nerazumnem roku. Banka z
arhivsko dokumentacijo ne razpolaga več, depozit, ki ga je stranka sklenila pri banki pa je bil
uporabljen za odobritev kredita na način kot so se takrat krediti odobravali.

Odločitev št. 119
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je banka pridobila dva pravnomočna sklepa o izvršbi za dolg, ki
ga stranka ima na podlagi dveh kreditni pogodb. Še nadalje ugotavlja, da sta stranka in njena
delodajalka sklenili pred notarko pogodbo o prevzemu tega dolga.
3. Poravnalni svet meni, da banka ni dolžna privoliti v prevzem dolga in tako je stranka še vedno
glavni dolžnik.
4. Poravnalni svet priporoča stranki, da naj sproži izvršilni postopek proti delodajalki na podlagi
pogodbe o prevzemu dolga, ker je ta notarski zapis neposredno izvršljiva listina.

Odločitev št. 120

1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da ima banka zoper stranko pravnomočne sodne odločitve na katere
poravnalni svet nima vpliva in jih ne more spreminjati.
3.
Poravnalni svet priporoča stranki in banki, da se dogovorita o znižanju višine dolga, ki je
ugotovljen v sodnem postopku.
4. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega prejema.

Odločitev št. 121
1. Pritožba stranke je delno utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je stranka dolžna nositi škodo iz naslova uporabe kartice do
preklica. Preklic je bil opravljen šele 5.9.2007, transakcija pa je bila opravljena 23.7.2007. Poravnalni
svet priporoča banki, da naj ta pridobi jasen odgovor od procesnega centra, zakaj ni bilo mogoče
zavrniti plačilo oziroma uspeti z reklamacijo na podlagi podpisov, ki sta se bistveno razlikovala na slipu
in na kartici.
3. Poravnalni svet priporoča banki, da naj ugotovi, če je stranki tedaj zlata kartica nudila zavarovanje
za zlorabo. Ker poravnalni svet tega podatka nima, stranka pa zatrjuje, da je imela zlato BA kartico,
priporoča banki, da to ugotovi in stranki z zavarovalnino pokrije škodo.
4. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega prejema.

Odločitev št. 122
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je banka pravilno delno izvršila sklep Okrajnega sodišča v Škofji Loki
z dne 4.1.2007, ki je postal pravnomočen 6.6.2007. Banka je sklep izvršila glede nato, da je
izvrševalka sklepov sodišča in ni arbiter v spornem postopku med stranko in upnikom in je zavezanka
za izvrševanje sodnih odločb po zakonu o plačilnem prometu.

Odločitev št. 123
1. Pritožba stranke je utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da bi morala s stranko skleniti po smrti njenega očeta pogodbo o
prevzemu dolga in ne pogodbo o pristopu k dolgu, ker je glavni dolžnik umrl. Stranka je želela
prevzeti dolg takoj po smrti očeta in ni bilo potrebno terjatev prijaviti v zapuščinski postopek.
Če je bila določitev med zavarovalnico in banko takšna, da je za ohranitev zavarovalne pravice
banke potrebna prijava v zapuščinski postopek, teh stroškov ni povzročila stranka, ki je bila
pripravljena prevzeti dolg.
3. Poravnalni svet priporoča, da naj nepotrebno zaračunavanje opominov dvakrat po 3.000,00
SIT in odvetniške stroške ter sodne takse v višini 39.600,00 SIT (skupaj 190,29 EUR) povrne
stranki, saj je stranka redno vsak mesec plačevala prevzeti kredit po pogodbi o pristopu k
dolgu z dne 14.03.2006. Poravnalni svet še nadalje priporoča banki, da naj ponovno opravi
obračun dolgoročnega kredita partija št. 11102177 upoštevajoč vrnitev stroškov za opomin in
odvetniške sodne takse ter morebitno preplačilo vrne stranki.
4. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega
prejema.

Odločitev št. 124
1. Pritožba stranke je utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da stranka ni pravočasno obveščena o znesku iz izpiska
kartičnega računa, če je banki dana možnost, da izpisek pošlje osem koledarskih dni pred
rokom plačila obveznosti. Prejemni dan obvestila je tako lahko teoretično dan, ko stranka
mora plačati svojo obveznost. Še nadalje Poravnalni svet ugotavlja, da tudi v 26. členu
splošnih pogojev za poslovanje z MasterCard kartico ni določeno od katerega dneva teče
osem dnevni rok za reklamiranje posameznega nakupa iz izpiska na kartičnem računu.
3. Poravnalni svet priporoča banki, da naj popravi splošne pogoje za poslovanje z
MasterCard kartico v delu, ko si banka nalaga dolžnost kdaj mora poslati izpisek iz
kartičnega računa tako, da je pričakovati, da bo stranka pravočasno dobila izpisek za
poravnavanje svoje obveznosti do banke, ki zapadejo na 8.,18. ali 28. v mesecu. Enako
priporoča Poravnalni svet, da naj banka precizira rok za vložitev reklamacije.
4. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega
prejema.
Odločitev št. 125

1. Pritožba stranke je utemeljena.
2. Poravnalni svet ocenjuje, da je pismeno naročilo za prenos in vplačilo iz enega tujega sklada v
drug tuj sklad verodostojno, ker ga je stranka napisala lastnoročno, določila je količino sklada
z besedo vsa, napisala je datum in podpisala se je. Pismeno naročilo je bilo dano znotraj
delovnega časa v posameznem dnevu.
3. Poravnalni svet meni, da je stranki zaradi zakasnitve enega dne trženja in prodaje delnic
nastala škoda v razliki prodaje in nakupa vzajemnega tujega sklada v drugega, ki je nastala
pri trženju med 28.3.2007 in 29.03.2007, zato predlaga, da naj banka stranki znesek povrne.
4. Poravnalni svet priporoča banki, da naj v prospektu investicijskega sklada za vlagatelje v
januarju 2008 za obravnavani tuj sklad natančneje opredeli do kdaj znotraj delovnega časa
stranka lahko trži s skladi in kakšna mora biti oblika naročila.
5. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega
prejema.

Odločitev št. 126

1. Pritožba stranke je utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je v sporni zadevi stranke banka ravnala v nasprotju s
skrbnostjo dobrega gospodarja, saj v zapuščinski postopek ni prijavila dveh vlog
pokojnika, pač pa so se vloge našle kasneje. Banka je stranki v obeh primerih priznala
napako in v prvem primeru plačala odškodnino, v drugem primeru pa zamudne obresti.
3. Poravnalni svet ugotavlja, da se je banka na obravnavi stranki tudi opravičila za storjene
napake in s tem je ugodila pritožbi stranke.
4. Poravnalni svet priporoča banki, da naj stare vloge ureja s posebno skrbnostjo v izogib
nastanku podobnih primerov v zapuščinskih obravnavah.

Odločitev št. 127

1. Pritožba stranke ni utemeljena
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je stranka reklamirala primanjkljaj denarja šele dva dni po
tem, ko ga je dvignila v banki. Poravnalni svet je mnenja, da bi stranka morala prešteti
denar takoj, ko ga je blagajničarka izročila, kajti poznejša reklamacija ne more pripeljati
do verodostojne odločitve.

Odločitev št. 128
1. Pritožba stranke je delno utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da so pogodbe o kratkoročnem kreditu št. 1508108226 in št.
1508133085 in št.1508081956 pogodbe o potrošniških kreditih, sklenjene na podlagi
splošnih poslovnih pogojev, ki niso bili sestavni deli pogodb. Pogodbe pa tudi niso bile
sestavljene v vsebini kreditne pogodbe, ki jih določa zakon o potrošniških kreditih v 7.
členu (napačna EOM, način obrestovanja, opis stroškov itd.)
3. Poravnalni svet še ugotavlja, da je stranka podala izjavo o razdrtju pogodbe po 10. členu
zakona o potrošniških kreditih prepozno, saj je po pogodbah sproti zmanjševala glavnico
in je podala izjavo o razdrtju pogodbe več kot en mesec od plačila prve obveznosti.
4. Poravnalni svet ugotavlja, da je po pogodbi št. 1508133085 stranka morala zavarovati
prejeti kredit z zastavo delnic 590 KRKG in 50 delnic TLSG kar je zapisano tudi v zastavno
pogodbi št. 1508133085 z dne 22.1.2008. Stranka trdi, da 50 delnic ob plačilu tega kredita
ni bilo preneseno na njen račun, banka pa trdi, da 50 delnic TLSG sploh ni bilo
zastavljeno. Poravnalni svet priporoča stranki in banki, da naj preverita dejansko stvarno
stanje glede delnic TLSG in uredita to razmerje, sicer mora banka vrniti stranki 50 delnic
TLSG po pogodbi in zastavni pogodbi.
5. Stroške, ki jih je stranka uveljavljala v postopku pred poravnalnim svetom, nosi sama
skladno z aktom o ustanovitvi in delu poravnalnega sveta, stroške, ki jih je stranka imela v
zvezi z ugotavljanjem napak banke, pa poravnalni svet priporoča, da naj nosi banka v
povprečnem znesku 2000 EUR (prosti preudarek poravnalnega sveta).
6. Vračilo vseh plačanih zneskov po pogodbi št. 1508133085 in št.1508108226 stranki ne
pripada, ker je bila izjava o razdrtju prepozna.
7. Poravnalni svet priporoča, da naj vse svoje pogodbe za potrošniške kredite uskladi z
zakonom o potrošniških kreditih z vsebino in na način kot ga ta zakon določa.
8. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega
prejema.

Odločitev št. 129
1. Spor med banko in stranko je bil končan s sklenitvijo pogodbe o poravnavi k varčevanju št.
403-0000200/44 z dne 21.7.2008.
2. Pritožba stranke je utemeljena.
3. Poravnalni svet ocenjuje, da mora banka stranki na podlagi pogodbenih določil varčevanja št.
403-927131-186/94 z dne 9.1.2002 izplačati obresti po obrestni meri za ves čas trajanja
pogodbe v višini 3,65% letno, upoštevajoč tudi TOM oziroma revalorizacijo.
4. Poravnalni svet ocenjuje, da je banka s pogodbo stranko zavajala, saj je pričakovala, da se bo
obrestna mera vsako leto povečevala. Ker se obrestna mera ni povečevala, se je produkt
varčevanja dejansko spremenil, ker ni dosegel pričakovanih in obljubljenih pogodbenih
učinkov, zato se je stranka utemeljeno pritožila. Poravnalni svet ocenjuje, da bi banka morala
stranko eksplicitno obvestiti o spremenjenih lastnostih pogodbe in jo na to opozoriti.

5. Poravnalni svet ugotavlja, da je stranka pooblastila banko, da v breme njenega računa
nakazuje določen znesek do preklica, tega pa je stranka preklicala (trajnik) šele po devetih
mesecih po prenehanju varčevalne dobe.
6. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega
prejema.
Odločitev št. 130

1. Pritožba stranke je delno utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je banka v letu 2003 migrirala skladno z zakonom o plačilnem
prometu tekoče račune v transakcijske račune in s tem prenesla bančni račun študenta v TRR
s statusom študenta. Banka ni zaračunavala stroškov vodenja TRR stranki do 1.5.2008.
3. Poravnalni svet meni, da bi banka morala v pogodbi o odprtju in vodenju TRR fizične osebe z
dne 8.7.2003 zapisati, da gre za nadomestitev študentskega računa in se opredeliti, kaj je z
obstoječo pogodbo o otvoritvi in vodenju bančnega računa študenta z dne 18.1.2000.
4. Poravnalni svet ugotavlja, da banka ni oškodovala stranke z zaračunavanjem stroškov vodenja
TRR, saj je ta račun začela upoštevati kot račun fizične osebe (ne kot študenta) šele 1.5.2008,
ko stranka ni na poziv predložila dokazila o statusu študenta.

Odločitev št. 131

1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ocenjuje, da bi stranka in porok morala vedeti že po naravi posla, kaj
pomeni poroštvo in če bi menila ob podpisu pogodbe, da se poroštvo v pogodbo ne
vključi, potem pogodbe ne bi podpisala. Beseda solidarno bistveno ne spremeni vsebine
poroštva, pač pa je le postopkovni način vtoževanja morebitnih zahtevkov do poroka.
3. Poravnalni svet priporoča stranki, da naj kredit predčasno vrne in s tem zaključi kreditno
razmerje med banko in stranko. Za pridobitev ustreznega zneska za vračilo kredita pa se
naj obrne na drugo banko, ki mu bo kredit dala na njemu ustrezen način zavarovanja.

Odločitev št. 132
1. Pritožba stranke je utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je banka vsakič izračunala pravilno stanje kredita in tudi
napovedala kakšen je preostanke plačila, morala pa bi stranki obvestiti, da točnega
izračuna na dan, ki še ni zapadel, ne more dati, ker ne more predvideti kakšna bodo
plačila strank od dneva izdaje potrdila do dneva plačila.
3. Poravnalni svet priporoča banki, ko komunicira s stranko, kadar ta hoče vedeti kakšen je
preostanek kredita na dan, ki še ni zapadel, da naj stranko opozori, da se lahko stanje do
konca spremeni, če bo stranka med tem odplačevala kredit.

Odločitev št. 133
1. Pritožba stranke je delno utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da v posojilni pogodbi niso bile opredeljene interkalarne obresti in
jih zato banka ne bi smela izračunati niti obračunati. Poravnalni svet še nadalje ugotavlja, da
je pogodba pomanjkljiva glede obrazložitve kaj je to korekcijski faktor in kako se bo
revaloriziralo posojilo, saj vsakokratni sklep o obrestnih merah banke stranki ni bil znan.
Banka je smela revalorizirati posojilo po zakonu in revalorizacijo pripisati glavnici, poravnalni
svet pa se ni spuščal v pravilnost izračuna.
3. Poravnalni svet priporoča banki, da naj napravi oziroma izroči stranki nov izračun o vračilu
kredita glede na prejeta plačila tako, da bo razvidna višina glavnica dolga, obrestna mera,
revalorizacijski količnik za vsak posamezni mesec ter nominalne zneske za obresti,
revalorizacijo in glavnico.
4. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega
prejema.

Odločitev št. 134
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je banka v sporni zadevi reševala skladno z zakonom o
izvršbi in zavarovanju in je izvršila sodni sklep po zakonu o plačilnem prometu.

Odločitev št. 135
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je bila med strankama sklenjena pogodba o opravljanju
storitev privatnega bančništva, s katero se je banka med drugim zavezala nuditi stranki
brezplačno svetovanje v zvezi z naložbami na finančnih trgih. Zadevne določbe ni mogoče
šteti kot pogodbe o investicijskem svetovanju ali pogodbe o gospodarjenju z vrednostnimi
papirji.
3. Poravnalni svet nadalje ugotavlja, da je bil sporni posel nakupa vrednostnih papirjev ZVTG
na neorganiziranem trgu sklenjen na podlagi medsebojne pogodbe o borznem
posredovanju, katere del so bili tudi splošni pogoji poslovanja z vrednostnimi papirji, ki jih
je stranka prejela. Relevantni pravni temelj za presojo zadevnega medsebojnega razmerja
med banko in stranko ne morejo biti določbe 7. poglavja ZTFI, kot zmotno navaja stranka,
ker zadevne določbe zakona v času sporne transakcije še niso začele veljati. Namesto teh
določb se za presojo spornega razmerja uporabljajo določila 7. poglavja ZTVP.
4. Banka je stranko v standardizirani obliki (splošni pogoji poslovanja) seznanila s tveganji, ki
jih prinašajo naložbe v vrednostne papirje, v razmerju do stranke pa ni prevzela obligacije
uspeha za rezultat investicijskih odločitev, ki bi jih stranka sprejela na podlagi
medsebojnega razmerja z banko.
5. Med postopkom so bile sicer izkazane manjše nepravilnosti pri izvajanju storitev banke za
stranko, vendar pa ni bilo izkazano naklepno ravnanje ali ravnanje velike malomarnosti na
strani banke, ki bi bilo v relevantni vzročni zvezi z zatrjevano škodo, kot naj bi nastala
stranki.

Odločitev št. 136
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ocenjuje, da na podlagi predložene dokumentacije ni izkazano nepravilno
delovanja bankomata ter da pri polnjenju le-tega ni bilo najti viška.

Odločitev št. 137
1. Pritožba stranke je utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je stranka 28.4.2008 preklicala vsa pooblastila banki za
razpolaganje na njenem TRR in da brez strankine privolitve ne sme banka ničesar izplačati.
Banka je po tem datumu iz naslova zapadlih obveznosti po posojilni pogodbi poplačala njeno
zapadlo obveznost, kar je po mnenju poravnalnega sveta storila neutemeljeno.
3. Poravnalni svet meni, da s preklicem pooblastila banki o razpolaganjem sredstev na TRR ni
prenehala obveznost stranke plačati zapadle obveznosti po posojilni pogodbi.
Odločitev št. 138
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je stranka 16.9.2005 in 31.3.2006 pristopila s pristopno izjavo k
investicijskima skladoma, s katerima je prevzela tudi tveganja, povezanimi z vlaganjem v ta
investicijska sklada.
3. Poravnalni svet ocenjuje, da je formular profil vlagatelja zasebne stranke le pokazatelj banki,
kako bo stranka ravnala v naložbah, ki jih je podpisala v pristopnih izjavah k investicijskemu
skladu in ta profil nima vpliva na prevzeto tveganje, ki ga je stranka s podpisom na pristopni
izjavi podpisala. Poravnalni svet ugotavlja, da bi stranka lahko izstopila iz investicijskih
skladov, ki so ti pričeli padati, kadar bi to želela.
Odločitev št. 139
1. Pritožba stranke je utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da stranka od otvoritve TRR s tem računom ni poslovala, kar je
razvidno iz izpiskov banke. Stranka je prejemala izpiske o stanju na računu iz katerih pa ni bilo
razvidno, da obstajajo sodne in davčne blokade po sklepih in ni vedela, da jih mora poravnati
banki.
3. Poravnalni svet ocenjuje, da bi banka morala stranko sprotno obveščati o dospelih blokadah in
o stroških, ki iz teh izhajajo in ne bi smela zaračunati vseh 13 stroškov za blokade naenkrat za
nazaj. Stroški blokad so prihajali od leta 2004 do 2006 in do danes so nekateri oziroma
večinoma že tudi zastarali. Banka je zaračunavala stroške blokad v nedovoljeno negativno
stanje, saj iz izpiska izhaja, da ni imela stranka odobrenega limita niti stanja na računu.
4. Poravnalni svet priporoča banki, da svoje terjatve iz naslova zaračunavanja stroškov blokad do
stranke odpiše.
5. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od prejema

Odločitev št. 140
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da sta banka in stranka imeli vrsto sodnih postopkov glede kreditov,
ki jih je stranka najela pri banki in da je sodišče v teh zadevah že odločilo. Poravnalni svet
razume stisko stranke, ne more pa spreminjati sodnih odločitev niti ne more posegati v
poslovno politiko banke.
3. Poravnalni svet je poskušal med stranko in banko skleniti sporazumno ureditev spornega
obstoječega razmerja, vendar banka na to ne pristane.
Odločitev št. 141
1. Pritožba stranke je utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da stranka ni priložila pooblastil svojih potomk za zastopanje na tej
obravnavi, zato je poravnalni svet odločil samo za stranko.
3. Poravnalni svet ugotavlja, da se 9. člen pogodbe o rentnem varčevanju lahko tolmači tudi
tako, da bi hranilnica morala upoštevati vsakokratno obrestno mero za mesečni depozit in to
upoštevati pri obračunu stranki. Ker poravnalni svet ocenjuje, da hranilnica stranki ni izplačala
pravega zneska, obračunanega po obrestni meri za mesečni depozit, ki se je skozi leto
spreminjal v času odpovedi, priporočamo, da to popravi.
4. Poravnalni svet priporoča hranilnici, da naj tudi popravi besedilo 9. člena pogodbe o rentnem
varčevanju tako, da bo jasno razumljiva višina obrestne mere v času prekinitve pogodbe.
5. Hranilnica je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega
prejema.
Odločitev št. 142
1. Pritožba stranke je delno utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da v spornem predmetu banka ni izvajala svoje obveznosti s
profesionalno skrbnostjo, ki se po splošnih obligacijskih pravilih od nje zahteva. Banka je
vodila pogodbo o gospodarjenju z vrednostnimi papirji brez ustreznega aneksa in vodila
vrednostne papirje kot, da bi bil aneks podpisan ter v zvezi s tem zaračunavala stroške
upravljanja premoženja. Vendar pa tudi ni zanemarljiv prispevek stranke, ki ni odreagirala na
napačna obvestila banke. Kot dobro izkušena stranka banke bi lahko predvidevala, da njena
neaktivnost lahko povzroči premoženjske posledice.
3. Poravnalni svet priporoča, da stranka in banka ponovno stopita v kontakt in poskušata
ugotoviti s popuščanjem višino obveznosti ene ali druge.
4. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega
prejema.
Odločitev št. 143
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je stranka zamenjala euribor z vodilno evropsko obrestno mero,
saj banka pri obračunu kredita uporablja euribor kot referenčno obrestno mero.
3. Poravnalni svet ocenjuje, da mora banka določiti anuiteto vsakič po opravljeni prilagoditvi
pogodbene dogovorjene obrestne mere spremembam šest mesečnega euriborja dva krat na
leto in to 1. januarja in 1. julija in ne enkrat na leto, kot je to banka delala doslej
4. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega
prejema.
Odločitev št. 144
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da ni mogoče dokazati ali je stranka dobila denar v celoti ali ne iz
bankomata, mogoče pa je ugotoviti, da je bankomat deloval nemoteno in brez posebnosti.
Poravnalni svet sprejema pobudo banke in ji predlaga, da stranki nadomesti vsaj del izgube

od 50 eur s tem, da ji glede na strankino dolgoletno poslovanje z banko, opusti zaračunavanje
nadomestila za vodenje TRR za dobo enega leta.
3. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega
prejema.
Odločitev št. 145
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da se je banka na pritožbo stranke glede evidence osebnih
podatkov odzvala in jih popravila ter se opravičila.
3. Poravnalni svet ugotavlja, da banka lahko odpove konkretno kartično razmerje s stranko
skladno s splošnimi pogoji za poslovanje z MC in obligacijskim zakonikom in odpoved je bila
dana skladno z zakonom in bančnimi pravili. Poravnalni svet ni pristojen, da bi smel
spreminjati poslovno politiko banke, razlog za odpoved pogodbenega razmerja s stranko pa je
poslovna politika.
Odločitev št. 146
1. Pritožba stranke je delno utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da so sklepi o izvršbi pri banki že od 31.1.2008 in banka jih ni
vračala sodiščem, ker so v različnih terminih znotraj enoletnega oziroma trimesečnega roka o
vrnitvi sklepa o izvršbi sodišču prihajali prilivi na račun stranke iz naslova plačila stroškov
vodenja računov in pokritja limita. Poravnalni svet ugotavlja, da je ta plačila banka uporabljala
za pokritje bančnih stroškov, čeprav bi morala biti namenjena za poplačila izvršilnih naslovov.
3. Poravnalni svet priporoča stranki in banki, da se dogovorita o načinu plačevanja stroškov in
izplačevanja socialne podpore skladno s predpisi upoštevajoč, da je stranka dolžnik na podlagi
sklepov o izvršbi.
4. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega
prejema.
Odločitev št. 147
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet je mnenja, da so bili izvedeni dvigi na bankomatih v Zagrebu dne 4.2,
5.2,17.2. in 18.2.2009 z uporabo originalne kartice s prebranim chipom na kartici in uporabe
osebne številke (PIN kode).
3. Poravnalni svet ocenjuje, da banka ni dolžna poravnati škode v vrednosti 217,00 EUR, ki naj bi
nastala zaradi zlorabe posojilne kartice MC, saj so bili vsi postopki dviga na bankomatu
opravljeni korektno s predpisanimi postopki, to je z uporabo originalne kartice in osebne
številke in so bili bankomati opremljeni z EMV chip tehnologijo, ki prepozna originalno kartico
oziroma zlorabo skimminga.
Odločitev št. 148
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je stranka pravno veljavno sklenila s hranilnico dve kreditni
pogodbi, s katerima se je stranka zavezala vrniti skupni znesek 9.100 EUR s pp. Stranka
kredita ne vrača in hranilnica ima vse pravne možnosti izterjave, ki jo bo glede na zavarovanje
teh kreditov izvedla zavarovalnica Tilia.
Odločitev št. 149
1. Pritožba stranke je utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je stranka sklenila z banko pogodbo o deviznem kreditu št.
622576-001 dne 9.6.2006 v kateri se je banka zavezala, da ji bo kredit obračunavala po
trimesečnem euribor + 1,60 % p.a. ter izračunavala mesečno anuiteto najmanj enkrat letno.

Izračun mesečne anuitete in spremenjena pogodbena obrestna mera dejansko nista v skladu
s pogodbenimi določili.
3. Poravnalni svet priporoča banki, da naj opravi, glede na drugi člen pogodbe o deviznem
kreditu, spremembe mesečne anuitete štirikrat na leto, upoštevajoč pogodbeno obrestno
mero po drugem členu pogodbe in možnosti preračunavanja anuitete po sedmem členu
pogodbe več krat na leto.
4. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega
prejema.
Odločitev št. 150
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je stranka sklenila z banko kreditno pogodbo leta 2002 na
podlagi spreminjajočega se TOMa in realne obrestne mere, ki se spreminja skladno s sklepom
banke o obrestnih merah. Ob sklenitvi je stranka podpisala izjavo, s katero je banki dovolila
pri odplačevanju kreditov uporabo korekcijskega faktorja, in je bila seznanjena z možnostjo
uporabe skupne obrestne mere. Poravnalni svet še ugotavlja, da ima stranka na dan
31.5.2009 še vedno 6.777,67 EUR glavnice kredita.
3. Poravnalni svet priporoča banki, da naj pokliče stranko in ji ponudi reprogram kredita,
upoštevajoč euribor in fiksno obrestno mero, če so ti pogoji ugodnejši od obstoječih iz
kreditne pogodbe št. 5273107-0397-12022530.
4. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega
prejema.
Odločitev št. 151
1. Pritožba stranke je utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je delavec banke kot nepooblaščena oseba dvignila 21.9.2004
600.000 SIT in 25.11.2004 300.000 SIT z računa stranke. Denar je nepooblaščena oseba
vrnila stranki z obrestmi v višini obrestnih mer na vpogled, ki jih je izračunala banka, dne
29.1.2007 v znesku 2.519,21 EUR in 29.1.2007 v znesku 1.258,71 EUR.
3. Poravnalni svet meni, da je banka objektivno odgovorna za neupravičeno ravnanje njenega
delavca in zato poravnalni svet priporoča, da za čas neupravičenega dviga denarja iz druge
točke te odločitve, banka stranki plača še zamudne obresti.
4. Poravnalni svet ugotavlja, da se je banka stranki za neprimerno ravnanje že večkrat pismeno
opravičila.
5. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega
prejema.
Odločitev št. 152
1. Pritožba stranke je utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je bilo ravnanje banke v konkretnem primeru v nasprotju z
dobrimi poslovnimi običaji, ker je postopek izterjave vodilo neskrbno in netransparentno.
3. Poravnalni svet predlaga banki, da komitentu ponudi možnost nadomestnih sredstev z
obročnim odplačevanjem in pod ugodnimi pogoji, če je to ugodno za stranko in če stranka
izkazuje kreditno sposobnost.
4. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega
prejema.

Odločitev št. 153
1. Pritožba stranke je delno utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da so pri ravnanju banke podane okoliščine, ki bi lahko pomenile
kršitev poslovnih dobrih običajev, hkrati pa so tudi stranke imele možnost drugačnega
ravnanja.
3. Poravnalni svet priporoča strankam in banki, da ponovno proučijo situacijo in sprejmejo
sporazumno rešitev z vzajemnim popuščanjem.
4. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega
prejema.
Odločitev št. 154
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da se je banka pri izterjavi svojih terjatev držala določil pogodbe o
kreditu št. 102-117527 in pogodbe št. 1175271 o zastavi terjatev iz investicijskih kuponov
tujih vzajemnih skladov.
3. Poravnalni svet priporoča stranki in banki, da naj ponovno poskušata določiti dolg stranke, ki
naj ne bi bil večji od tistega, ki je bil na dan 20.2.2009 pri tem, da bi banka odpustila svoje
terjatve iz naslova obresti in stroškov izterjave.
4. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega
prejema.
Odločitev št. 155
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je banka izvršila odločbo o prekršku v postopku davčne izvršbe
skladno z zakonom o davčnem postopku ter zakonom o plačilnem prometu.
Odločitev št. 156
1. Pritožba stranke je utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je stranka preklicala pooblaščenki pooblastilo 16.5.2008.
Poravnalni svet ocenjuje, da banka ne bi smela opravljati nobenih črpanj z računa stranke po
preklicu pooblastila v korist pooblaščenki, to je tudi direktnih bremenitev. Banka bi po preklicu
pooblastila morala stranko opozoriti na vsa možna razpolaganja pooblaščenke na računu
stranke.
3. Poravnalni svet priporoča banki, da naj vrne ustrezni znesek stranki od 16.5.2008 dalje, banka
pa naj uveljavlja do pooblaščenke zahtevek iz naslova neupravičene obogatitve.
4. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega
prejema.
Odločitev št. 157
1. Pritožba stranke je delno utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je stranki nastala škoda z ukradeno kartico na treh
samopostrežnih terminalih na Dunaju, pri katerih se ne zahteva uporaba PIN-a niti ne
podpisa.
3. Po mnenju poravnalnega sveta bi banka morala vse stranke posebej seznaniti ob prejemu
kartic, da morajo biti stranke posebej pozorne doma in v tujini na samopostrežne terminale,
kjer se ne zahteva nobena identifikacija in zato je banka delno odgovorna za škodo, ki je
nastala stranki.
4. Poravnalni svet predlaga banki, da naj razmisli o možnosti povračila škode stranki.
5. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega
prejema.

Odločitev št. 158
1. Pritožba stranke je utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je banka za stranko izbrala nakazilo v tujino na dražji način in je
ni obvestila oziroma podučila, da je možno nakazati za bistveno nižji znesek nadomestila in
tako je bila stranka oškodovana za znesek nadomestila domače in tuje banke.
3. Poravnalni svet meni, da bi morala banka kot dober in skrben gospodar poskrbeti za interese
stranke in ji predlagati najprimernejšo varianto.
4. Poravnalni svet priporoča, da naj banka povrne stranki preveč zaračunano nadomestilo in
hkrati razmisli o vračilu stroškov nadomestila tuje banke, ki jih je banka povzročila s svojim
dejanjem.
5. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega
prejema.
Odločitev št. 159
1. Pritožba stranke je delno utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je po vsej verjetnosti stranka ob preklicu vseh pooblastil in
računov pričakovala, da bodo v banki ukinili vsa pooblastila in račune, ki jih ima stranka pri
banki, razen računa iz katerega stranka plačuje kredit, to velja tudi za preklic kartice na kateri
je bil pooblaščen njen mož. Glede na to, da je banka ukinila račune in trajnike, bi bilo od
banke pričakovati, da bo kot skrbni gospodar po mnenju poravnalnega sveta opozoril stranko
še na obstoj pooblastila.
3. Poravnalni svet ocenjuje, da za škodo, ki je nastala z blokado kartice, banka ne more
odgovarjati, ker je pri dvigu denarja bila uporabljena originalna kartica in PIN koda.
4. Poravnalni svet glede na to, da banka ni izvedla preklica pooblastila kartice iz druge točke
predlaga, da se o delitvi škode dogovorita.
5. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega
prejema.
Odločitev št. 160
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je banka izvrševala sodne sklepe o izvršbi na računu stranke
skladno z ZIZ, ZPLAP in od 1.11.2009 ZPSS. Banka je vsak mesec stranki omogočala prejem
zajamčene plače in otroških dodatkov.
Odločitev št. 161
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je stranka želela priti do podatkov o stanju na zapustnikovem
računu in prometu pred zapustnikovo smrtjo, čeprav še ni bila izvedena zapuščinska
obravnava. Banka je dolžna na zahtevo sodišča sodišču posredovati vse zahtevane podatke v
zvezi z umrlo osebo.
3. Poravnalni svet meni, da dokler stranka ne razpolaga s pravnomočnim sklepom sodišča o
dedovanju, banka ne more stranki, dediču ali osebi, ki izkaže nasledstvo, posredovati osebnih
podatkov, ki se nanašajo na zapustnika.
Odločitev št. 162
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je banka skladno z ZplaP izvedla nalog za izplačilo v dobro
prejemnika M… P…. Banka ni dolžna povrniti iz svojih sredstev nakazila, ki ga je opravila
stranka sama napačno. Nalog ni bil preklican, čeprav prejemnik M… P… ni bil upravičenec do
tega denarja, neupravičenega denarja pa stranki niti banki še do danes ni nakazal.
3. Poravnalni svet priporoča, da naj stranka zoper neupravičeno obogatenega M… P… uveljavlja
zahtevek na sodišču.

Odločitev št. 162
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je banka izvrševala sodni sklep o izvršbi in da so v zvezi s tem
banki nastali stroški za prejem in obdelavo tega v višini 22 EUR.
3. Poravnalni svet je mnenja, da je banka opravila svojo storitev skladno z zakonom in dobro
poslovno politiko.
Odločitev št. 163
1. Pritožba stranke je utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da v ravnanju stranke ni prepoznati ravnanja naklepa ali hude
malomarnosti v smislu nepravilne oblike uporabe klika. Očitano ravnanje stranke ne
predstavlja kršitev skrbnosti, ki bi se pričakovala od povprečno skrbnega uporabnika klika.
3. Poravnalni svet je mnenja, da bo banka tekom nadaljnjih postopkov dokazovala kvalificirano
krivdo stranke, vendar je dokazno breme na njeni strani in zato iz tega naslova in v tem
stanju zadeve banka stranki ne more odreči povračila škode nad zakonsko predpisano mejo.
4. Poravnalni svet priporoča banki,da stranki nadomesti škodo v višini, ki presega 150 EUR glede
na določila zakona o plačilnih storitvah in sistemih.
5. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega
prejema.
Odločitev št. 164
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je dne 20.4.2005 stranka v banki del sredstev depozita vložila v
nakup investicijskih skladov, kar je ponovila še 21.7.2005, 21.3.2006 in 24.10.2006. Četudi bi
bila stranka v zmoti pri sprejemanju svoje odločitve, ji gre očitati neskrbno ravnanje, kajti
zavedala se je, da nima ustreznega znanja za sprejemanj tovrstnih naložb, pa si kljub temu ni
priskrbela ustreznega znanja oziroma nasveta in je sklenila naložbe.
3. Poravnalni svet je mnenja, da banka ni imela namena stranko oškodovati, temveč je v
spornem času ravnala v korist stranke z namenom zagotoviti stranki ugoden donos.
Odločitev št. 165
1. Pritožba stranke je delno utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je davčna obveznost stranke nastala že s sklenitvijo pogodbe o
varčevanju z dne 18.4.2005 po zakonu o dohodnini in bi stranka morala vedeti, da se na
obrestne prihodke plačujejo davki, če dosežejo z zakonom določen limit.
3. Poravnalni svet je mnenja, da bi banka stranko morala obvestiti o možnosti poročanja o
obrestnih prihodkih DURS-u, za depozite pred potekom vezave. Če bi stranka banki dala pisno
izjavo, da naj banka poroča DURS-u o doseženih neizplačanih obresti za vsako leto posebej, bi
se s tem legalno razbremenila davčna obveznost stranke.
4. Poravnalni svet priporoča banki, da naj v bodoče svoje stranke obvesti o možnosti predložitve
izjave, da banka sme o pripisu obresti konec vsakega leta obveščati DURS glede obresti, ki se
natečejo v posameznem letu in pripisujejo h glavnici.
Odločitev št. 166
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je dolg nastal po zapustniku in glede na sklep o dedovanju in
dednem dogovoru morajo zapustnikovi polnoletni in mladoletni otroci nositi zapustnikov dolg.
3. Glede na to, da zapustnikova žena ni dolžnica zapustnikovega dolga, poravnalni svet
priporoča, da se čim prej s svojimi otroki o prevzemu dolga v obliki obročnega odplačevanja
po predlogu banke in sicer, da znesek na dan 18.3.2010 v višini 2.290,29 EUR plačajo v 36
zaporednih obrokih po 63,62 EUR na mesec.
4. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega
prejema.

Odločitev št. 167
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je stranka sklenila z banko kreditno pogodbo 22.6.2007 pravno
veljavno in bi se ob sklenitvi morala zavedati, da gre za drugačno obliko kreditiranja kot je
kreditiranje NSVS, zlasti ker je bila ta pogodba tudi prebrana pri notarju zaradi ustanovitve
zastavne pravice.
3. Poravnalni svet je mnenja, da bi se ob sklenitvi kreditne pogodbe stranka morala zavedati, da
ne sklepa pogodbe po NSVS in da sklepa pogodbo z valutnim tveganjem. Stranka je pristala v
sklenitev pogodbe, s podpisom na pogodbi in s podpisom na posebni izjavi o prevzemu
valutnega tveganja ob najemu kredita v tuji valuti, pa pristala še v valutno tveganje. S
kreditno pogodbo z dne 22.6.2007 je stranka dobila bistveno višji znesek kredita kot bi ga
dobila, če bi sklenila pogodbo po NSVS.
Odločitev št. 168
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je oseba, ki je dvignila denar pri banki na njenem okencu
poznala PIN kodo stranke in je za škodo, ki je nastala odgovorna stranka in ne banka. Banka
ni dolžna preverjati osebe, ki pozna PIN kodo še z dodatnimi osebnimi dokumenti.
3. Poravnalni svet meni, da PIN koda ne bi smela biti sestavljena iz enostavnih številk, ki so zelo
pogoste, kot npr., rojstno leto stranke
Odločitev št. 169
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je banka ravnala v skladu s posojilno pogodbo z dne 10.3.2000.
3. Poravnalni svet je mnenja, da je banka s stranko komunicirala korektno, jo obveščala o višini
mesečne anuitete in je na podlagi teh lahko videla koliko lahko ZPIZ poravnal po
administrativni prepovedi in koliko bi bila še dolžna plačati po pogodbi. Stranka je dala
nepreklicno pooblastilo banki, da se razlika poplača iz dobroimetja v banki.
Odločitev št. 170
1. Pritožba stranke je delno utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je hranilnica izdala obračun, ki je bil posredovan stranki dne
10.3.2010, iz katerega izhaja dolg stranke po sodni odločbi P 131/2007, ne da bi bil ta dolg
obrazložen pač pa je bil znesek porazdeljen po treh različnih kreditih.
3. Poravnalni svet je mnenja, da bi hranilnica lahko bolj pregledno strankin dolg obrazložila po
posameznih kreditih, stroških in zamudnih obrestih. Glede na to, poravnalni svet priporoča
hranilnici, da stranki pripravi v osmih dneh po prejemu te odločitve ponovni obračun zamudnih
obresti na glavnico po sodbi P 131/2007 ter nanašajoče stroške postopka, upoštevajoč tudi
zanje zakonite zamudne obresti.
4. Poravnalni svet ugotavlja, da je strankina pritožba utemeljena v toliko, kolikor dejansko
obrazložitve hranilnice niso bile popolnoma transparentne.
5. Hranilnica je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega
prejema.
Odločitev št. 171
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je banka ravnala v skladu s pogodbo o borznem posredovanju v
tujini št. tujina 792 in splošnimi pogoji opravljanja storitev v zvezi s finančnimi instrumenti, s
čimer je bila stranka seznanjena in je že imela izkušnje na področju naložb v vrednostne
papirje.
3. Poravnalni svet je mnenja, da bi glede na strankino poznavanje borznega trga morala vedeti,
da je šlo za dolgoročne zelo tvegane posle in stranka je privolila v nakup le-teh.

Odločitev št. 172
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je banka opravila plačilo tretji osebi na zahtevo stranke s
predložitvijo številke transakcijskega računa. Za izvedbo takega plačila je banka upravičena
zaračunavati provizijo, saj je bilo plačilo namenjeno pravni osebi.
3. Poravnalni svet je mnenja, da je banka ravnala skladno z zakonom o plačilnih storitvah in
sistemih, saj je stranka predložila banki račun, katere imetnik je pravna oseba. Stranka je
želela sicer nakazati fizični osebi čigar računa pa ni predložila, ta fizična oseba pa je
ustanovitelj in zastopnik navedene pravne osebe.
Odločitev št. 173
1. Pritožba stranke je utemeljena, ker so ji bile kartice odtujene in zlorabljene.
2. Poravnalni svet v sporni zadevi ima premalo dokazov, da bi se odločilo o pritožbi stranke
skladno z zakonom o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS, 120.člen). Poravnalni svet
verjame stranki, da ni bilo ob karticah PIN kode, banka pa trdi, da brez PIN kode ni mogoče
izvesti dvigov na bankomatih.
3. Poravnalni svet je mnenja, da se naj stranka obrne na sodišče, kjer bodo z natančno analizo
primera in dokazov do katerih poravnalni svet nima vpogleda, prišli do tega kako sta bili kartici
zlorabljeni.
Odločitev št. 174
1. Pritožba stranke je utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je stranka imela računalnik zaščiten več kot se zahteva od
povprečnega uporabnika digitalnih certifikatov. V primeru stranke je šlo za oškodovanje na
njenem TRR in banka ni storila dovolj za zaščito strankinega računa.
3. Poravnalni svet priporoča banki, da naj stranki povrne škodo do skupno 12.100 EUR
zmanjšano za znesek 150 EUR upoštevajoč 120. člen Zplass.
4. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v 8 dneh od njenega prejema.
Odločitev št. 175
1. Pritožba stranke je utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je stranka naredila vse, kar je bilo potrebno za zavarovanje
svojih podatkov in je bila kljub temu okradena, saj je bilo vlomljeno med nočnim spanjem
stranke in njene družine v njeno hišo in odvzeto so ji bile dve kartici in kode in je bila stranki s
tem povzročena škoda v znesku 1.450 EUR. Poravnalni svet ugotavlja, da je stranka ravnala
zelo skrbno, saj je PIN kode imela dodatno šifrirane.
3. Poravnalni svet je mnenja, da stranki ni mogoče očitati hude malomarnosti ali naklepa pri
ravnanju s karticama, zato predlaga banki, da naj povrne škodo v višini nad 150 EUR skladno
s 120. členom Zplass.
4. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v 8 dneh od njenega prejema.
Odločitev št. 176
1. Pritožba stranke je delno utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je stranka uporabnik institucionalnega varstva in varstveno
delovnega centra Zveze Sonček in dobiva nadomestilo za invalidnost. Banka bi pri
odpiranju računa ali kasneje morala vedeti, da gre za osebo, ki težko ravna s svojim
računom in je odvisna od tuje pomoči. Stranka je zaradi bančno dovoljenega
avtomatičnega limita prišla v negativno stanje, ki je znašal na dan 30.6.2010 EUR 340,15. Poravnalni svet ne more ugotoviti ali je z računa stranke še kdo drug
nepooblaščeno dvignil denar.
3. Poravnalni svet priporoča banki, da odpiše terjatev v celoti in ukine avtomatični limit, saj
se stroški za postrežbo nakazujejo iz ZPIZ-a direktno na Zvezo Sonček.

4. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v 8 dneh od njenega
prejema.

Odločitev št. 177
1. Pritožba stranke je delno utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da so stranke imele z banko sklenjene pogodbe o terminski
prodaji delnic za leta 2006 in 2007,v katerih so se dogovorile za ceno delnice, ki so se ob
nakupu povečale še za določeno obrestno mero in stroške odobritve posla. Ob zaključku
posla je banka poleg gornjih elementov pogodbe zaračunala še posredniško provizijo za
nakup delnic, ki jih je banka prodala, s katero pa se stranke danes ne strinjajo.
3. Poravnalni svet je mnenja, da je banka bila upravičena zaračunati posredniško provizijo
pri prodaji delnic, vendar pa v pogodbah ni eksplicitno zapisala, da so to stroški strank.
Poleg rega poravnalni svet ugotavlja, da je rok vložitve pritožbe nad dejanjem banke
bistveno oddaljen od nastanka samega posla, saj so se te provizije zaračunavale v letu
2006 in 2007.
4. Poravnalni svet ugotavlja, da so bile stranke dobro informirane o poslih in bi lahko glede
na svoja znanja uveljavljale svojo pravico do pritožbe ob vsakih posamičnih obračunih v
letih 2006 in 2007, vendar tega niso storile.
5. Poravnalni svet priporoča obema stranema, da se ponovno dogovorita o možnosti
poravnave.
6. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega
prejema.
Odločitev št. 178
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je banka napačno ravnala, ko je 18.5.2010 poslala
elektronsko sporočilo z reklamno vsebino stranki, čeprav je stranka prepovedala obdelavo
svojih osebnih podatkov. Pristojna organa kot sta informacijski pooblaščenec in tržni
inšpektor RS sta ugotovila, da je banka storila napako pri uporabi preklicanih podatkov.
3. Poravnalni svet ugotavlja, da stranka zahteva denarno odškodnino za prestane duševne
bolečine in opravičilo predsednika uprave banke. Poravnalni svet ugotavlja, da se je banka
dne 25.5.2010 stranki pisno opravičila s strani dveh članov uprave.
4. Poravnalni svet je mnenja, da ravnanje banke ni bilo pravilno in da se je za napako že
ustrezno pismeno opravičila, ne more pa odločati o kakršni koli odškodnini osebne narave,
ker zato nima niti pristojnosti niti znanja.
Odločitev št. 179
1. Pritožba stranke ni utemeljena
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je stranki bila zlorabljena VISA kartica s tem, da je bila na
bankomatu 24.3.2010 od 14:56:50 do 15:31:10 dvignjena gotovina v skupnem znesku
2.430 EUR. Kartica je bila preklicana ob 15:33 istega dne, iz zapisnika, ki je bil objavljen
na policijski upravi Koper, čez dva dni, da je stranka verjetno pozabila zakleniti vozilo v
katerem je imel denarnico.
3. Poravnalni svet je mnenja, da je stranka ravnala malomarno v smislu 120.člena zakona o
plačilnih storitvah in sistemih in je zato dolžna nositi kritje izgube zneska. Poravnalni svet
meni, da je morala biti dosegljiva tudi PIN koda, saj brez uporabe PIN kode ne bi bilo
mogoče opraviti dviga gotovine.

Odločitev št. 180
1. Pritožba stranke je utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da banka ni ravnala v skladu s pravilnikom o načinu ravnanja
izvajalca plačilnega prometa v zvezi z izvrševanjem sklepov o prisilni izterjavi in sklepov za
zavarovanje izpolnitve davčne obveznosti, saj bi morala prisilno izterjavo opraviti isti dan, ko
je sprejela sklep o prisilni davčni izterjavi, to je 5.10.2010 in ne 15.10. 2010. Banka ne bi
smela zadrževati sklepa 10 dni, saj je bilo na dan 6.10.2010 dovolj sredstev za izvršitev
sklepa.
3. Poravnalni svet je mnenja, da mora banka stranki povrniti zamudne obresti in ustrezne
morebitne druge stroške v zvezi z nepravočasno izvršitvijo sklepa o davčni izvršbi.
4. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega
prejema.

Odločitev št. 181
1. Pritožba stranke je utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je stranka imela resen namen varčevanja v NSVS in je zato
sklenila pogodbo o varčevanju, hkrati pa je na zahtevo banke sklenila pogodbo o vodenju
gotovinskega računa, kamor je mesečno redno plačevala dolžni znesek.
3. Poravnalni svet je mnenja, da bi stranka morala pridobiti pravice iz NSVS, saj je redno
izpolnjevala svoje obveznosti iz varčevanja, banka pa bi morala tako kot je naredila prvič,
denar mesečno prenašati na račun NSVS. Stranka je oškodovana s tem, da je zaradi odpovedi
pogodbe o varčevanju izgubila pravice iz splošnih pogojev varčevanja NSVS 2006 kot so npr.:
ugodne obrestne mere, premije, pravice do posojila in drugih pravic.
4. Poravnalni svet priporoča banki, da vzpostavi takšno razmerje in stanje s stranko in NSVS kot,
da je stranka izpolnila vse pogoje po pogodbi o NSVS 2006.
5. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega
prejema.
Odločitev št. 182
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da dvig gotovine iz Bankomatov ni mogoče opraviti, če ne poznaš
PIN kode, Stranki je bila po njenih trditvah nelegalno odvzeta bančna kartica in storilec je s
prvim poskusom dvignil gotovino s strankinega računa na bankomatu, kar kaže, da je bil
seznanjen z identifikacijsko številko (PIN).
3. Poravnalni svet je mnenja, da stranka krije celotno izgubo zneska v skladu s 120. členom
zakona o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS)
Odločitev št. 183
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je ob dvigu na bankomatu 23.9.2010 ob 10:26:37 bankomat
deloval normalno, da je bil denar izplačan v določenih apoenih, kar je izkazano z dokumenti
procesnega centra.

Odločitev št. 184
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je banka ravnala skladno z 120. členom ZPlaSS, kjer je določeno,
da uporabnik kartice nosi izgubo denarja do 150 EUR, v primeru stranka pa je ta izguba
znašala 999 EUR.
Odločitev št. 185
1. Pritožba stranke je utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da bi banka morala pri sklenitvi aneksa h kreditni pogodbi stranko
opozoriti, da zaradi spremembe dneva plačila posameznih obrokov, ostane neplačan znesek
obresti v višini 55,52 EUR in banka bi morala stranki izdati račun, da ta znesek plača ali pa bi
ta znesek morala vkalkulirati v mesečno anuiteto.
3. Poravnalni svet priporoča banki, da znesek 55,52 EUR stranki ne zaračuna.
4. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega
prejema.
Odločitev št. 186
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je banka ravnala skladno z zakonom o davčnem postopku in
stranka bi morala plačati dohodnino na izračunane obresti od varčevanja.
3. Poravnalni svet priporoča banki, da stranki izda potrdilo iz katerega je razvidno od leta 2005
dalje do leta 2010 koliko znašajo obresti za vsako leto posebej, stranki pa priporoča, da na
DURS-u uredi zmanjšanje plačila dohodnine za obresti. Banka bo stranki izročila to potrdilo v
15-ih dneh od današnjega dne.
Odločitev št. 187
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je stranka bila banki dolžna plačati stroške in zamudne obresti v
zvezi z izvršitvijo pravnomočnega sklepa o davčni izvršbi v znesku 38,04 eur. Ker stranka ni
imela pozitivnega stanja na svojem računu za ta znesek, je banka evidentirala dolg kot
negativno stanje na njenem računu. 10.3.2011 je banka znesek stranki v celoti odpisala.
3. Poravnalni svet je mnenja, da bi banka glede na zakon o plačilnih storitvah in sistemih
(ZPlaSS) morala strankin dolg voditi na posebnem računu kot terjatev banke do stranke in ne
kot dolg na osebnem računu. Poravnalni svet je še mnenja, da od dneva, ko je stranka prišla
v zamudo s plačilom dolga banka sme zaračunati plačilo tudi zamudne obresti do poplačila.
4. Poravnalni svet priporoča, da banka v bodoče prilagodi splošne pogoje poslovanja ZPlaSS.

Odločitev št. 188
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da stranka ni uveljavljala popravilo skritih napak od naročnika
garancije, ki je bil v danem primeru tudi sklenitelj prodajne pogodbe za nakup stanovanja in
zavezanec za popravilo napak, to je Dodoma d.o.o., Partizanska 13, Maribor, kar pomeni ni
predložila pismenega obvestila iz katerega je razvidno, da je stranka (uporabnica garancije)
naročnika garancije (Dodoma d.o.o.) pismeno s priporočeno pošiljko obvestila o skritih
napakah kot tudi, da naročnik garancije ni opravil napak v rokih, ki so določeni v garanciji.
3. poravnalni svet je mnenja, da stranka ni predložila dokumentov za uveljavitev garancije za
odpravo skritih napak št. 80337/27 in jo zato banka ni bila dolžna izplačati.
Odločitev št. 189
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da stranka ni predložila zahtevanih dokumentov za izplačilo po
garanciji za odpravo skritih napak št. 81572/64, saj je predložila reklamacije na skupnih
prostorih, ki jih je zahteval NO Studenški viri na splošno in ne konkretno stranka po garanciji.
3. Poravnalni svet je mnenja, da stranka ni predložila dokumentov za uveljavitev garancije za
odpravo skritih napak št. 81572/64 in jo zato banka ni dolžna izplačati.
Odločitev št. 190
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja iz podatkov, ki so v spisu, da je bil zadnji naslov pooblaščenke
stranke na Martina Krpana 10 Ljubljana in da banka ni napačno vročala pošte. Trditev stranke,
da je dobivala pošto svoje pooblaščenke na nov naslov Vošnjakova 5, ni dokazana, saj ima
banka v svojih evidencah naslov pooblaščenke kot je zapisano v tej točki.
3. Poravnalni svet je mnenja, da naj stranka nadaljuje z dokaznimi postopki pred pristojnimi
organi, če je dejansko prišlo do zlorabe njenega računa.
4. Poravnalni svet priporoča, da se podatki stranke in njene pooblaščenke uskladijo z dejanskim
stanjem, banki pa priporoča, da o uskladitvi evidenc o dejanskem stanju naslovov stranke in
pooblaščenke obvesti Poravnalni svet.
5. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve do 31.8.2011.
Odločitev št. 191
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da stranka ni predložila zahtevanih dokumentov za izplačilo po
garanciji za odpravo skritih napak št. 81573/96, saj je predložila reklamacije na skupnih
prostorih, ki jih je zahteval NO Studenški viri na splošno in ne konkretno stranka po garanciji.
3. Poravnalni svet je mnenja, da stranka ni predložila dokumentov za uveljavitev garancije za
odpravo skritih napak št. 81573/96 in jo zato banka ni dolžna izplačati.
Odločitev št. 192
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da na bankomatih z EMV čipno tehnologijo ni mogoče dvigniti
denarja brez uporabe originalne kartice in pripadajoče PIN kode, na bankomatu, kjer je bil
denar dvignjen, pa je bil nadgrajen z EMV čipno tehnologijo.
3. Poravnalni svet je mnenja, da je do zlorabe kartic prišlo, saj so bile zložene v denarnici
drugače kot sicer in tretja oseba je morala ob uporabi kartic razpolagati tudi s PIN kodami.
4. Poravnalni svet priporoča stranki, da naj svoje oškodovanje razišče in odškodninsko uveljavlja
preko sodišča, saj so okoliščine izjemno neobičajne

Odločitev št. 193
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da stranka ni uveljavljala popravilo skritih napak od naročnika
garancije, ki je bil v danem primeru tudi sklenitelj prodajne pogodbe za nakup stanovanja in
zavezanec za popravilo napak, to je Dodoma d.o.o., Partizanska 13, Maribor, kar pomeni ni
predložila pismenega obvestila iz katerega je razvidno, da je stranka (uporabnica garancije)
naročnika garancije (Dodoma d.o.o.) pismeno s priporočeno pošiljko obvestila o skritih
napakah kot tudi, da naročnik garancije ni opravil napak v rokih, ki so določeni v garanciji.
3. poravnalni svet je mnenja, da stranka ni predložila dokumentov za uveljavitev garancije za
odpravo skritih napak št. 81308/70 in jo zato banka ni bila dolžna izplačati.

Odločitev št. 194
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je bila banka izvajalec plačilnega prometa kot dolžnikov dolžnik
in je izvršila pravnomočni sklep. Banka je pri identifikaciji stranke uporabila podatke iz davčne
številke.
3. Poravnalni svet je mnenja, da banka ni kršila ZPlaSS in ZIZ.

Odločitev št. 195
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je bilo o zadevi že odločeno 26.1.2009 in stranka ni predložila
nobenih novih dokazov, ki bi pomenile začetek novega postopka.
3. Poravnalni svet ponovno priporoča stranki, da naj v banki razišče, kako so obračunavali
revalorizacijo.
Odločitev št. 196
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je stranka s kreditno pogodbo prejela znesek kredita 3.600.000
SIT, 22.9.2006 kot gotovinski kredit. Stranka ni podala naloga banki, da naj znesek kredita
porabi za poplačilo dolga, ki ga je imela stranka pri NLB .d.d
3. Poravnalni svet je mnenja, da banka ni kršila pravila kreditne pogodbe št. 201106271 z dne
22.9.2006.
4. Poravnalni svet priporoča stranki, da naj poskuša znižati svojo zadolžitev tako pri banki kot pri
NLB d.d; s podaljšanjem roka odplačevanja kredita pri banki, pri NLB d.d. pa poskuša skleniti
dogovor o poplačilu dolga, ki se že sodno izterjuje
Odločitev št. 197

1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je strankina kartica bila skimirana in uporabljena je bila PIN
koda pri dvigu denarja v drugi državi. Banka je dolžna stranki povrniti še 150 EUR po ZplaSS
120. člen.
3. Poravnalni svet je mnenja, da bi banka morala stranki dokazati ali naklep ali hudo
malomarnost pri neizvrševanju zavarovanja PIN kode, da bi banka stranki lahko odklonila
poravnave škode do 150 EUR.
4. Poravnalni svet priporoča, da banka obvesti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih
dneh od njenega prejema.

Odločitev št. 198
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je banka odločila o obrestni meri po prenehanju delovnega
razmerja stranke pri banki na način kot je dogovorjeno s pogodbo in pri tem upoštevala za
stranko najugodnejši pribitek, ki je bil v času prenehanja delovnega razmerja 25.10.2008 v
višini 2% in ga je banka takšnega ponujala na trgu za enakovredne kredite za komitente z A
boniteto.
3. Poravnalni svet je mnenja, da bi za spremembo obrestne mere moral biti sklenjen dodatek k
pogodbi o potrošniškem hipotekarnem kreditu, saj bi tako bila zadeva nesporna oziroma
transparentna.
4. Poravnalni svet priporoča stranki, da naj ponovno v banki poskuša doseči ugodnejšo obrestno
mero.
Odločitev št. 199
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da stroški, ki so nastali stranki v času bivanja v Cancunu, niso
nastali kot posledica nepravilnega kartičnega poslovanja, ki je v domeni banke.
3. Poravnalni svet je mnenja, da je do škode stranki prišlo na prodajnih mestih in zaradi
pomanjkljivosti delovanja POS terminalov, zato banka po splošnih pogojih poslovanja z
Master card kartico ne prevzema odgovornosti kot tudi odgovornosti za zavrnjene
avtorizacije.
4. Poravnalni svet je mnenja, da stranka ni izkazala posebnih stroškov za izgubljene dva dneva
in pol zaradi nezmožnosti uporabe , zato o zahtevku sploh ni odločalo.
Odločitev št. 200
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je stranki nastal dolg zaradi neplačanih obveznosti do DURS-a in
banka je izvrševalec sklepov DURS-a in je morala poplačati dolg iz sredstev, ki so na računu
stranke. Poravnalni svet ugotavlja, da je banka plačala dolg iz presežkov sredstev iz
preteklega meseca na TRR kot to dovoljujejo navodila za izvrševanje sklepov o izvršbi pri
bankah, povezani z zakonom o izvršbi in zavarovanju in zakonom o davčnem postopku.
3. Poravnalni svet priporoča banki, da stranki, ki je socialno ogrožena, povrne znesek 17 EUR
zaradi dobrih poslovnih odnosov s stranko in kot znak zaupanja, ki povezuje stranko in
banko, čigar slogan banka uporablja.
4. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega
prejema.
Odločitev št. 201
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je stranka sklenila pogodbo o dolgoročnem kreditu z banko v
besedilu, ki sta ga podpisali obe strani in pogodba je bila prebrana pri notarju. Stranka je ob
predpostavki, da je prebrala pogodbo pred podpisom in notarskim zapisom sporazuma o
zavarovanju terjatve, morala vedeti kaj je zapisano v pogodbi in, če se z vsebino v pogodbi ni
strinjala, te pogodbe ne bi podpisala.
3. Poravnalni svet je mnenja, da bi banka morala stranko natančneje seznaniti z informativnim
izračunom kredita, saj v tem izračunu ni dovolj jasno povedano, da je pri zastavi
nepremičnine znesek 200 EUR namenjen za odvetniške storitve, čeprav je to eksplicitno
zapisano v pogodbi.
4. Poravnalni svet priporoča banki, da v bodoče v informativen izračun kredita natančno
precizira stroške kredita, ki končno vplivajo na efektivno obrestno mero.
5. Poravnalni svet ni pristojen odločati po aktu o ustanovitvi in delu poravnalnega sveta pri ZBS
za zunaj sodno reševanje sporov med stranko in banko o poslovni politiki bank in odločitev o
tem kaj bo banka zaračunala v kreditnih pogodbah je poslovna politika.

Odločitev št. 202
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je banka ravnala v skladu s splošnimi pogoji za uporabo
sodobnih bančnih poti za fizične osebe in ni izvršila 12.8.2011 menjave CHF v EUR, ker je bila
omejitev naročila za nakupni tečaj, ki ni dosegel predlagane vrednosti.
3. Poravnalni svet je mnenja, da je menjava tečajev po elektronskem bančništvu tvegan posel
za stranko in bi se stranka tega morala zavedati.
4. Poravnalni svet priporoča, da naj banka v bodoče stranke z elektronskim obvestilom o statusu
naročila za SKB net menjalnico opozarja, da se menjalni tečaji spreminjajo neugodno za
stranke, zlasti v primerih, ko se vrednost valute spreminja na dve uri.
Odločitev št. 203
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je ob dvigu na bankomatu 21.6.2011 ob 10:22 uri bankomat
deloval normalno, transakcija je bila izvedena normalno in brez posebnosti kot to izhaja iz
žurnala tega bankomata št. BA02115N.
3. Poravnalni svet je mnenja, da stranki ni mogoče ustreči z izplačilom 150 EUR, ker je
bankomat delal brez posebnosti in banka nima temelja, da bi znesek izplačala.
4. Poravnalni svet priporoča banki, da naj z Abanko d.d. ponovno razišče kaj je bilo z viškom
tega denarja za katerega stanka trdi, da ga ni dobila, banka pa, da ji je bil izplačan.

Odločitev št. 204
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da sta stranki neutemeljeno pričakovali, da bosta po dveh letih
vožnje in rabe avtomobilov dobili iztržek za prodana avtomobila v istem znesku kot sta ju
pridobila s pogodbama o finančnem leasingu. Stranki sta imeli možnost, da bi sami prodali
avtomobila za višjo ceno, pa tega nista storili.
3. Poravnalni svet je mnenja, da je leasing družba ravnala pravilno, skladno s pogodbo in
splošnimi pogoji pogodbe o finančnem leasingu in je zaradi neplačevanja obokov odpovedala
pogodbo in prodala avtomobila pri pooblaščenih trgovcih.
Odločitev št. 205
1. Pritožba stranke, da naj poravnalni svet ustrezno ukrepa zoper banko in izvede ustrezne
postopke za zagotovitev zakonitosti poslovanja, poravnalni svet ne more sprejeti, ker za to ni
pristojen.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da sta stranka in banka sklepali vrsto kreditnih pogodb za nakup
vrednostnih papirjev. Stranka je za zavarovanje odplačila kreditov banki dala v zastavo
kupljene vrednostne papirje. Banka je imela pravico, da vrednostne papirje prodaja v
primerih njihovega padca, vendar se je odločala v večini primerov kot sta se stranka in banka
dogovarjali.
3. Poravnalni svet je menja, da ni pristojen odločati o poslovni politiki banke, kdaj in kako bo
unovčevala terjatve iz danih zavarovanj.

Odločitev št. 206
1. Pritožba stranke je utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da sta do dneva obravnave sami uredili sporna razmerja, manjka le
še podpis na aneksu k pogodbi o finančnem leasingu.
3. Poravnalni svet je mnenja, da je prišlo do nesoglasja zaradi neustreznega komuniciranja med
stranko in družbo.
4. Poravnalni svet priporoča družbi, da v bodoče strankam natančneje pojasnijo kako naj uredijo
plačilo z direktnimi obremenitvami v izogib nepotrebnih zapletov.
Odločitev št. 207
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da ima banka utemeljene zahtevke za vračilo denarja, saj ti izhajajo
iz neplačanega dolga po pogodbi o kreditu št. 48164/71 ter pogodbi št. 166087/2 o
prekoračitvi sredstev na TRR.
3. Poravnalni svet je mnenja, da naj ne bi banka zaračunavala zamudnih obresti za čas, ko je
stranka odplačevala posojilo, to je od 13.4. 2010 do 29.6.2011, saj je po vložitvi predloga za
izvršbo stranka banki dala izjavo, da bo stranka odplačevala dolg po kreditu obročno.
Poravnalni svet ugotavlja, da je stranka nekaj mesecev redno poravnavala dolg.
4. Poravnalni svet priporoča banki, da naredi nov izračun dolga po pogodbi o kreditu,
upoštevajoč priporočilo poravnalnega sveta, da zniža dolg za zamudne obresti po točki 3. tega
sklepa.
5. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega
prejema.

Odločitev št. 208
1. Pritožba stranke je utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je strankina kartica bila skimirana in uporabljena je bila PIN
koda pri dvigu denarja v drugi državi.
3. Poravnalni svet je mnenja, da kartica ni bila ukradena, ni bila izgubljena, uporabnik pa je
zavaroval osebne varnostne elemente plačilnega instrumenta (PIN koda) skladno s splošnimi
pogoji vodenja TRR in opravljanja plačilnih storitev, zato stranka ne more trpeti škode,
povzročene z dvigom denarja tretje osebe.
4. Poravnalni svet priporoča, da naj banka stranki povrne 150 EUR.
5. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega
prejema.

Odločitev št. 209
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je banka v konkretnem primeru izvrševala sodne sklepe o
izvršbi skladno z zakonom o izvršbi in zavarovanju, kjer je določeno, da mora upoštevati
vrstni red poplačila terjatev po prejemu izvršilnih sklepov.

Odločitev št. 210
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je stranka plačala stroške kredita, ki se plačujejo v enkratnem
znesku, banka ni zaračunala stranki stroškov za predčasno poplačilo kredita.
3. Poravnalni svet priporoča banki, da v bodoče v kreditne pogodbe jasno zapiše za kakšen
strošek odplačevanja kredita gre v danem primeru s pojasnilom, da se ti stroški v nobenem
primeru pri predčasnem poplačilu kredita ne vračajo in da ne gre za večkratno odplačevanje
temveč za enkratno plačilo.
Odločitev št. 211
1. Pritožba stranke ni utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je stranka banki dolžna 2.281,33 EUR iz naslova dolgov, ki so
nastali na posojilni kartici Karanta in na osebnem računu.
3. Poravnalni svet priporoča, da stranka obišče banko, oddelek pravne pisarne za izterjavo, kjer
naj skleneta dogovor o načinu vračila 2.281,33 EUR v mesečnih obrokih v skladu s ponujeno
ponudbo banke.
4. Banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v osmih dneh od njenega
prejema.
Odločitev št. 212
1. Pritožba stranke je utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je strankina kartica bila skimirana in uporabljena je bila PIN
koda pri dvigu denarja v drugi državi.
3. Poravnalni svet je mnenja, da kartica ni bila ukradena, ni bila izgubljena, uporabnik pa je
zavaroval osebne varnostne elemente plačilnega instrumenta (PIN koda) skladno s splošnimi
pogoji vodenja TRR in opravljanja plačilnih storitev, zato stranka ne more trpeti škode,
povzročene z dvigom denarja tretje osebe.
4. Poravnalni svet priporoča, da naj banka stranki povrne 150 UR.
5. banka je dolžna obvestiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v 8n dneh od njenega prejema.
Odločitev št. 213

1. Pritožba stranke je utemeljena.
2. Poravnalni svet ugotavlja, da je strankina kartica bila skimirana in uporabljena je bila PIN
koda pri dvigu denarja v drugi državi.
3. Poravnalni svet je mnenja, da kartica ni bila ukradena, ni bila izgubljena, uporabnik pa je
zavaroval osebne varnostne elemente plačilnega instrumenta (PIN koda) skladno s splošnimi
pogoji vodenja TRR in opravljanja plačilnih storitev, zato stranka ne more trpeti škode,
povzročene z dvigom denarja tretje osebe.
4. Poravnalni svet priporoča, da naj banka stranki povrne 150 UR.
5. banka je dolžna obvetsiti poravnalni svet o izvršitvi odločitve v 8n dneh od njenega prejema.

