Inštitút alternatívneho riešenia sporov

Výročná správa Inštitútu alternatívneho riešenia sporov
Slovenskej bankovej asociácie za rok 2020
Slovenská banková asociácia (ďalej len „SBA“) je dňom 7. apríla 2016 zapísaná do
zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva
Slovenskej republiky1 (ďalej len „MH SR“) s oprávnením na alternatívne riešenie
spotrebiteľských sporov2 súvisiacich s poskytovaním platobných služieb, vyplývajúcich z
bankových obchodov a s účinnosťou od 1. júna 2019 aj sporov súvisiacich s poskytovaním
spotrebiteľských úverov podľa Zákona o spotrebiteľských úveroch, ktoré vznikli medzi
spotrebiteľmi a nebankovými veriteľmi združenými v Asociácii leasingových spoločností
Slovenskej republiky (ďalej len „ALS SR“). SBA pre tento účel zriadila Inštitút
alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „Inštitút ARS SBA“). Okrem toho je SBA členom
medzinárodnej organizácie FIN-NET.
1. Počet riešených sporov a najčastejších nárokov, ktorých sa spotrebitelia domáhajú
V roku 2020 sme formou alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov riešili celkovo 663
prípadov z toho 9 prípadov sa týkalo roku 2019 a 57 prípadov sa týkalo roku 2020. Ku dňu
31.12.2020 nebol ukončený 1 prípad4.
Okrem toho sme vybavili množstvo neformálnych podaní doručených e-mailom5,
telefonátov6, ako aj osobných konzultácií.
1

https://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1
2
Podľa Zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“)
3
Oproti roku 2019 došlo k miernemu nárastu nápadov vecí
4
Ide o prípad, ktorý návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu napadol na prelome rokov 2020/2021
5
Tieto sa týkali prevažne rôznych druhov žiadostí napríklad o poskytnutie poradenstva, informácií a/alebo
pomoci pri riešení vecí, a to nielen voči príslušným finančným subjektom, ale aj voči nepríslušným subjektom
6
Tieto sa zväčša týkali rôznych druhov:
i.
žiadostí napríklad o:
poskytnutie poradenstva ohľadom odkladu splátok úveru podľa Zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých
mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej
choroby COVID-19 (ďalej len „Lex Korona“)
pomoc pri riešení vecí, ktoré nastali v dôsledku pandemickej situácie
poskytnutie právneho poradenstva v rôznych oblastiach práva
zastupovanie v civilnom sporovom konaní
pomoc pri riešení otázok platobnej neschopnosti vrátane procesu vymáhania pohľadávok v rôznych
štádiách mimosúdneho, súdneho ako aj exekučného konania
pomoc pri riešení otázok exekučného konania týkajúcich sa najmä exekúcií prikázaním pohľadávky z
účtu
poskytnutie poradenstva v súvislosti s uplatnením reklamácie voči finančnej inštitúcii
uplatnenie reklamácii prostredníctvom Inštitútu ARS SBA voči finančnej inštitúcii
ii.
sťažností, ktoré sa týkali napríklad:
- poplatkovej alebo obchodnej politiky finančnej inštitúcie
- poskytovania finančných služieb v rámci obchodného miesta finančnej inštitúcie
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Spotrebitelia sa najčastejšie domáhajú nasledovných nárokov:
- na kompenzáciu platobných operácií,
- na kompenzáciu zúčtovaných poplatkov,
- na kompenzáciu zúčtovaných úrokov,
- na kompenzáciu kurzových rozdielov,
- na kompenzáciu preplatkov,
- na zvýhodnenie/odpustenie poplatkov,
- na zrušenie účtov,
- na ukončenie zmluvných vzťahov,
- na odstúpenie od zmlúv,
- na predčasné splatenie úverov,
- na opravu/výmaz údajov zo Spoločného registra bankových informácií,
- na poskytnutie dokumentácie/potvrdení,
- na poskytnutie informácie,
- na ospravedlnenie,
- na prešetrenie postupov banky.
Neformálne podania s ktorými sa na nás spotrebitelia obrátili sa týkali predovšetkým
žiadostí:
- o splátkový kalendár,
- o odklad splátok,
- o zníženie splátok,
- o poskytnutie/refinancovanie úveru,
- o vyhlásenie konkurzu,
- o pomoc pri zrušení výkonu záložného práva,
- o pomoc pri riešení reklamácie7,
- o poskytnutie poistného plnenia,
- o poskytnutie právneho poradenstva,
- o poskytnutie investičného poradenstva,
- o náhradu škody,
- o vyhlásenie neplatnosti zmluvy,
- o prešetrenie porušenia ochrany osobných údajov.
2. Najčastejšie skutočnosti, ktoré vedú k sporom
Medzi najčastejšie skutočnosti vedúce k sporom možno zaradiť najmä aj keď nielen
nedodržiavanie bezpečnostných pravidiel pri používaní platobného prostriedku a
elektronického bankovníctva zo strany spotrebiteľov, pričom v tejto súvislosti za najviac
opakujúce možno označiť napríklad spornosť vykonanej platobnej transakcie či výšku
zúčtovaného poplatku.
7

o.i. v nepríslušných oblastiach riešenia sporov ako sú obuv, nábytok či stavebné práce na nehnuteľnostiach
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3. Podiel, v akom boli alternatívne riešenia sporov ukončené a z akého dôvodu
V sledovanom období bolo celkovo ukončených 36% sporov, z toho 6% sporov bolo
ukončených uzatvorením dohody o vyriešení sporu, ide o prípady dobrovoľného plnenia
finančných inštitúcií, 26% sporov bolo ukončených odložením z dôvodu, že nebolo
preukázané porušenie práva spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu práv
spotrebiteľa (z toho 5% sporov bolo ukončených s dobrovoľným plnením finančných
inštitúcií) a 5% sporov bolo ukončených vydaním odôvodneného stanoviska (z toho 3%
sporov bolo s dobrovoľným plnením finančných inštitúcií).
4. Podiel, v akom subjekt alternatívneho riešenia sporov odmietol riešiť spor a z akého
dôvodu
Fakultatívne nebol v sledovanom období odmietnutý žiadny spor. Obligatórne bolo
odmietnutých 62% sporov (z toho 9% sporov bolo s dobrovoľným plnením finančných
inštitúcií), a to najmä z dôvodov, že návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podala
neoprávnená osoba, právnická osoba alebo tento smeroval voči subjektu8 neposkytujúcemu
platobné a/alebo bankové služby a nečlenovi ALS SR, nedostatku právomocí a taktiež z
dôvodu, že spotrebiteľ nedoplnil neúplný návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na
základe výzvy. Z celkového počtu obligatórne odmietnutých sporov bolo 5% sporov9
súčasne s odmietnutím odstúpených na priame vybavenie finančnej inštitúcii.
5. Podiel, v akom sú výsledky alternatívneho riešenia sporov dobrovoľne plnené
Celkový podiel prípadov uzavretých v prospech spotrebiteľa predstavuje 23%10.
6. Priemerná dĺžka trvania alternatívneho riešenia sporu
Priemerná dĺžka konania za sledované obdobie je 42 dní, pričom oproti roku 2019 došlo k
miernemu predĺženiu dĺžky konania približne o 10 dni11.

Poisťovni, Inkasnej spoločnosti, Obchodnej spoločnosti zaoberajúcej sa predajom tovaru atď.
Išlo najmä o prípady v snahe pomôcť spotrebiteľovi v kontakte s finančnou inštitúciou vo vzťahu k riešeniu
veci
10
Z toho 6% uzavreté dohody o vyriešení sporu, 5% odložené s dobrovoľným plnením, 3% odôvodnené
stanovisko s dobrovoľným plnením a 9% odmietnuté s dobrovoľným plnením
11
Na dĺžku konaní mali vplyv rôzne faktory, v danom období najmä objektívne príčiny vyvolané pandemickou
situáciou, ďalej zdĺhavá súčinnosť spotrebiteľa, finančnej inštitúcie pri podaní kvalifikovaného stanoviska, čo
bolo spôsobené predovšetkým právnou náročnosťou sporov, kedy 15 dňová lehota na podanie kvalifikovaného
stanoviska nebola postačujúca z dôvodu potreby súčinnosti viacerých odborných útvarov finančnej inštitúcie či
tretích strán, prípadné odstraňovanie sporností v právnych alebo skutkových otázkach medzi poverenými
osobami a finančnou inštitúciou, či poverenými osobami a spotrebiteľom, ako aj komunikácia medzi stranami
sporu v rámci samotného zmierovacieho procesu
8
9
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7. Opatrenia na zabezpečenie ďalšieho vzdelávania poverených fyzických osôb
Poverené fyzické osoby sa zúčastnili viacerých vzdelávacích podujatí zameraných najmä
aj keď nielen na oblasť spotrebiteľského práva, aktuálne otázky civilného procesu,
pravidlá bezpečnej komunikácie či asertívneho vyjednávania, ktoré techniky boli
predmetom seminára realizovaného MH SR pod názvom Vyjednávanie a riešenie sporových
situácií. Okrem toho je vzdelávanie zabezpečované formou samoštúdia legislatívy, odbornej
literatúry a judikatúry.
8. Zvyšovanie spotrebiteľského povedomia
V roku 2020 sme pokračovali v proaktívnej mediálnej12 a publikačnej činnosti13 s cieľom
osloviť čo najširšiu skupinu spotrebiteľov za účelom zvyšovania finančnej gramotnosti.
Vydali sme niekoľko tlačových správ so zameraním na (i) legislatívne opatrenia v súvislosti
pandémiou COVID – 19 pod názvom „Odklad splátok úveru neznamená odpustenie“ a pod
názvom „Využili ste legislatívny odklad splátok úveru a zlepšila sa vám finančná situácia?
Začnite úver splácať“, (ii) bezpečnosť pred útokmi v online prostredí pod názvom „Chráňte
vaše peniaze pred útokmi podvodníkov“, (iii) bezpečnosť pri platení pod názvom „Pri platení
v zahraničí voľte prepočet bez konverzie“ a (iv) zvyšovanie spotrebiteľského povedomia pod
názvom „Aj vreckové má svoje pravidlá“. Predmetné témy boli zacielené na jednotlivé
skupiny adresátov (napríklad používateľov platobných služieb) či širokú verejnosť.
Problematické oblasti s ktorými sa na nás spotrebitelia najčastejšie obrátili boli koncepčne a
systematicky spracované v rámci spotrebiteľskej poradne vedenej na webovom sídle Inštitútu
ARS SBA14 vo forme otázok a odpovedí. Komunikáciu spotrebiteľských tém považujeme za
dôležitú a túto hodnotíme mimoriadne pozitívne, o čom svedčí pozitívna spätná väzba zo
strany spotrebiteľov. Za cieľ si kladieme nielen upozorniť na aktuálne riziká a problematické
oblasti s ktorými sa spotrebitelia potykajú, ale predovšetkým pomôcť spotrebiteľovi
zorientovať sa v tej ktorej problematike, nasmerovať tohto k možnosti uplatnenia si svojich
práv a najmä apelovať na potrebu obozretného správania spotrebiteľa. Edukácia spotrebiteľa
neslúži iba na zvyšovanie spotrebiteľského povedomia, ale je aj účinným nástrojom, ako
predchádzať reklamáciám či sporom.

Poskytnuté vyjadrenia sa týkali predovšetkým týchto tém: legislatívny odklad splácania úveru (Lex Korona),
vplyv pandémie na financie ľudí, rady v oblasti bankovníctva a bankových služieb, bezpečnosť pri používaní
platobného prostriedku a elektronického bankovníctva, chargeback, ako postupovať pri zneužití platobnej karty,
načo si dať pozor pri výbere úveru, právne následky spoludlžníka pri úvere, ako si vybrať sporiaci produkt, ako
platiť v zahraničí
13
Poradenstvo bolo zamerané najmä na nasledovné témy: legislatívny odklad splácania úveru (Lex Korona),
podvody (phishingové útoky a vishingové útoky), chargeback, postup pri reklamácií platobných operácií,
bezpečnosť pri používaní platobných kariet (PSD2), porovnanie výhod a nevýhod pri použití debetnej a kreditnej
platobnej karty, presun platobného účtu, bezpečnosť platenia v online prostredí, ako ušetriť na bankových
poplatkoch, ako predchádzať zadlžovaniu, ako postupovať v prípade problémov so splácaním záväzku z úveru,
ako riešiť dlhy z úveru po rozvode, ako si zostaviť rodinný rozpočet, vreckové ako nástroj finančnej gramotnosti
14
http://institutars.sk/najcastejsieotazky/
12
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9. Spolupráca s finančnými inštitúciami
V sledovanom období sme sa zamerali aj na informovanie finančných inštitúcií o
legislatívnych zmenách najmä v oblasti spotrebiteľskej agendy ako aj o novinkách v oblasti
judikatúry. Aktívne sme komunikovali aktuálne spotrebiteľské témy v rôznych štádiách
konania nielen s cieľom nájsť možné prieniky spolupráce pri riešení sporov, ale aj za účelom
zrýchlenia či zefektívnenia samotného konania. Našim cieľom bolo zároveň prepojiť strany
sporu ako dve rozdielne entity15, a to za účelom lepšieho pochopenia vzájomných vzťahov a
potrieb. Prax nám totižto ukazuje, že spotrebiteľ nemusí byť v konaní čo do nároku, ktorého
sa návrhom na začatie alternatívneho riešenia sporu domáhal úspešný, aby konanie ako také
čo do výsledku hodnotil pozitívne. Samotným úspechom vo veci je častokrát vzájomné
komunikačné prepojenie strán sporu, či skutočnosť, že spotrebiteľ v konaní nadobudol bližšie
ozrejmenie skutočností, ktoré mu pred začatím konania neboli dostatočne zrejmé. To
znamená, že aj ozrejmenie vecí a namietaných skutočností môže byť určitým úspechom vo
veci. Inštitút ARS SBA zastáva názor, že nielen cielená a proaktívna kampaň na zvyšovanie
spotrebiteľského povedomia je cieľom k úspechu vo vzťahu k minimalizácii spotrebiteľských
sporov, ale týmto úspechom môže byť aj vzájomná komunikácia medzi stranami sporu.
Z uvedeného dôvodu je mimoriadne dôležitá aj edukácia do vnútra predávajúceho (finančnej
inštitúcie), ktorá je rovnako spôsobilá eliminovať riziko hrozby sporu16.
10. Efektivita alternatívneho riešenia sporov a návrhy na zlepšenie alternatívneho
riešenia sporov
Alternatívne riešenie sporov má bezpochyby pre spotrebiteľov svoje výhody, oproti súdnemu
konaniu je jednoduchšie17, menej nákladnejšie18, flexibilnejšie19 a rýchlejšie20, a to aj napriek
tomu, že ide o konanie, ktoré je vo svojej podstate rigidné. Azda najvýznamnejším benefitom
pre spotrebiteľa je možnosť domáhať sa ochrany svojich práv na mimosúdnej úrovni pred na
to určeným kvalifikovaným subjektom. Alternatívne riešenie sporov má spomedzi nástrojov
mimosúdneho riešenia sporov svoje nezastupiteľné miesto a je účinným nástrojom ako
predchádzať civilným sporom, čo vo výsledku znamená úsporu nákladov21 nielen pre
samotného spotrebiteľa, ale aj pre predávajúceho. Je však pravdou, že aj tento inštitút
vykazuje v aplikačnej praxi určité nedostatky, ktoré návrhy na zlepšenie alternatívneho
riešenia sporov Inštitút ARS SBA komunikuje na úrovni MH SR.

Spotrebiteľa a predávajúceho (finančnej inštitúcie)
Napríklad podrobnejšie vyjadrenia predávajúceho (finančnej inštitúcie) vo vzťahu k uplatneným reklamáciám
17
Spotrebiteľ podáva návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na formulárovom tlačive
18
Za podanie návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu sa neplatí žiadny poplatok
19
Konanie prebieha bez fyzickej prítomnosti strán sporu
20
Konanie by malo byť ukončené do 90 dní odo dňa jeho začatia, pričom lehota môže byť predĺžená o 30 dní,
a to aj opakovane
21
na civilno-sporové konanie v podobe náhrady trov konania a/alebo náhrada trov právneho zastúpenia
15
16
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