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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

A Liam Noonan, ír állampolgár által benyújtott 0495/2005.számú petíció az Equitable Life 
biztosítási kötvényének félrevezető értékesítéséről és a tisztességtelen kártalanításról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy az Equitable Life biztosítási kötvényét félrevezetően 
értékesítették, és azt állítja, hogy az Egyesült Királyság ombudsmanjának döntése 
következtében az ír alapokat használták fel arra, hogy a brit befizetésekért a polgárokat 
kártérítésben részesítsék, amit törvénytelennek tart.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2005. október 3. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2006. augusztus 30-án kapott válasz.

I. Háttér/A tények összefoglalása/Az ügy leírása és a panasz

A petíció benyújtója azt állítja, hogy az Equitable Life biztosítási kötvényét félrevezető 
módon értékesítették, és attól tart, hogy nem brit kötvénytulajdonosokkal szemben 
megkülönböztető bánásmódot alkalmaznak a kártérítések kifizetésekor.

II. A Bizottság észrevételei a petíció érveivel kapcsolatban

A Bizottság utal az E-2415/011, E-0172/032, E-1450/05 és az E-1715/053 sz. írásban feltett 
kérdésre, illetve a H-0715/05 és a H-0757/05 szóbeli kérdésre adott válaszaira, valamint a 

  
1 HL C 134. (E), 2002.6.6. 28. o.
2 HL C 280. (E), 2003.11.21. 39. o.
3 Még nem tették közzé.
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611/2004. és a 29/20051. sz. petíciókra vonatkozó tájékoztató megjegyzéseire.
Jelenleg két ombudsmani szolgálat vizsgálja az egyesült királysági Equitable Life (EL) ügyet.
A pénzügyi ombudsman szolgálat (Financial Ombudsman Service, FOS) weboldalán 
olvasható tájékoztatás szerint „az Egyesült Királyságban (vagy onnan) nyújtott legtöbb 
pénzügyi termékkel és szolgáltatással kapcsolatban lehet panasszal fordulni a szolgálathoz”. 
Ez azt jelenti, hogy nem foglalkozik az Egyesült Királyság pénzintézeteinek külföldi fiókjai 
által az Egyesült Királyságon kívül értékesített pénzügyi termékkel. Az FOS maga nem fizet 
kártérítést, de utasíthatja erre az érintett pénzintézetet. A Bizottság úgy véli, hogy az FOS 
korlátozott számú esetben utasította az EL-t kártérítés fizetésére.
Az Equitable Life felhagyott új üzletek szerzésével és bezárta külföldi fiókjait. A külföldi 
fiókok közreműködésével történt félrevezető értékesítéssel kapcsolatos minden követelést ma 
már közvetlenül a társaság ellen kell benyújtani. Mindazonáltal a petíció benyújtója említést 
tesz egy nyomtatvány aláírásáról, amely „felmenti a vállalatot tevékenységei alól”. Ez 
valószínűleg a méltányos megállapodási rendszerre utal (az ún. egyezségi megállapodásra).
Ennek kapcsán az FOS weboldalán az olvasható, hogy „Azokra, akik 2002. február 8-án 
érvényes EL nyereségrészesedésű kötvénnyel rendelkeztek (ez az a dátum, amikor az 
Equitable egyezségi megállapodása hatályba lépett), automatikusan e megállapodás feltételei 
vonatkoznak. A megállapodás része volt a kötvények értékének megemelése. Ezért cserébe a 
kötvénytulajdonosok nem élhettek panasszal (jogi fellépés által vagy az FOS-en keresztül) 
azzal kapcsolatban, amit állításuk szerint nekik mondtak (vagy nem mondtak) – amikor 
megvásárolták Equitable biztosítási kötvényüket – azokról a lehetséges költségekről, 
amelyeket az Equitable-nek ki kellett fizetnie a garantált évjáradékot nyújtó kötvényei (ún. 
GAR-kötvények) tekintetében.” Amennyiben a petíció benyújtójára valóban vonatkozik az 
említett egyezségi megállapodás, helyzete – ami az FOS-t illeti – nem különbözik a brit 
kötvénytulajdonosokétól.

III. Következtetések

A Bizottság megállapítja, hogy a petíció benyújtójának sikerült legalább a kezdő 
tőkebefektetését visszanyernie.
Az EL ügyben jelenleg vizsgálódó másik ombudsman szolgálat az Egyesült Királyság 
parlamenti ombudsmanja. Az általa jelenleg is folytatott vizsgálat kapcsán a Bizottság 
különösen a Proinsias De Rossa által írásban feltett, 1715/05. sz. kérdésre adott válaszára 
hívja fel a figyelmet.

  
1 Még nem tették közzé.
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