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kohta pangakonto sulgemisel ELis

1. Petitsiooni kokkuvõte

Petitsiooni esitajal, õpingute eesmärgil Itaalias elanud Eesti kodanikul on Poste Italiane Spa 
postipanga arvelduskonto. Pärast seda, kui petitsiooni esitaja Belgiasse elama asus, saadeti 
2011. aasta juulis postipanka kiri, milles paluti sulgeda arvelduskonto Itaalias ja kanda raha 
üle Belgias avatud pangakontole. Poste Italianest vastati, et arvelduskontot sulgeda ja raha 
välismaisele (nt Belgia) pangakontole kanda ei ole võimalik, välja arvatud juhul, kui 
petitsiooni esitaja nimetab Itaalias asuva aadressi, kuhu kontol oleva raha saaks tšeki kujul 
saata.

Petitsiooni esitaja soovib teada, kas Poste Italiane Spa kasutatav kord vastab isikute, kaupade 
ja teenuste ELis vaba liikumise ja üldisemalt siseturu toimimise põhimõtetele.

2. Vastuvõetavus

Tunnistatud vastuvõetavaks 16. detsembril 2011. aastal. Komisjonil paluti vastavalt 
kodukorra artikli 202 lõikele 6 anda teavet.

3. Komisjoni vastus, mis saadi 17. veebruaril 2012. aastal.

Komisjon peab murettekitavaks tarbijate ees seisvaid takistusi pangakontode vahetamisel 
ühtsel turul. Aastal 2007 käivitas ELi pangandussektor eneseregulatsiooni algatuse, aga 
sellega ei ole soovitud tulemusi saavutatud. Seetõttu kaalub komisjon, kas antud valdkonnas 
võivad osutuda vajalikuks regulatiivmeetmed. 

Praegu võib juhtumi jaoks teatud määral olulisi eeskirju leida Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
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13. novembri 2007. aasta direktiivist 2007/64/EÜ makseteenuste kohta siseturul 
(makseteenuste direktiiv). 

Makseteenuste direktiivi artiklis 45 on sätestatud tingimused, mille korral võivad 
makseteenuse kasutaja ja makseteenuse pakkuja lepingu lõpetada. Selle alla kuulub ka 
pangakonto sulgemine. Nagu on täiendavalt selgitatud põhjenduses 29, on sätte eesmärk 
soodustada klientide liikuvust, peamiselt võimaldades tarbijatel ühe aasta möödumisel 
raamleping tasuta lõpetada. Artiklis aga ei käsitleta alles jäänud raha ülekandmist teise panka. 

Kontoomanik võib muidugi paluda raha ülekandmist ühelt pangakontolt teisele, enne kui ta 
palub arvelduskonto sulgeda. Vastavalt makseteenuste direktiivi artiklile 65 võib 
makseteenuse pakkuja maksekäsundi täitmisest keelduda ainult eriolukorras. Sel juhul tuleb 
kontoomanikku põhjustest teavitada. Komisjoni käsutuses oleva teabe põhjal jääb selgusetuks, 
miks Itaalia postipank keeldub allesjäänud raha Belgiasse üle kandmast. Samuti ei ole selge, 
miks peaks oluline olema saaja pangakonto asukohariik.

Olemasoleva teabe põhjal näib, et probleem ei tulene sellest, et Itaalia ametiasutused on 
teinud vigu kehtivate Euroopa Liidu õigusaktide ülevõtmisel või kohaldamisel. Euroopa 
Komisjon ei saa sekkuda panga ja selle kliendi vahelist lepingut puudutavasse küsimusse. 
Vastavalt makseteenuste direktiivi 5. peatükile on see pädevate riigiasutuste ülesanne. Samuti 
kohustatakse makseteenuste direktiivi 5. peatükis liikmesriike võimaldama tarbijatele 
kohtuväliseid kaebuste läbivaatamise ja kahju hüvitamise erimenetlusi.

Järeldused

Käesoleva juhtumi puhul soovitab komisjon petitsiooni esitajal Poste Italianest üle küsida, kas 
allesjäänud raha oleks võimalik enne postipangas arvelduskonto sulgemist teisele 
pangakontole kanda. Kui Poste Italiane peaks jätkuvalt konto sulgemisest keelduma või 
nõudma, et allesjäänud raha tuleb saata Itaalias asuvale aadressile, ilma seda objektiivselt 
põhjendamata, siis võib petitsiooni esitaja võtta ühendust asutusega Arbitro Bancario e 
Finanziario, mis on Itaalias pädev asutus vaatama läbi kohtuväliseid kaebusi ja menetlema 
kahju hüvitamist. Selle kontaktandmed on järgmised: 

Arbitro Bancario e Finanziario
Via Venti Settembre, 97/e
00187 Roma
Telefon: +39 06 47929235
Faks:     +39 06 4792 94208
E-post:
roma.abf.segreteriatecnica@bancaditalia.it; 
rea.rapporti_intermediari_clienti@bancaditalia.it

Veebisait: www.arbitrobancariofinanziario.it


