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Tema: Peticija Nr. 0963/2011 dėl sunkumų uždarant banko sąskaitą ES, kurią 
pateikė Estijos pilietė Triin Saag

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja, kuri yra Estijos pilietė, bet mokymosi tikslais gyveno Italijoje, pašto 
paslaugas teikiančioje įmonėje „Poste Italiane Spa“ turėjo banko sąskaitą. Persikėlusi gyventi 
į Belgiją peticijos pateikėja 2011 m. liepos mėn. nusiuntė bankui laišką, kuriame prašė 
uždaryti banko sąskaitą Italijoje ir pervesti pinigus į banko sąskaitą Belgijoje. Įmonė „Poste 
Italiane“ atsakė, kad uždaryti sąskaitą ir pervesti pinigus į „užsienio“ (t. y. Belgijos) banko 
sąskaitą neįmanoma, jeigu peticijos pateikėja nenurodys adreso Italijoje, kuriuo likę pinigai 
galėtų būti nusiųsti kaip čekis.

Peticijos pateikėja norėtų žinoti, ar įmonės „Poste Italiane Spa“ taikoma tvarka apskritai 
atitinka laisvo asmenų, prekių ir paslaugų judėjimo ES ir vidaus rinkos veikimo principus.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. gruodžio 16 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. vasario 17 d.

„Komisija yra susirūpinusi dėl kliūčių, su kuriomis susiduria vartotojai bandydami perkelti 
banko sąskaitas bendrojoje rinkoje. 2007 m. ES bankų sektorius pradėjo įgyvendinti 
savireguliavimo iniciatyvą, tačiau iniciatyva nebuvo pasiekta lauktų rezultatų. Dėl to 
Komisija svarsto, kad galbūt reikėtų imtis reguliavimo veiksmų šioje srityje. 

Šiuo metu kai kurios su minėtu atveju susijusios taisyklės nustatytos 2007 m. lapkričio 13 d. 
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Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2007/64/EB dėl mokėjimo paslaugų vidaus 
rinkoje (Mokėjimo paslaugų direktyva). 

Mokėjimo paslaugų direktyvos 45 straipsnyje nustatytos sąlygos, kuriomis mokėjimo 
paslaugų vartotojai ir mokėjimo paslaugų teikėjai gali nutraukti sutartį. Šios nuostatos apima 
ir banko sąskaitos uždarymą. Be to, 29 konstatuojamojoje dalyje aiškinama, kad šia nuostata 
siekiama sudaryti sąlygas vartotojų judumui, ypač suteikti vartotojams galimybę praėjus 
metams nutraukti bendrąją sutartį be mokesčių. Tačiau minėtame straipsnyje nėra minima 
galimybė pervesti sąskaitos likutį į kitą banką. 

Prieš prašydamas uždaryti sąskaitą sąskaitos turėtojas žinoma gali reikalauti pervesti pinigus 
iš vienos banko sąskaitos į kitą. Pagal Mokėjimo paslaugų direktyvos 65 straipsnį mokėjimo 
paslaugų teikėjas gali tik išimtinėmis aplinkybėmis atsisakyti vykdyti mokėjimo nurodymą. 
Tokiu atveju apie tas priežastis turi būti pranešta sąskaitos turėtojui. Remiantis Komisijos 
turima informacija, priežastys, dėl kurių Italijos bankas atsisako pervesti likusias lėšas į 
Belgiją, nėra aiškios. Taip pat neaišku, kodėl svarbu, kurioje valstybėje yra banko sąskaita, į 
kurią norima gauti lėšas.

Remiantis turima informacija atrodo, kad problema kyla ne dėl to, kad Italijos valdžios 
institucijos netinkamai į nacionalinę teisę perkėlė ar netinkamai taiko šiuo metu galiojančius 
Europos Sąjungos teisės aktus. Europos Komisija negali kištis į sutartinius banko ir kliento 
santykius. Tai yra kompetentingų nacionalinės valdžios institucijų vaidmuo, kuris yra 
nustatytas Mokėjimo paslaugų direktyvos 5 straipsnyje. Mokėjimo paslaugų direktyvos 
5 straipsniu valstybės narės taip pat įpareigojamos suteikti galimybes vartotojams pasinaudoti 
specialia neteismine skundų ir teisių gynimo tvarka.

Išvados

Šiuo atveju Komisija siūlytų peticijos pateikėjai prieš uždarant pašto sąskaitą pasiteirauti 
įmonės „Poste Italiane“ dėl galimybės pervesti likusias lėšas į kitą banko sąskaitą. Jei „Poste 
Italiane“ ir toliau atsisakys uždaryti sąskaitą arba reikalaus, kad likusios lėšos būtų persiųstos 
nurodytu adresu Italijoje nenurodydama jokių objektyvių priežasčių, peticijos pateikėja galėtų 
svarstyti galimybę kreiptis į Arbitro Bancario e Finanziario, Italijos kompetentingą 
instituciją, sprendžiančią neteisminių skundų ir teisių gynimo klausimus. Kontaktiniai šios 
institucijos duomenys: 

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

Interneto svetainė : www.arbitrobancariofinanziario.it.“


