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Θέμα: Αναφορά 0963/2011, της Triin Saag, εσθονικής ιθαγένειας, σχετικά με δυσκολίες 
που αντιμετωπίζει όσον αφορά το κλείσιμο τραπεζικού λογαριασμού στην ΕΕ

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα, εσθονή πολίτης, η οποία κατά το παρελθόν διέμεινε στην Ιταλία για σπουδές, 
διατηρούσε λογαριασμό ταχυδρομικού ταμιευτηρίου στην «Poste Italiane Spa». Μετά τη 
μετακόμισή της στο Βέλγιο, η αναφέρουσα απέστειλε επιστολή στην τράπεζα τον Ιούλιο του 
2011 ζητώντας να κλείσει ο τραπεζικός λογαριασμός της στην Ιταλία και να μεταφερθούν τα 
χρήματα σε βελγικό τραπεζικό λογαριασμό. Η «Poste Italiane» απάντησε ότι δεν μπορούσε 
να κλείσει τον τραπεζικό λογαριασμό και να μεταφέρει τα χρήματα σε «ξένο» (π.χ. βελγικό) 
τραπεζικό λογαριασμό παρά μόνον εάν η αναφέρουσα δήλωνε μια διεύθυνση στην Ιταλία 
όπου θα μπορούσαν να σταλούν τα υπόλοιπα χρήματα με τη μορφή επιταγής.

Η αναφέρουσα επιθυμεί να μάθει εάν η διαδικασία που χρησιμοποιεί η «Poste Italiane Spa» 
συμμορφώνεται με τις αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, των εμπορευμάτων 
και των υπηρεσιών εντός της ΕΕ, καθώς και με τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς γενικά.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Δεκεμβρίου 2011. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Φεβρουαρίου 2012.

Η Επιτροπή προβληματίζεται σχετικά με τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές 
όταν προσπαθούν να μεταφέρουν τραπεζικούς λογαριασμούς στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς. 
Το 2007 ανελήφθη μια πρωτοβουλία αυτορρύθμισης από τον τραπεζικό τομέα της ΕΕ η 
οποία όμως δεν είχε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή εξετάζει αν 
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απαιτείται η ανάληψη δράσης ρυθμιστικού χαρακτήρα στον συγκεκριμένο τομέα. 

Επί του παρόντος, κανόνες σχετικοί με την εξεταζόμενη υπόθεση προβλέπονται στην οδηγία 
2007/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2007, 
για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά («οδηγία PSD»). 

Το άρθρο 45 της οδηγίας PSD θεσπίζει τους όρους σύμφωνα με τους οποίους οι χρήστες και 
οι παροχείς υπηρεσιών πληρωμών μπορούν να λύσουν την εκάστοτε σύμβαση. Στους 
συγκεκριμένους όρους περιλαμβάνεται και το κλείσιμο τραπεζικού λογαριασμού. Όπως 
εξηγείται περαιτέρω στην αιτιολογική σκέψη 29, η διάταξη αποσκοπεί στη διευκόλυνση της 
κινητικότητας των καταναλωτών, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να καταγγέλλουν χωρίς 
επιβάρυνση μια σύμβαση-πλαίσιο μετά την πάροδο ενός χρόνου. Ωστόσο, το άρθρο δεν 
προβλέπει τη μεταφορά του υπόλοιπου χρηματικού ποσού σε άλλη τράπεζα. 

Ο κάτοχος λογαριασμού μπορεί κάλλιστα να ζητήσει τη μεταφορά χρηματικού ποσού από 
μία τράπεζα σε μία άλλη προτού ζητήσει το κλείσιμο του λογαριασμού. Βάσει του άρθρου 65 
της οδηγίας PSD, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών μπορεί μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις 
να αρνηθεί την εκτέλεση εντολής πληρωμής. Στην περίπτωση αυτή, οι λόγοι πρέπει να 
κοινοποιηθούν στον κάτοχο του λογαριασμού. Βάσει των πληροφοριών που έχει στη διάθεσή 
της η Επιτροπή, οι λόγοι για τους οποίους η ιταλική τράπεζα αρνείται τη μεταφορά του 
υπόλοιπου ποσού στο Βέλγιο δεν είναι σαφείς. Δεν είναι επίσης σαφές γιατί έχει σημασία η 
εθνικότητα του τραπεζικού λογαριασμού του παραλήπτη.

Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, το πρόβλημα δεν φαίνεται να έγκειται στην πλημμελή 
μεταφορά ή εφαρμογή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την παρούσα μορφή του, από 
μια συγκεκριμένη ιταλική αρχή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να παρεμβαίνει σε 
θέματα συμβάσεων που έχουν συναφθεί μεταξύ τράπεζας και πελατών της. Αυτό εναπόκειται 
στις αρμόδιες εθνικές αρχές όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο 5 της οδηγίας PSD. Το 
κεφάλαιο 5 της οδηγίας PSD υποχρεώνει επίσης τα κράτη μέλη να προβλέπουν ειδικές 
διαδικασίες υποβολής καταγγελιών και εξωδικαστικών προσφυγών για τους καταναλωτές.

Συμπεράσματα

Στην προκειμένη περίπτωση, η Επιτροπή θα πρότεινε στον αναφέροντα να εξακριβώσει μαζί 
με την «Poste Italiane» αν είναι εφικτή η μεταφορά του υπόλοιπου ποσού σε άλλον τραπεζικό 
λογαριασμό προτού προβεί στο κλείσιμο του λογαριασμού ταχυδρομικού ταμιευτηρίου. Αν η 
Poste Italiane εξακολουθήσει να αρνείται το κλείσιμο του λογαριασμού ή να επιμένει ότι το 
υπόλοιπο χρηματικό ποσό πρέπει να αποσταλεί σε διεύθυνση στην Ιταλία χωρίς να αναφέρει 
κανέναν αντικειμενικό λόγο, η αναφέρουσα θα μπορούσε ενδεχομένως να αποταθεί στην 
αρμόδια ιταλική αρχή επιδιαιτησίας για την υποβολή καταγγελιών και εξωδικαστικών 
προσφυγών (Arbitro Bancario e Finanziario). Τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας είναι: 

Arbitro Bancario e Finanziario
Via Venti Settembre, 97/e
00187 Roma
Τηλέφωνο: +39 06 47929235
Φαξ:     +39 06 4792 94208
Ηλεκτρονική διεύθυνση:
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roma.abf.segreteriatecnica@bancaditalia.it; 
rea.rapporti_intermediari_clienti@bancaditalia.it

Ιστοσελίδα: www.arbitrobancariofinanziario.it


