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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0963/2011, którą złożyła Triin Saag (Estonia) w sprawie trudności
związanych z zamknięciem rachunku bankowego w UE

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję, obywatelka Estonii, która w okresie studiów mieszkała we Włoszech, 
posiada rachunek w banku pocztowym Poste Italiane Spa. Po przeprowadzce do Belgii 
wysłała ona w lipcu 2011 r. pismo do banku w sprawie zamknięcia rachunku we Włoszech 
i przeniesienia środków na rachunek belgijski. Poste Italiane odpowiedział, że zamknięcie 
rachunku i transfer środków na konto „zagraniczne” (belgijskie) nie jest możliwe, chyba że 
składająca petycję poda adres włoski, na który można będzie wysłać środki z konta w postaci 
czeku.

Składająca petycję chciałaby wiedzieć, czy procedura zastosowana przez Poste Italiane Spa 
jest zgodna z zasadami swobodnego przepływu osób, towarów i usług na terytorium UE oraz 
z ogólnymi zasadami funkcjonowania rynku wewnętrznego.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 16 grudnia 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 lutego 2012 r.

Komisja jest zaniepokojona przeszkodami, jakie napotykają klienci, gdy próbują przenieść 
rachunek bankowy w obrębie jednolitego rynku. Unijny sektor bankowy uruchomił w 2007 r. 
inicjatywę samoregulacji, jednak nie przyniosła ona oczekiwanych rezultatów. Dlatego też 
Komisja rozważa konieczność podjęcia działań regulacyjnych w tym zakresie. 
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Na chwilę obecną regulacje, które mogą być w jakiejś mierze istotne w przedmiotowej 
sprawie, określone zostały w dyrektywie 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego 
(„dyrektywa w sprawie usług płatniczych”). 

W art. 45 przedmiotowej dyrektywy ustalono warunki, na jakich użytkownicy usług 
płatniczych oraz dostawcy tych usług mogą wypowiedzieć umowę. Obejmują one również 
zamknięcie rachunku bankowego. Jak wyjaśniono dalej w punkcie 29 preambuły, przepis ten 
ma na celu ułatwienie mobilności klientów, zwłaszcza poprzez umożliwienie im 
wypowiedzenia umowy ramowej bez konsekwencji finansowych po upływie jednego roku. 
Jednak w przedmiotowym artykule nie wspomina się o transferze pozostałych środków na 
rachunek w innym banku. 

Posiadacz rachunku może oczywiście zażądać transferu środków z jednego rachunku 
bankowego na drugi p r z e d  złożeniem wniosku o zamknięcie konta. Zgodnie 
z art. 65 dyrektywy w sprawie usług płatniczych dostawca usług płatniczych może odmówić 
wykonania zlecenia płatniczego tylko w wyjątkowych okolicznościach. W takim przypadku 
posiadacz rachunku powinien zostać poinformowany o przyczynach odmowy. Z informacji 
dostępnych Komisji nie wynika, dlaczego bank włoski odmawia przeniesienia pozostałych 
środków na konto w Belgii. Nie jest również jasne, dlaczego znaczenie ma tu państwo, 
w którym znajduje się docelowy rachunek bankowy.

Z dostępnych informacji wynika, że źródłem problemu nie jest niepoprawna transpozycja 
bądź niewłaściwe stosowanie prawa Unii Europejskiej, w jego obecnym kształcie, przez 
władze włoskie. Komisja Europejska nie może podjąć działań w odniesieniu do kwestii umów 
zawartych między bankiem a jego klientem. Taka rola przypada właściwym władzom 
krajowym, co określono w rozdziale 5 dyrektywy w sprawie usług płatniczych. W rozdziale 
5 dyrektywy ustalono również, że państwa członkowskie są zobowiązane do zapewnienia 
klientom specjalnych pozasądowych procedur wnoszenia skarg i pozasądowych procedur 
odszkodowawczych.

Wnioski

W przedmiotowej sprawie Komisja sugerowałaby, by składająca petycję dowiedziała się, czy 
w banku Poste Italiane można dokonać przeniesienia pozostałych środków na inny rachunek 
bankowy przed przystąpieniem do zamykania rachunku w banku pocztowym. Jeśli Poste 
Italiane dalej nie będzie chciał zamknąć rachunku bądź będzie nalegał bez podania 
obiektywnych przyczyn na przesłanie pozostałych środków na adres we Włoszech, składająca 
petycję może rozważyć zgłoszenie się do Arbitro Bancario e Finanziario, właściwego urzędu 
włoskiego odpowiedzialnego za pozasądowe procedury wnoszenia skarg i pozasądowe 
procedury odszkodowawcze. Użyteczne dane kontaktowe: 

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

Strona internetowa: www.arbitrobancariofinanziario.it


