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Tema: Peticija Nr. 1523/2010 dėl tariamo dvigubo valiutos konvertavimo atliekant 
banko operacijas, kurią pateikė Rumunijos pilietė Marian Antonie

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja pasakoja jai Jungtinėje Karalystėje nutikusius įvykius ir skundžiasi, kad kai 
kurie bankai Rumunijos valiutą konvertuoja du kartus, jei naudojama valiuta nėra euras ar 
JAV doleris. Peticijos pateikėjos nuomone, tokie veiksmai turi būti pripažinti neteisėtais ir 
uždrausti, nes jais pažeidžiamos vartotojų teisės ir asmenų judėjimo laisvė.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. kovo 18 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gegužės 6 d.

„Peticija

Peticijos pateikėja pasakoja apie mokėjimo operaciją, kuri atlikta Jungtinėje Karalystėje, ir 
skundžiasi dėl dvigubo valiutos konvertavimo, dėl kurio jai teko daugiau sumokėti. 
Pardavimo vietoje pardavėjas iš pradžių jos paklausė, ar ši norėtų mokėti Didžiosios 
Britanijos svarais sterlingais (GBP) ar pasinaudoti valiutos konvertavimu į Rumunijos lėjas 
(naująsias) (RON), kurias pardavėjas, ko gero, laikė jos mokėjimo kortelės valiuta. 
Informuota apie keitimo kursą ir galutinę sumą Rumunijos lėjomis, ji nusprendė rinktis 
valiutos konvertavimą ir mokėti jomis. Paaiškėjo, kad vėliau suma buvo konvertuota į eurus 
(EUR) ir tada vėl į Rumunijos lėjas. Dėl šio keleriopo konvertavimo nuo jos sąskaitos buvo 
nuskaičiuota didesnė nei pardavimo vietoje sutarta suma. Peticijos pateikėja mano, kad tokia 
praktika pažeidžiamos vartotojų teisės ir ji neatitinka informacijos, kurią jai pateikė 
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pardavėjas, aiškinęs, kad konvertavimas yra galutinis, ir jokie papildomi mokesčiai nebus 
pritaikyti. Pasirodo, tokia praktika yra ne išimtis atvejais, kai operacijos vykdomos kitomis 
valiutomis nei EUR.
Komisijos pastabos

Direktyvos 2007/64/EB 49 straipsnio 2 dalyje1 išdėstyti skaidrumo ir kortelės savininkų 
valiutos konvertavimo pasirinkimo principai. Atitinkamai, kai pardavimo vietoje mokėtojui 
siūloma konvertuoti valiutą arba kai tai siūlo pinigų gavėjas, informacija apie tokį 
konvertavimą turi būti pateikta prieš pradedant mokėjimo operaciją. Be to, valiutos 
konvertavimo paslaugą siūlanti šalis turi informuoti mokėtoją apie visus mokesčius ir valiutos 
kursą, kuris bus naudojamas mokėjimo operacijai konvertuoti. Mokėtojas taip pat turi sutikti, 
kad tokiomis sąlygomis būtų atlikta valiutos perskaičiavimo paslauga. 
Remiantis peticijos pateikėjos informacija, šios sąlygos buvo įvykdytos, kai ji priėmė 
pardavėjo pasiūlymą sumokėti savo mokėjimo kortele Rumunijos lėjomis. Iš Komisijos 
turimos informacijos neaiškios vėlesnių valiutos operacijų keičiant į eurus ir atgal į 
Rumunijos lėjas priežastys. Jos galėjo įvykti dėl peticijos pateikėjos ir jos mokėjimo kortelės 
tiekėjo bendrosios sutarties sąlygų. 
Pažymėtina, kad daugelis mokėjimo institucijų ne euro zonos ES valstybėse narėse siūlo 
mokėjimo korteles, kuriomis visos užsienio operacijos techniškai vykdomos eurais (kartais ir 
JAV doleriais) ir suma tik vėliau yra konvertuojama į nacionalinę valiutą. Jei taip buvo ir 
svarstomu atveju, tai galėtų reikšti, kad bet kokia operacija Didžiosios Britanijos svarais 
sterlingais būtų pirmiau konvertuota į eurus ir tada į Rumunijos lėjas. Gali būti, kad Jungtinės 
Karalystės pardavėjas to nežinojo, kai siūlė keisti valiutą į Rumunijos lėjas, nes jis galėjo 
manyti, kad Rumunijoje išduota kortelė yra išreikšta Rumunijos lėjų valiuta.
Išvados
Komisija gali inicijuoti bylą prieš valstybę narę tik jei yra netinkamai perkelta arba 
netinkamai taikoma ES teisė. Remiantis turimą informacija, atrodo, kad buvo laikomasi 
Direktyvoje 2007/64/EB dėl mokėjimo paslaugų nustatytų teisių ir pareigų.  Pirmasis valiutos 
konvertavimas, atrodo, vyko pagal Direktyvos 2007/64/EB 49 straipsnio 2 dalį, bet jei dėl 
vėlesnių konvertavimų buvo susitarta pagal 49 straipsnį, jie irgi gali atitikti šią direktyvą. 
Komisija siūlo peticijos pateikėjai patikrinti savo mokėjimo kortelės bendrosios sutarties 
nuostatas ir sąlygas, ir išsiaiškinti, ar jose nenustatyta, kad ne eurais vykdomos operacijos už 
Rumunijos ribų pirmiausiai visada konvertuojamos į eurus ir tada į vietos valiutą.

Galbūt peticijos pateikėja norės šį klausimą iškelti Rumunijos banko paslaugų ombudsmenui, 
kuris gali susisiekti su Jungtinės Karalystės finansinių paslaugų ombudsmenu. Rumunijos 
ombudsmeno kontaktiniai duomenys:

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

                                               
1 OL L 319, 2007 12 5, p. 1-36.


