Razkritje informacij o izrečenem ukrepu kreditni instituciji
Ukrep nadzora zoper Hranilnico Lon d. d., zaradi opravljanja poslov posredovanja pri prodaji
vavčerjev preko bančnih avtomatov
Informacije o kršitelju
Naziv in sedež pravne
osebe
Informacije o kršitvi
Opis okoliščin in ravnanj,
ki pomenijo kršitev ZBan2 ali Uredbe (EU) št.
575/2013

Hranilnica Lon d. d., Žanova ulica 3, 4000 Kranj, matična številka
5624908000 (hranilnica)

Iz podatkov, s katerimi je razpolagala Banka Slovenije in podatkov, ki
jih je hranilnica predložila na zahtevo, je bilo ugotovljeno, da hranilnica
opravlja posle posredovanja, ki ne sodijo ne med bančne in finančne
storitve iz 5. člena ZBan-2, ne med dodatne finančne storitve iz prvega
odstavka 6. člena ZBan-2 ter ne med pomožne storitve iz četrtega
odstavka 30. člena ZBan-2. Hranilnica s tem, ko opravlja posle
posredovanja, krši peti odstavek 30. člena ZBan-2.
Hranilnica, ki je opravljala posle posredovanja, ki ne sodijo v okvir
Narava ugotovljenih
dejavnosti in storitev iz prvega in tretjega odstavka 30. člena ZBan-2, s
kršitev
čimer je kršila peti odstavek 30. člena ZBan-2, je z dnem vročitve
Odredbe morala prenehati z opravljanjem poslov posredovanja.
Izrek odločbe, s katero se postopek konča
Hranilnica je opravljala posle posredovanja pri prodaji vavčerjev preko bančnih avtomatov (v
nadaljevanju posle posredovanja), ki ne sodijo ne med bančne in finančne storitve iz 5. člena ZBan-2,
ne med dodatne finančne storitve iz prvega odstavka 6. člena ZBan-2 ter ne med pomožne storitve iz
četrtega odstavka 30. člena ZBan-2. Hranilnica je s tem, ko je opravljala posle posredovanja, kršila
peti odstavek 30. člena ZBan-2.
Za odpravo kršitev iz 1. točke izreka Odredbe je morala hranilnica z dnem vročitve te odredbe
prenehati opravljati posle posredovanja.
Hranilnica je morala Banki Slovenije najkasneje v osmih dneh od prejema odredbe sporočiti ime
odgovornega člana uprave in imena odgovornih oseb, določenih v skladu z interno organizacijo v
hranilnici, oziroma zunanjih sodelavcev hranilnice, ki so zadolženi za odpravo kršitev iz 1. točke v
roku iz 2. točke izreka Odredbe. Hranilnica je morala v roku 15 (petnajstih dni) po vročitvi Odredbe
Banki Slovenije predložiti poročilo, z opisom ukrepov, ki jih je opravila v zvezi s prenehanjem
opravljanja poslov posredovanja ter priložiti dokumentacijo, iz katere izhaja, da je z dnem vročitve te
odredbe prenehala opravljati posle posredovanja pri prodaji kuponov (vavčerjev) za nakup virtualnih
valut.
V skladu z 277. členom ZBan-2 bodo na spletnih straneh Banke Slovenije po dokončnosti tega
postopka javno objavljene informacije v zvezi s tem ukrepom nadzora in sicer:
1. o kršitelju:
- o nazivu in sedežu pravne osebe,
2. o kršitvi:
- opis okoliščin in ravnanj, ki pomenijo kršitev ZBan-2 ali Uredbe (EU) št. 575/2013,
- naravo ugotovljenih kršitev;
3. izrek odločbe s katero se postopek konča;
Kršitve iz Odredbe, ki jo je Banka Slovenije izdala hranilnici, so odpravljene. Hranilnici je bila
izdana Odločba o ugotovitvi, da so kršitve odpravljene PBH-24.50-002/18-002 dne 27. 2. 2018.
Informacije o tem, ali je zoper odločbo začet postopek sodnega varstva v skladu z ZBan-2
Po ugotovitveni odločbi o odpravljenih kršitvah ni bil sprožen upravni spor.

