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Θέμα: Αναφορά 1523/2010 της Marian Antonie, ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενη διπλή μετατροπή συναλλάγματος από τράπεζες

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα διηγείται την εμπειρία της στο Ηνωμένο Βασίλειο και παραπονείται για τη 
συμπεριφορά ορισμένων τραπεζών, οι οποίες μετατρέπουν το ρουμανικό νόμισμα δύο φορές, 
όταν το χρησιμοποιούμενο νόμισμα δεν είναι ούτε το ευρώ ούτε το δολάριο ΗΠΑ. Θεωρεί ότι 
η πρακτική αυτή πρέπει να καταστεί παράνομη και να απαγορευθεί, καθώς επηρεάζει τα 
δικαιώματα των καταναλωτών και την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Μαρτίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Μαΐου 2011.

Η αναφορά
Η αναφέρουσα διηγείται την εμπειρία της από μια πράξη πληρωμής που έλαβε χώρα στο 
Ηνωμένο Βασίλειο και διαμαρτύρεται για τη διπλή μετατροπή νομίσματος που την επιβάρυνε 
με υψηλότερες χρεώσεις. Αρχικά ερωτήθηκε από τον έμπορο στο σημείο πώλησης αν 
επιθυμούσε να πληρώσει σε λίρες στερλίνες (GBP) ή να πραγματοποιηθεί μετατροπή 
νομίσματος στο νέο ρουμανικό λέου (RON), που προφανώς ο έμπορος θεώρησε ότι ήταν το 
νόμισμα της κάρτας πληρωμής της. Έχοντας ενημερωθεί για τη συναλλαγματική ισοτιμία και 
το τελικό ποσό σε RON, επέλεξε τη μετατροπή νομίσματος και πλήρωσε σε RON. Καθώς 
φαίνεται, κατόπιν το ποσό μετατράπηκε σε ευρώ (EUR) και στη συνέχεια πάλι σε RON. 
Λόγω αυτής της πολλαπλής μετατροπής, χρεώθηκε υψηλότερο ποσό στον λογαριασμό της 
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από το ποσό που συμφωνήθηκε στο σημείο πώλησης. Η αναφέρουσα θεωρεί ότι η πρακτική 
αυτή αντιβαίνει στα δικαιώματα των καταναλωτών και έρχεται σε σύγκρουση με τις 
πληροφορίες που της παρείχε ο έμπορος, ο οποίος εξήγησε ότι η μετατροπή ήταν τελική και 
ότι δεν θα εφαρμόζονταν επιπρόσθετες χρεώσεις. Προφανώς αυτή η πρακτική δεν αποτελεί 
εξαίρεση στην περίπτωση συναλλαγών που πραγματοποιούνται σε νομίσματα διαφορετικά 
από το EUR.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής 
Το άρθρο 49, παράγραφος 2, της οδηγίας 2007/64/ΕΚ1 καθορίζει τις αρχές της διαφάνειας και 
της επιλογής των κατόχων καρτών όσον αφορά τη μετατροπή νομισμάτων. Έτσι, όταν 
προσφέρεται στον πληρωτή μετατροπή νομισμάτων στο σημείο πώλησης ή εκ μέρους του 
δικαιούχου, οι πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω μετατροπή πρέπει να παρέχονται πριν 
από την έναρξη της πράξης πληρωμής. Επίσης, το μέρος που προσφέρει την υπηρεσία 
μετατροπής νομισμάτων στον πληρωτή υποχρεούται να του γνωστοποιήσει κάθε σχετική 
επιβάρυνση, καθώς και τη συναλλαγματική ισοτιμία που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τη 
μετατροπή. Ο πληρωτής αποδέχεται την παροχή της υπηρεσίας μετατροπής νομισμάτων 
πάνω σε αυτή τη βάση. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρείχε η αναφέρουσα, οι προϋποθέσεις αυτές 
ικανοποιήθηκαν όταν αποδέχτηκε την προσφορά του εμπόρου να πληρώσει με την κάρτα 
πληρωμής της σε RON. Βάσει των πληροφοριών που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή, δεν 
είναι σαφείς οι λόγοι για τους οποίους εκτελέστηκαν οι μεταγενέστερες συναλλαγματικές 
συναλλαγές σε EUR και κατόπιν πάλι σε RON. Ενδέχεται να πραγματοποιήθηκαν λόγω των 
όρων της σύμβασης πλαισίου μεταξύ της αναφέρουσας και του παρόχου της κάρτας 
πληρωμής της. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι πολλά ιδρύματα πληρωμών σε κράτη μέλη της ΕΕ που δεν 
ανήκουν στην ευρωζώνη προσφέρουν κάρτες πληρωμής οι οποίες τεχνικά εξοφλούνται σε 
EUR (ορισμένες φορές και σε δολάρια ΗΠΑ (USD)) για όλες τις συναλλαγές στο εξωτερικό 
και το ποσό μετατρέπεται μόνο στη συνέχεια στο εθνικό νόμισμα. Εάν ίσχυε αυτό στην 
προκειμένη περίπτωση, αυτό θα σήμαινε ότι κάθε συναλλαγή σε GBP θα μετατρεπόταν 
πρώτα σε EUR και έπειτα σε RON. Υπάρχει πιθανότητα να μην το γνώριζε αυτό ο έμπορος 
του Ηνωμένου Βασιλείου όταν προσέφερε τη μετατροπή νομίσματος σε RON, καθώς θα 
υπέθεσε ότι η κάρτα που είχε εκδοθεί στη Ρουμανία εκφραζόταν σε RON.

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή δύναται να αναλάβει δράση κατά κράτους μέλους μόνο σε περιπτώσεις 
εσφαλμένης μεταφοράς ή εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ. Υπό το πρίσμα των διαθέσιμων 
πληροφοριών, φαίνεται ότι τηρήθηκαν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που ορίζονται στην 
οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών. Ενώ η πρώτη μετατροπή νομίσματος 
φαίνεται ότι καλύπτεται από το άρθρο 49, παράγραφος 2, της οδηγίας 2007/64/ΕΚ, οι 
μεταγενέστερες μετατροπές ενδέχεται να συνάδουν επίσης με την οδηγία εάν είχαν 
συμφωνηθεί σύμφωνα με το άρθρο 49. Η Επιτροπή προτείνει στην αναφέρουσα να 
επαληθεύσει τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης πλαισίου που έχει υπογράψει για 
την κάρτα πληρωμής της, ώστε να δει κατά πόσον ορίζει ή όχι ότι οι συναλλαγές εκτός 
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Ρουμανίας που δεν πραγματοποιούνται σε EUR μετατρέπονται πάντα πρώτα σε EUR και 
έπειτα στο τοπικό νόμισμα.

Η αναφέρουσα δύναται επίσης εάν το επιθυμεί να θίξει το ζήτημα στον ρουμάνο 
διαμεσολαβητή για τις τραπεζικές υπηρεσίες, ο οποίος μπορεί να έλθει σε επαφή με τον 
διαμεσολαβητή του Ηνωμένου Βασιλείου για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Τα στοιχεία 
επικοινωνίας του ρουμάνου διαμεσολαβητή είναι τα εξής:

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


