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dificultățile de închidere a unui cont bancar în UE

1. Rezumatul petiției

Petiționara, de cetățenie estoniană, care a avut reședința de studiu în Italia, a deținut un cont 
bancar poștal la Poste Italiane Spa. După schimbarea reședinței în Belgia, în iulie 2011 
petiționara a trimis o scrisoare către bancă în care solicita închiderea contului bancar din Italia 
și transferul sumei de bani într-un cont bancar din Belgia. Poste Italiane i-a răspuns că este 
imposibil să închidă contul și să transfere suma de bani într-un cont bancar „străin” (de 
exemplu, din Belgia), cu excepția cazului în care petiționara ar declara o adresă din Italia, 
unde suma de bani rămasă i-ar putea fi trimisă sub forma unui cec.

Petiționara ar dori să știe dacă procedura utilizată de Poste Italiane Spa este în conformitate cu 
principiile liberei circulații a persoanelor, bunurilor și serviciilor în cadrul UE și cu 
funcționarea pieței interne, în general.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 decembrie 2011 Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 februarie 2012

Comisia este preocupată de obstacolele cu care se confruntă consumatorii atunci când 
încearcă să își mute conturile bancare în cadrul pieței unice. În 2007, sectorul bancar din UE a 
lansat o inițiativă de autoreglementare, dar nu a reușit să ofere rezultatele preconizate. Prin 
urmare, Comisia analizează dacă sunt necesare măsuri de reglementare în acest domeniu.
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În prezent, normele care prezintă o oarecare relevanță pentru acest caz pot fi regăsite în 
Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 noiembrie 2007 
privind serviciile de plată în cadrul pieței interne („Directiva privind serviciile de plată”).

Articolul 45 din Directiva privind serviciile de plată stabilește condițiile în care utilizatorii 
serviciilor de plată și prestatorii de servicii de plată pot rezilia un contract. Acesta include și 
închiderea unui cont bancar. Astfel cum este explicat în considerentul 29, dispoziția vizează 
facilitarea mobilității clienților, în special prin posibilitatea oferită clienților de a rezilia un 
contract-cadru după expirarea termenului de un an, fără a suporta costuri. Cu toate acestea, 
articolul nu abordează transferul în altă bancă a sumelor de bani rămase.

Bineînțeles, titularul contului poate solicita transferul sumei de bani dintr-un cont bancar în 
altul înainte de a solicita închiderea contului. Potrivit articolului 65 din Directiva privind 
serviciile de plată, prestatorul de servicii de plată poate refuza executarea unui ordin de plată 
doar în situații excepționale. În aceste cazuri, motivele trebuie notificate titularului de cont. Pe 
baza informațiilor aflate la dispoziția Comisiei, nu sunt clare motivele pentru care banca 
italiană a refuzat transferul în Belgia al fondurilor rămase. De asemenea, nu este clar de ce ar 
conta cetățenia contului bancar destinatar.

Pe baza informațiilor disponibile, problema nu pare să provină din transpunerea sau punerea 
în aplicare incorectă a dreptului UE, în forma sa actuală, de către autoritatea italiană. Comisia 
Europeană nu poate interveni într-o problemă contractuală dintre o bancă și clientul său. 
Acesta este rolul autorităților naționale competente, astfel cum este stabilit în capitolul 5 din 
Directiva privind serviciile de plată. De asemenea, capitolul 5 din această directivă obligă 
statele membre să prevadă posibilitatea depunerii de reclamații și proceduri extrajudiciare de 
soluționare a litigiilor pentru consumatori.

Concluzii

În situația actuală, Comisia sugerează ca petiționarul să verifice împreună cu Poste Italiane 
dacă ar fi posibil să transfere fondurile rămase în alt cont bancar înaintea începerii procedurii 
de închidere a contului bancar. Dacă Poste Italiane refuză în continuare închiderea contului 
sau insistă asupra faptului că fondurile rămase trebuie trimise la o adresă din Italia, fără a 
preciza vreun motiv obiectiv, petiționarul s-ar putea adresa Arbitro Bancario e Finanziario, 
autoritatea competentă din Italia pentru reclamații și proceduri extrajudiciare de reparație. 
Datele de contact relevante sunt următoarele:

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

Site: www.arbitrobancariofinanziario.it


