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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0495/2005, του Liam Noonan, ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με παράτυπη 
πώληση συμβολαίου της Equitable Life και άδικη αποζημίωση

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διατυπώνει ισχυρισμούς για παράτυπη πώληση συμβολαίου της Equitable Life 
και υποστηρίζει ότι λόγω της απόφασης του βρετανού Διαμεσολαβητή, ιρλανδικά κονδύλια 
χρησιμοποιήθηκαν για την επιχορήγηση πληρωμών σε πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου, τις
οποίες θεωρεί παράνομες.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 3 Οκτωβρίου 2005. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Αυγούστου 2006.

I. Ιστορικό/Περίληψη των πραγματικών περιστατικών/Καταγγελία
Ο αναφέρων διατυπώνει ισχυρισμούς για παράτυπη πώληση συμβολαίου της Equitable Life 
και εκφράζει τον φόβο ότι οι μη βρετανοί ασφαλισμένοι θα υποστούν διάκριση κατά την 
καταβολή των αποζημιώσεων.

II. Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με τους ισχυρισμούς του αναφέροντα

Η Επιτροπή παραπέμπει στις απαντήσεις της στις γραπτές ερωτήσεις E-2415/011, E-0172/032, 
E-1450/05 και E-1715/053, στις προφορικές ερωτήσεις H-0715/05 και H-0757/05 και στα 
ενημερωτικά σημειώματά της σχετικά με τις αναφορές 611/2004 και 29/20054.

  
1 ΕΕ C 134 E της 6.6.2002, σελ. 28.
2 ΕΕ C 280 E της 21.11.2003, σελ. 39.
3 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη.
4 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη.



PE 378.471 2/2 CM\628505EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Επί του παρόντος, δύο υπηρεσίες Διαμεσολαβητών συμμετέχουν στην υπόθεση της Equitable 
Life (EL) στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Η υπηρεσία οικονομικού Διαμεσολαβητή (Financial Ombudsman Service - FOS) αναφέρει 
στην ιστοσελίδα της ότι χειρίζεται «καταγγελίες σχετικά με την πλειονότητα των 
χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται εντός της επικράτειας ή από
την επικράτεια του Ηνωμένου Βασιλείου». Αυτό σημαίνει ότι δεν ασχολείται με 
χρηματοοικονομικά προϊόντα που πωλούνται εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου από 
παραρτήματα χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων του Ηνωμένου Βασιλείου στο εξωτερικό. Η
FOS δεν καταβάλλει η ίδια αποζημιώσεις, αλλά μπορεί να υποχρεώσει το σχετικό 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει αποζημίωση. Η Επιτροπή πιστεύει ότι η FOS έχει 
επιβάλει στην EL να καταβάλει αποζημιώσεις σε περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων.
Η Equitable Life σταμάτησε να πραγματοποιεί νέες συναλλαγές και έκλεισε τα παραρτήματά 
της στο εξωτερικό. Τυχόν ισχυρισμοί σχετικά με παράτυπες πωλήσεις από παραρτήματα στο 
εξωτερικό πρέπει να υποβληθούν απευθείας στην Εταιρεία (Equitable Life). Ωστόσο, ο 
αναφέρων κάνει λόγο για την υπογραφή ενός εντύπου απαλλαγής της εταιρείας από κάθε 
ευθύνη, αναφερόμενος πιθανώς στο πρόγραμμα διακανονισμού της Equitable Life (η 
αποκαλούμενη συμφωνία συμβιβασμού).
Η FOS αναφέρει σχετικά στην ιστοσελίδα της ότι «όσοι είχαν συμβόλαια με την EL εν ισχύι 
στις 8 Φεβρουαρίου 2002 (όταν τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία συμβιβασμού με την Equitable
Life) καλύπτονται αυτόματα από τους όρους της συμφωνίας αυτής. Η συμφωνία αφορά
«αναβαθμίσεις» των αξιών των συμβολαίων. Σε αντάλλαγμα, οι ασφαλισμένοι παραιτούνται 
του δικαιώματος να καταγγείλουν (είτε ενώπιον της δικαιοσύνης είτε στη FOS) τι τους (ή δεν 
τους) ειπώθηκε – κατά τη σύναψη του συμβολαίου – σχετικά με το δυνητικό κόστος για την
Equitable Life από τα συμβόλαια εγγυημένων προσόδων (τα ονομαζόμενα συμβόλαια
GAR)». Εάν επομένως ο αναφέρων πράγματι καλύπτεται από την εν λόγω συμφωνία 
συμβιβασμού, η θέση του δεν διαφέρει καθόλου, σε ό,τι αφορά τη FOS, από τη θέση των 
βρετανών ασφαλισμένων.

III. Συμπεράσματα

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι ο αναφέρων ανέκτησε τουλάχιστον το αρχικό του επενδυτικό 
κεφάλαιο.
Η άλλη υπηρεσία Διαμεσολαβητή που ασχολείται επί του παρόντος με την υπόθεση της EL 
είναι ο κοινοβουλευτικός Διαμεσολαβητής του Ηνωμένου Βασιλείου. Σε ό,τι αφορά την 
έρευνα που διεξάγει ο εν λόγω Διαμεσολαβητής, η Επιτροπή παραπέμπει συγκεκριμένα στην 
απάντησή της στη γραπτή ερώτηση E-1715/05 του κ. Proinsias De Rossa.


