ID-DRITTIJIET U
L-OBBLIGI TIEGĦEK
META TIĠI PPROVDUT B’SERVIZZ BANKARJU

L-ISKOP
L-iskop taċ-charter għad-drittijiet tal-klijenti tal-banek hu li
jipprovdi lill-pubbliku in ġenerali b’informazzjoni ġenerali dwar
id-drittijiet u l-obbligi tagħhom meta jiġu bżonn servizz bankarju.

Ġeneralment, il-banek għandhom dejjem jipprovdu tagħrif dwar isservizzi bankarji u t-tariffi applikabbli kemm meta jinxtara servizz, kif ukoll
perjodikament meta jinħareġ ir-rendikont bankarju.
Il- prinċipji f’dan iċ-charter għandhom iservu ta’ gwida għall-konsumatur
meta juża servizzi finanzjarji.
Iċ-charter bl-ebda mod ma jieħu post l-obbligi u r-responsabiltajiet legali
tal-banek.
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Il-konsumatur għandu dritt li jingħata servizz tajjeb u effiċjenti millbanek lokali u li jiġi ttrattat b’rispett, ekwità u integrità irrispettivament
mill-mod li l-konsumatur juża sabiex jirċievi s-servizz.
Il-konsumatur għandu jkollu l-opportunità jiftaħ kont biex fih ikun jista’
jġemma’, iħallas terzi għal xiri ta’ prodotti jew servizzi, u anke jagħmel
pagamenti. Il-konsumatur irid jifhem però li l-bank għandu l-obbligu
jitlob u jivverifika t-tagħrif mogħti mill-konsumatur u li l-bank jista’,
f’xi ċirkustanzi li tippermetti l-liġi, ma jilqax l-applikazzjoni tal-
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konsumatur.
Il-konsumatur għandu dritt li jkun infurmat dwar l-ispejjeż kollha
marbuta mas-servizz bankarju, inkluż karti ta’ kreditu, qabel u wara
li jiġi ffirmat il-kuntratt. It-tariffi kollha tal-bank għandhom ikunu
aċċessibbli bla ħlas mill-fergħat kollha tal-bank u anke mis-sit
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elettroniku tal-bank.
Il-konsumatur għandu dritt li jaqleb il-kontijiet bankarji tiegħu
għal bank ieħor f’Malta, b’mod faċli u malajr. Il-banek konċernati
għandhom jagħtu l-assistenza neċessarja mingħajr dewmien sabiex isir
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dan it-trasferiment.
Il-konsumatur jistenna li jkun infurmat bil-miktub, inkluż b’mod
elettroniku li ma jkunx jista’ jitħassar jew jinbidel, jekk il-bank ikun ħa
jbiddel xi tariffi jew kundizzjonijiet partikolari relatati ma’ xi servizz,
mill-anqas xahrejn qabel ma t-tibdil ikun ser jiġi fis-seħħ. Għal dan ilgħan, il-konsumatur jistenna li l-bank jinfurmah b’mod ċar u komplut
bil-miktub dwar it-tibdil propost u li jingħata d-dritt iwaqqaf is-servizz
mingħajr ħlas sal-ġurnata li t-tibdil jidħol fis-seħħ.
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Il-konsumatur għandu dritt għal informazzjoni ċara, aġġornata u
imparzjali, b’terminoloġija standardizzata u glossarju ta’ definizzjonijiet
tas-servizzi offruti.
Il-konsumatur għandu dritt għal rendikont bankarju li jinkludi t-tariffi u
l-imgħaxijiet involuti, mill-inqas darba f’sena, mingħajr ħlas.
Il-konsumatur jistenna li r-riklamar ta’ prodotti u servizzi jkun ġust, ċar
u mhux qarrieqi. Għal dan il-għan, il-konsumatur jistenna li tagħrif
relatat ma’ ħlasijiet, imgħaxijiet u kundizzjonijiet jidhru ċari fir-reklam u
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mhux relegati għal tipa żgħira jew b’asteriska.
Il-konsumatur għandu jingħata stima dettaljata qabel jingħata xi
forma ta’ self li tkun tinkludi dettalji tal-imgħaxijiet li ser jitħallsu, rati
ta’ interessi u kundizzjonijiet applikabbli jekk is-self jitħallas qabel. Din
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l-istima għall-konsumatur għandha tkun b’xejn.
Il-konsumatur għandu jingħata informazzjoni dettaljata u aġġornata
dwar prodotti anċillari li jkunu annessi ma’ prodotti oħra bankarji li
mhumiex neċessarjament relatati mal-prodott li l-konsumatur għandu
bżonn. Il-konsumatur għandu jitħalla fil-libertà biex jagħżel dawk il-
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prodotti u servizzi li qed jiġi offrut mingħajr pressjoni żejda.
Jekk il-konsumatur iħoss li s-servizz li jkun ingħata ma laħaqx
l-aspettattivi tiegħu jew li d-drittijiet tiegħu ma ġewx rispettati, għandu
d-dritt li jagħmel ilment mal-bank. Jekk il-konsumatur jibqa’ ma
jkunx sodisfatt bir-risposta li jkun ingħata mill-bank, għandu d-dritt li
jagħmel ilment mal-Uffiċċju tal-Arbitru għas-Servizzi Finanzjarji.
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