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Ref.: Petiția nr. 0990/2010, adresată de I.D.H., de cetățenie germană, privind 
chitanțele pentru retragerile de la bancomate

1. Rezumatul petiției

Petiționara reclamă faptul că în Germania nu se emit chitanțe pentru retragerile de bani de la 
bancomate, cu toate că acestea sunt emise în alte țări.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 noiembrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 13 ianuarie 11

Directiva privind serviciile de plată în cadrul pieței interne1 („Directiva privind serviciile de 
plată”) stabilește un set de norme cu scopul de a crește transparența condițiilor și a cerințelor 
de informare pentru serviciile de plată2. Astfel cum se menționează în considerentul (21) al 
directivei, „în interesul transparenței, prezenta directivă ar trebui să stabilească cerințele 
armonizate necesare pentru a garanta furnizarea către utilizatorii serviciilor de plată a unor 
informații necesare și suficiente cu privire atât la contractul de servicii de plată, cât și la 
operațiunile de plată”. Aceste dispoziții asigură că utilizatorii de servicii de plată primesc 
informațiile necesare înainte și după efectuarea unei plăți:

 Prestatorii de servicii de plată trebuie să ofere utilizatorilor serviciilor de plată 
condiții contractuale amănunțite (inclusiv informații cu privire la prestatorul 

                                               
1 Directiva 2007/64/CE (JO L 319, 5.12.2007, p. 1)
2 A se vedea titlul III din directivă.
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serviciilor de plată, caracteristicile serviciilor de plată, comisioanele, drepturile de 
rambursare) înainte ca plățile să poată fi efectuate.

 Orice modificare în astfel de condiții, inclusiv cu privire la comisioane, trebuie să 
fie comunicată utilizatorilor serviciilor de plată cu cel puțin două luni în avans.

 Ulterior plății, utilizatorii serviciilor de plată trebuie să primească, de asemenea, 
informații privind plățile efectuate (suma, data, comisioane), astfel încât să poată 
verifica dacă tranzacția de plată a fost efectuată corect.

Cu toate acestea, în ceea ce privește problema specifică a petiționarei, articolul 47 alineatul 
(2) din directivă prevede că un contract-cadru poate conține clauza ca informațiile care trebuie 
furnizate după fiecare operațiune de plată individuală (cum ar fi o retragere de la bancomat) să 
fie transmise sau făcute disponibile cel puțin o dată pe lună, și nu după fiecare tranzacție 
individuală.

Legislația germană de punere în aplicare a dispozițiilor Directivei privind serviciile de plată 
este în vigoare începând cu 31 octombrie 2009.

Concluzii

Având în vedere informațiile puse la dispoziția Comisiei, nu este posibil să se stabilească dacă 
problema menționată de petiționară implică o posibilă încălcare a legislației UE. Se 
recomandă petiționarei să verifice condițiile contractului-cadru al băncii care a emis cardul 
său de plată și, în special, dacă a fost de acord cu o condiție potrivit căreia înregistrările de la 
retragerile de la bancomate sunt oferite lunar, mai degrabă decât după fiecare operațiune 
individuală. În cazul existenței unor îndoieli, se recomandă petiționarei să contacteze 
organismele competente cu soluționarea reclamațiilor, instituite în Germania în urma punerii 
în aplicare a Directivei privind serviciile de plată:

Autoritatea germană competentă responsabilă pentru tratarea reclamațiilor este următoarea:
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de).

Organismul german extrajudiciar responsabil cu soluționarea reclamațiilor este:
Schlichtungsstelle bei der Deutschen Bundesbank (www.bundesbank.de).


