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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Triin Saag észt állampolgár által benyújtott 0963/2011. számú petíció az 
Európai Unióban egy bankszámla megszüntetésének nehézségeiről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója észt állampolgár, aki korábban tanulmányi célból Olaszországban élt és a 
Poste Italiane Spa-nál nyitott postai folyószámlát. Miután Belgiumba költözött, 2011 
júliusában levelet intézett a bankhoz, amelyben kérte, hogy számláját szüntessék meg, pénzét 
pedig utalják egy belgiumi bankszámlára. A Poste Italiane válaszában kifejtette, hogy nem áll 
módjában megszüntetni a bankszámlát és egy „külföldi” (azaz belgiumi) bankszámlára utalni 
a pénzt mindaddig, amíg a petíció benyújtója meg nem nevez egy olaszországi címet, ahová a 
fennmaradó pénzösszeget csekk formájában továbbítják.

A petíció benyújtója azt szeretné megtudakolni, hogy a Poste Italiane Spa által alkalmazott 
eljárás összhangban áll-e a személyek, áruk és szolgáltatások Unión belüli szabad 
mozgásának elvével, valamint általában véve a belső piac működésével.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. december 16. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. február 17.

A Bizottság aggasztónak találja azokat az akadályokat, amelyekkel a fogyasztók 
szembesülnek, amikor az egységes piacon másik bankszámlára szeretnének váltani. 2007-ben 
az uniós banki ágazat önszabályozási kezdeményezést indított, amely nem hozta meg a várt 
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eredményeket. Ezért a Bizottság azt fontolgatja, hogy e téren szabályozási intézkedés válhat 
szükségessé.

Jelenleg a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló, 2007. november 13-i 2007/64/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv tartalmaz olyan szabályokat, amelyek relevanciával 
bírnak ebben az esetben. 

Az irányelv 45. cikke meghatározza azokat a feltételeket, amelyek mellett a pénzforgalmi 
szolgáltatások igénybe vevői és a pénzforgalmi szolgáltatók megszüntethetnek egy 
szerződést. Ide tartozik a bankszámla megszüntetése is. Amint azt a (29) 
preambulumbekezdés részletesebben is kifejti, a rendelkezés célja a fogyasztók mobilitásának 
megkönnyítése, azaz hogy egy év elteltével külön díj nélkül felmondhassák a 
keretszerződéseket. A 45. cikk azonban nem foglalkozik a fennmaradó pénzösszeg egy másik 
bankhoz való átutalásával. 

A számlatulajdonos természetesen kérheti a pénznek egy másik bankszámlára való átutalását, 
mielőtt a bankszámla megszüntetését kéri. Az irányelv 65. cikke értelmében a pénzforgalmi 
szolgáltató csak rendkívüli körülmények esetén utasíthatja vissza a fizetési megbízás 
teljesítését. Ilyen esetben az okokat közölni kell a bankszámla tulajdonosával. A Bizottság 
rendelkezésére álló információk alapján nem egyértelmű, hogy az olasz bank miért utasítja 
vissza a fennmaradó összeg Belgiumba való átutalását. Az sem világos, hogy miért fontos az, 
hogy a fogadó bank melyik országban található.

A rendelkezésre álló információk alapján úgy tűnik, hogy a probléma nem a hatályos uniós 
jogszabályoknak az olasz hatóság általi nem megfelelő átültetéséből vagy alkalmazásából 
ered. Az Európai Bizottság nem avatkozhat bele egy bank és az ügyfele közötti szerződéses 
kérdésekbe. Ez az irányelv 5. fejezetében meghatározott illetékes hatóságok feladata. Az 
irányelv 5. fejezete ezenkívül arra kötelezi a tagállamokat, hogy különleges peren kívüli 
panasztételi és jogorvoslati eljárásokat hozzanak létre.

Következtetések

Ebben az esetben a Bizottság azt javasolja a petíció benyújtója számára, hogy járjon utána a 
Poste Italiene-nél, hogy át lehet-e utalni a fennmaradó pénzösszeget egy másik bankszámlára 
még azelőtt, hogy intézkedne a postai számla megszüntetéséről. Amennyiben a Poste Italiane 
– objektív érvek ismertetése nélkül – továbbra is visszautasítja a bankszámla megszüntetését 
vagy kitart amellett, hogy a fennmaradó összeget egy olaszországi címre kell elküldeni, a 
petíció benyújtója az Arbitro Bancario e Finanziario-hoz fordulhat, amely a peren kívüli 
panasztételi és jogorvoslati eljárások tekintetében az illetékes hatóság szerepét tölti be. Az 
Arbitro Bancario e Finanziario elérhetőségei a következők: 

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

Honlap: www.arbitrobancariofinanziario.it


