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Om: Andragende 1523/2010 af Marian Antonie, rumænsk statsborger, om angivelig 
dobbelt omregning af penge ved banktransaktioner

1. Sammendrag

Andrageren beretter om sin oplevelse i Det Forenede Kongerige, idet hun klager over, at visse 
banker gennemfører en dobbelt omregning af rumænske penge, når der ikke er tale om euro 
eller dollars. Hun mener, at denne praksis burde betragtes som ulovlig og forbudt, eftersom 
den krænker forbrugernes rettigheder og dertil hindrer den frie bevægelighed for personer.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. marts 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 6. maj 2011.

"Andragendet

Andrageren beretter om sin oplevelse med en betalingstransaktion foretaget i Det Forenede 
Kongerige, idet hun klager over en dobbelt valutaomregning, som medførte højere gebyrer for 
hende. På salgsstedet spurgte den handlende hende indledningsvis, om hun ønskede at betale i 
engelske pund, eller om beløbet skulle omregnes til rumænske leu (RON), som den handlende 
åbenbart troede var hendes betalingskorts valuta. Da hun var blevet oplyst om vekselkursen 
og det endelige beløb i RON, valgte hun, at beløbet skulle omregnes, og betalte med RON. 
Efterfølgende blev beløbet så omregnet til euro og derefter tilbage til RON. På grund af den 
ekstra omregning blev der trukket et højere beløb på hendes konto end det, der var aftalt på 
salgsstedet. Andrageren mener, at denne praksis strider imod forbrugerrettighederne og er i 
modstrid med de oplysninger, som hun fik af den handlende, som forklarede, at omregningen 
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var endelig, og at der ikke ville tilløbe yderligere gebyrer. Denne praksis er åbenbart ingen 
undtagelse i forbindelse med transaktioner, der foretages i andre valutaer end euro.

Kommissionens bemærkninger 
Artikel 49, stk. 2, i direktiv 2007/64/EF1 fastlægger principperne om gennemsigtighed og 
valgmuligheder for kortindehavere i forbindelse med valutaomregning. Heraf følger, at når en 
betaler tilbydes valutaomregning på salgsstedet eller af betalingsmodtageren, skal der gives 
oplysninger om omregningen, før betalingstransaktionen initieres. Desuden er den part, der 
tilbyder valutaomregningstjenesten, forpligtet til at give betaleren alle oplysninger om gebyrer 
samt om den vekselkurs, der anvendes ved valutaomregningen. Derudover skal betaleren 
godkende, at valutaomregningstjenesten ydes på dette grundlag. 

Ifølge de oplysninger, som andrageren har givet, var disse betingelser opfyldt, da hun 
accepterede den handlendes tilbud om at betale med sit betalingskort i RON. På baggrund af 
de oplysninger, Kommissionen ligger inde med, er årsagen til de efterfølgende 
valutatransaktioner til euro og tilbage til RON ikke åbenlys. De kan have fundet sted på grund 
af betingelser i rammekontrakten mellem andrageren og udbyderen af hendes betalingskort. 

Det bør bemærkes, at mange betalingsinstitutter i EU-medlemsstater uden for euroområdet 
tilbyder betalingskort, som teknisk set opgøres i euro (til tider også i amerikanske dollars) for 
alle udenlandske transaktioner, og beløbet omregnes efterfølgende til den nationale valuta. 
Hvis det var tilfældet i den pågældende situation, ville det betyde, at enhver transaktion i 
britiske pund først ville blive omregnet til euro og dernæst til RON. Det er muligt, at den 
handlende i Det Forenede Kongerige ikke vidste dette, da han tilbød valutaomregningen til 
RON, fordi han antog, at kortet, som var udstedt i Rumænien, var denomineret i RON.

Konklusioner

Kommissionen kan kun indlede foranstaltninger mod medlemsstater i tilfælde af forkert 
anvendelse eller gennemførelse af EU-lovgivningen. I lyset af de foreliggende oplysninger er 
de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af direktiv 2007/64/EF om betalingstjenester, 
blevet overholdt. Mens den første valutaomregning lader til at være omfattet af artikel 49, stk. 
2, i direktiv 2007/64/EF, kan de følgende omregninger ligeledes være i tråd med direktivet, 
hvis de er aftalt i overensstemmelse med artikel 49. Kommissionen foreslår, at andrageren 
kontrollerer vilkår og betingelser i rammekontrakten for sit betalingskort for at få afklaret, om 
det fremgår, at transaktioner uden for Rumænien, som ikke foretages i euro, altid først 
omregnes til euro og dernæst til den lokale valuta.

Andrageren har endvidere mulighed for at tage sagen op med den rumænske ombudsmand for 
bankydelser, som kan tage kontakt til ombudsmanden for finansielle tjenesteydelser i Det 
Forenede Kongerige. Hermed følger kontaktoplysninger for den rumænske ombudsmand:

http://mediatorbancar.wordpress.com/about/."
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