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Ref.: Petiția nr. 1523/2010, adresată de Marian Antonie, de cetățenie română, 
privind presupusa schimbare dublă a monedei naționale de către bănci

1. Rezumatul petiției

Petiționara își relatează experiența din Regatul Unit și se plânge în legătură cu 
comportamentul anumitor bănci, care schimbă moneda națională românească de două ori, 
când moneda utilizată nu este nici moneda euro, nici dolarul american. Ea consideră că 
această practică ar trebui să fie ilegală și interzisă, deoarece afectează drepturile 
consumatorilor și libera circulație a persoanelor.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 martie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 6 mai 2011

Petiția
Petiționarul își relatează experiența cu privire la o tranzacție de plată efectuată în Regatul Unit 
și se plânge de schimbarea dublă a monedei, care a dus la plăți mai mari din partea sa. Inițial, 
comerciantul l-a întrebat pe acesta la punctul de vânzare dacă dorește să plătească în lire 
sterline sau să i se ofere o conversie monetară în leul nou românesc, RON. Aparent, 
comerciantul a crezut că aceasta este moneda cardului său de plată. După ce a fost informat cu 
privire la rata de schimb și suma finală în RON, petiționarul a optat pentru conversia 
monetară și a plătit în RON. Se pare că, ulterior, suma a fost schimbată în EUR și înapoi în 
RON. Din cauza acestei conversii multiple, din contul său s-a încasat o sumă mai mare decât 
cea convenită la punctul de vânzare. Petiționarul consideră că această practică este împotriva 
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drepturilor consumatorilor și contrazice informațiile oferite de către comerciant, care a 
explicat că conversia este finală și că nu se vor aplica taxe suplimentare. Se pare că această 
practică nu constituie o excepție în cazul tranzacțiilor realizate într-o monedă alta decât EUR.
Observațiile Comisiei 

Articolul 49 alineatul (2) din Directiva 2007/64/CE1 stabilește principiile transparenței și 
alegerii pentru deținătorii de carduri bancare în ceea ce privește conversiile monetare. Prin 
urmare, atunci când unui plătitor i se propune o conversie monetară la punctul de vânzare sau 
de către persoana plătită, informațiile cu privire la aceasta trebuie furnizate anterior inițierii 
tranzacției de plată. În plus, partea care oferă serviciul de conversie monetară trebuie să 
dezvăluie plătitorului toate tarifele aplicate, precum și rata de schimb ce va fi utilizată pentru 
conversia tranzacției de plată. Mai mult, plătitorul acceptă serviciul de conversie monetară pe 
baza acestor informații. 

Conform informațiilor furnizate de către petiționar, aceste condiții fuseseră îndeplinite atunci 
când acesta a acceptat oferta comerciantului de a plăti cu cardul său în RON. Pe baza 
informațiilor aflate la dispoziția Comisiei, motivele tranzacțiilor valutare ulterioare în EUR și 
înapoi în RON nu sunt clare. Este posibil ca acestea să fi avut loc datorită condițiilor din 
contractul-cadru dintre petiționar și furnizorul cardului său de plată. 

Ar trebui menționat faptul că numeroase instituții de plată din statele membre UE din afara 
zonei euro oferă carduri de plată care sunt stabilite din punct de vedere tehnic în EUR (uneori 
și în USD) pentru toate tranzacțiile, iar suma este ulterior schimbată în moneda națională. 
Dacă acesta ar fi cazul în situația de față, ar însemna că toate tranzacțiile în lire sterline ar fi 
schimbate în EUR și apoi în RON. Este posibil ca acest lucru să nu fi fost știut de către 
comerciantul britanic atunci când a oferit conversia monetară în RON, întrucât acesta ar fi 
presupus că cardul emis în România era denominat în RON.

Concluzii

Comisia poate iniția acțiuni împotriva statelor membre numai în cazul unei transpuneri sau 
aplicări incorecte a legislației europene. Având în vedere informațiile disponibile, drepturile și 
obligațiile stabilite în Directiva 2007/64/CE privind serviciile de plată par să fi fost respectate. 
Deși prima conversie monetară pare să fie vizată de articolul 49 alineatul (2) din Directiva 
2007/64/CE, este posibil ca și conversiile ulterioare să fie în conformitate cu directiva, în 
cazul în care sunt interpretate în conformitate cu articolul 49. Comisia sugerează ca 
petiționarul să verifice termenii și condițiile contractului-cadru pentru cardul său de plată 
pentru a vedea dacă acesta prevede că tranzacțiile în afara României care nu sunt efectuate în 
EUR sunt întotdeauna convertite mai întâi în EUR și apoi în moneda locală.

Petiționarul ar putea, de asemenea, să prezinte această chestiune ombudsmanului român 
pentru servicii bancare, care ar putea lua legătura cu ombudsmanul britanic pentru servicii 
financiare. Datele de contact ale ombudsmanului român sunt următoarele:

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