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Комисия по петиции
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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0963/2011, внесена от Triin Saag, с естонско гражданство, 
относно трудностите, свързани със закриването на банкова сметка в ЕС

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията, естонска гражданка, която е пребивавала в Италия с учебна 
цел, е имала пощенска банкова сметка в Poste Italiane Spa. След като се премества да 
живее в Белгия, през юли 2011 г. изпраща писмо до банката с искане да бъде закрита 
банковата сметка в Италия и парите й да бъдат прехвърлени по белгийска банкова 
сметка. Poste Italiane е отговорила, че е невъзможно да бъде закрита банковата сметка и 
да бъдат прехвърлени парите в „чужда“ банкова сметка (в случая белгийска), освен ако 
вносителката не обяви адрес в Италия, на който оставащите средства да бъдат 
изпратени под формата на чек.

Вносителката на петицията би искала да знае дали използваната от Poste Italiane Spa 
процедура е в съответствие с принципите на свободно движение на лица, стоки и 
услуги в рамките на ЕС и с функционирането на вътрешния пазар по принцип.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 декември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор от Комисията, получен на 17 февруари 2012 г.

Комисията е загрижена за пречките, които потребителите срещат при опит да закрият 
банковите си сметки на единния пазар. През 2007 г. банковият сектор на ЕС пусна в 
действие инициатива за саморегулиране, която не успя да донесе очакваните резултати. 
Вследствие на това Комисията обсъжда дали са необходими регулаторни действия в 
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тази област. 

В момента някои актуални правила, свързани с разглеждания случай, могат да се 
намерят в Директива 2007/64/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 13 ноември 
2007 г. относно платежните услуги във вътрешния пазар (Директива за платежните 
услуги — ДПУ). 

Член 45 от ДПУ определя условията, при които ползвателите на платежни услуги и 
доставчиците на платежни услуги могат да прекратят сключен договор. Това включва и 
закриването на банкова сметка. Съгласно допълнителното обяснение в съображение 29, 
целта на разпоредбата е да улесни мобилността на клиентите, като по-специално им се 
дава възможност да прекратят рамков договор след изтичането на една година, без да 
заплащат такси за това. Този член обаче не се отнася до прехвърлянето на оставащите 
пари по сметка в друга банка. 

Титулярът на сметката може, разбира се, да поиска прехвърляне на пари от една 
банкова сметка в друга, преди да поиска закриване на банковата сметка. Съгласно член 
65 от ДПУ доставчикът на платежни услуги може да откаже да изпълни платежно 
нареждане само при изключителни обстоятелства. В такъв случай титулярът на 
сметката би трябвало да бъде уведомен за причините за отказа. Въз основа на 
наличната информация, с която Комисията разполага, не са ясни причините за отказа на 
италианската банка да прехвърли в Белгия оставащите по сметката средства. Не е ясно 
също така защо националността на банката получател е от значение.

Въз основа на наличната информация се вижда, че проблемът не е възникнал 
вследствие на неправилно транспониране или прилагане на правото на Европейския 
съюз, в сегашния му вид, от страна на някой италиански орган. Европейската Комисия 
не може да се намесва във въпрос, свързан с договорните отношения, между дадена 
банка и неин клиент. Това е ролята на компетентните национални органи съгласно 
посоченото в глава 5 на ДПУ. Глава 5 на ДПУ също така задължава държавите членки 
да осигурят на потребителите специални извънсъдебни процедури за жалби и за 
разрешаване на спорове.

Заключения

В настоящия случай Комисията би предложила на вносителя на петицията да провери в 
банка Poste Italiane дали е възможно да прехвърли оставащите в сметката средства в 
друга банкова сметка, преди да премине към закриване на пощенската си банкова 
сметка. Ако евентуално банка Poste Italiane продължава да отказва закриване на 
сметката или да настоява, че оставащите средства трябва да се изпратят на адрес в 
Италия, без да посочва обективни причини за това, вносителката на петицията би могла 
да обмисли да се обърне към Arbitro Bancario e Finanziario – компетентния орган в 
Италия за извънсъдебни процедури за жалби и за разрешаване на спорове. Актуалните 
данни за контакт са следните: 

Arbitro Bancario e Finanziario
Via Venti Settembre, 97/e
00187 Roma
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Телефон: +39 06 47929235
Факс:     +39 06 4792 94208
Електронна поща:
roma.abf.segreteriatecnica@bancaditalia.it; 
rea.rapporti_intermediari_clienti@bancaditalia.it

Уебсайт: www.arbitrobancariofinanziario.it


