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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0990/2010, którą złożył I.D.H. (Niemcy) w sprawie pokwitowań 
wypłaty gotówki z bankomatów

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że w Niemczech nie są wydawane pokwitowania wypłaty 
gotówki z bankomatów, choć wydaje się je w innych krajach.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 listopada 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 13 stycznia 2011 r.

Na mocy dyrektywy w sprawie usług płatniczych w ramach rynku 
wewnętrznego1(„dyrektywa w sprawie usług płatniczych”) ustanowiono przepisy mające na 
celu zwiększenie przejrzystości warunków i wymogów informacyjnych dotyczących usług 
płatniczych2. Zgodnie z punktem 21 preambuły do tej dyrektywy „W celu zachowania 
przejrzystości niniejsza dyrektywa powinna ustanowić zharmonizowane wymogi mające 
zapewnić podawanie użytkownikom usług płatniczych niezbędnych i wystarczających 
informacji dotyczących umowy o usługę płatniczą i transakcji płatniczych”. Celem tych 
przepisów jest zapewnienie tego, by użytkownicy usług płatniczych otrzymywali niezbędne 
informacje przed dokonaniem i po dokonaniu wypłaty:
 Dostawcy usług płatniczych muszą poinformować użytkowników usług płatniczych 
o szczegółowych warunkach (w tym przekazać informacje na temat dostawcy usług 
                                               
1Dyrektywa 2007/64/WE (Dz.U. L 319 z 5.12.2007, s. 1).
2Zob. tytuł III przedmiotowej dyrektywy.
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płatniczych, cech usług płatniczych, opłat i praw do zwrotu) przed wykonaniem transakcji 
płatniczej. 
 Użytkowników usług płatniczych należy poinformować o wszelkich zmianach 
warunków tego typu, w tym o zmianach opłat, co najmniej z dwumiesięcznym 
wyprzedzeniem. 
 Po wykonaniu transakcji płatniczej użytkownicy usług płatniczych powinni również 
otrzymać informacje na temat zrealizowanej transakcji (kwota, data, opłaty), tak aby mogli 
zweryfikować jej poprawne wykonanie.

Jeśli jednak chodzi o konkretne pytanie składającego petycję, na mocy art. 47 ust. 2 
przedmiotowej dyrektywy umowa ramowa może zawierać warunek, zgodnie z którym 
informacje o każdej dokonanej transakcji płatniczej (na przykład wypłacie gotówki 
z bankomatu) należy dostarczać lub udostępniać okresowo co najmniej raz w miesiącu, a nie 
po każdej transakcji. 

Prawo niemieckie umożliwiające wdrożenie przepisów dyrektywy w sprawie usług 
płatniczych obowiązuje od dnia 31 października 2009 r.

Wnioski

W świetle informacji dostępnych Komisji nie można ustalić, czy kwestia poruszona przez 
składającego petycję wskazuje na możliwe naruszenie prawa UE. Składający petycję 
powinien sprawdzić warunki określone w umowie ramowej banku, który wydał mu kartę 
płatniczą, a przede wszystkim to, czy zgodził się on na otrzymywanie pokwitowań co 
miesiąc, a nie każdorazowo po dokonaniu transakcji. W razie wątpliwości składający petycję 
może się skontaktować z właściwymi organami odpowiedzialnymi za skargi, które zostały 
ustanowione w Niemczech po wdrożeniu dyrektywy w sprawie usług płatniczych:

– właściwe władze niemieckie odpowiedzialne za skargi: Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de);

– niemiecki organ pozasądowy odpowiedzialny za skargi: Schlichtungsstelle bei der 
Deutschen Bundesbank (www.bundesbank.de).


