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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 0303/2006 af Graham Senior Milne, britisk statsborger, om 
finansmyndigheden (FSA) for undladelse af at sikre beskyttelse af forsikringstagere ved 
Scottish Widows' ophør som gensidig forsikringsvirksomhed

1. Sammendrag

Andrageren, der er statsautoriseret revisor, hævder, at finansmyndigheden (FSA) undlod at 
tage de nødvendige skridt til at forhindre store økonomiske tab for Scottish Widows' 
forsikringstagere, efter at virksomheden blev overtaget af Lloyds TSB i 2000. Andrageren 
hævder, at FSA ikke sikrede, at forsikringstagere blev behørigt informeret i overensstemmelse 
med EU-lovgivningen. Han finder, at FSA handlede som en "uærlig mægler" i forbindelse 
med Scottish Widows' ophør som gensidig forsikringsvirksomhed og anmoder Europa-
Parlamentet om at nedsætte et undersøgelsesudvalg magen til det, der blev nedsat vedrørende 
Equitable Life, til at undersøge sagen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. september 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. januar 2007.

Baggrund/sammendrag af de faktiske omstændigheder

Scottish Widows (SW) var en gensidig forsikringsvirksomhed i Det Forenede Kongerige, 
som ikke havde aktionærer, men var ejet af sine medlemmer/forsikringstagere. Den opgav sin 
status som gensidig forsikringsvirksomhed i marts 2000 og blev opkøbt af Lloyds TSB 
Group (LTSB). Som det er sædvane i tilfælde af ophør som gensidig forsikringsvirksomhed, 
blev den købspris, som LTSB betalte, fordelt mellem SW's medlemmer/forsikringstagere. 
Købsprisen var 6 milliarder pund, hvoraf 4,5 milliarder pund blev udbetalt, mens 1,5 
milliarder pund blev tilbageholdt på en "yderligere konto". Denne yderligere konto blev 
oprettet for at dække eventualforpligtelser. I det cirkulære til forsikringstagere, der blev 
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udsendt i november 1999, meddeltes det, at disse eventualforpligtelser omfattede 
"omkostningerne til at opfylde garantier på policer henlagt i den såkaldte With Profits Fund, 
herunder udgiften til livrenter med garanti". LTSB udsendte en meddelelse den 31. januar 
2002 vedrørende anvendelsen af denne yderligere konto. Heri blev det meddelt, at "på det 
tidspunkt, hvor Scottish Widows ophørte som gensidig forsikringsvirksomhed i marts 2000 og 
blev opkøbt af Lloyds TSB Group, var sagen om livrenter med garanti (Equitable Life mod 
Hyman) allerede i gang. Som en sikkerhedsreserve for en mulig ændring af den måde, hvorpå 
sektoren for finansielle tjenesteydelser betaler livrente med garanti-policer, oprettede Scottish 
Widows en yderligere konto, herunder rentesikring, for at tage højde for en sådan 
eventualforpligtelse og for at beskytte både forsikringstagere og aktionærer." LTSB udtalte, at 
den havde revideret sin praksis efter afgørelsen i Equitable Life (EL)-sagen, og at "som følge 
af ændringen vil de endelige bonusser eller slutbonusser for de fleste livrente med garanti-
policer blive forhøjet. Den yderligere konto vil blive anvendt til at dække udgiften til at 
forhøje pensioner for disse policer med garanti."

Policer, der giver mulighed for at oprette en livrente med garanti (GAR), blev udstedt i stort 
antal af mange livsforsikringsvirksomheder i Det Forenede Kongerige over en årrække. I en 
periode med høj inflation og høj rente var GAR-valgmuligheden ikke noget problem for de 
udstedende virksomheder. Da renten faldt, blev GAR-valgmuligheden "en guldgrube" og blev 
mere og mere værd. Udstedende virksomheder blev således fastlåst til at udbetale høje 
livrenter, der i stigende grad var vanskelige at finansiere.

GAR-problemet er en af hovedårsagerne til, at Equitable Life Assurance Society (EL) næsten 
brød sammen, hvilket i øjeblikket er et emne, der er blevet taget op af et undersøgelsesudvalg 
i Europa-Parlamentets regi.

EL havde ikke foretaget henlæggelser til en stigende benyttelse af GAR-valgmuligheden og 
mente, at virksomheden var berettiget til at formindske udgiften ved at nedjustere den 
slutbonus, der blev udbetalt til forsikringstagere, som valgte at benytte sig af GAR-
valgmuligheden. Denne praksis blev der sat spørgsmålstegn ved, og dette fik EL til at indlede 
en retssag i 1999 (Hyman-sagen) for at fastslå lovligheden eller manglen på samme af sin 
praksis vedrørende forsikringstagere, der benyttede sig af deres mulighed for at vælge GAR. 
Da EL i sidste ende tabte sagen og var forpligtet til at dække udgiften til GAR-policer i fuld 
udstrækning, var virksomheden tvunget af den deraf følgende økonomiske krise til at sætte sig 
selv til salg (uden held) og efterfølgende at lukke for ny forretning.

Klagen

Andrageren arbejdede som IT-revisor for LTSB og blev flyttet til et lignende job hos SW i 
januar 2002. Han var ikke selv forsikringstager i SW, men tog sig af sin mors økonomiske 
anliggender, og hun var forsikringstager. Han anfører, at hun modtog en betaling på omkring 
4.000 pund som resultat af SW’s ophør som gensidig forsikringsvirksomhed.

Graham Senior-Milne siger, at han ikke forstod, hvorfor de 1,5 milliarder pund var blevet 
tilbageholdt, og hævder, at der ikke var nogen forståelig forklaring i den dokumentation, der 
blev sendt til forsikringstagerne. Det var hans opfattelse, at dette beløb ville blive fordelt til 
forsikringstagerne på en eller anden måde efter virksomhedens ophør som gensidig 
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forsikringsvirksomhed.

Det var, da LTSB udsendte sin ovenfor nævnte meddelelse den 31. januar 2002 (kort efter at 
andrageren var flyttet til SW), at han kom til den konklusion, at de 1,5 milliarder pund 
specifikt var hensat til at dække GAR-forpligtelsen, og at direktørerne i LTSB og SW havde 
vildledt både forsikringstagerne og den skotske ret, som havde godkendt ophørsordningen. 
Han mener således, at forsikringstagerne havde haft en rimelig forventning om, at de i sidste 
ende ville få de 1,5 milliarder pund tilbage, havde godkendt virksomhedens ophør som 
gensidig virksomhed på dette grundlag og i realiteten var blevet snydt for dette beløb. Graham 
Senior-Milne hævder endvidere, at den britiske finansmyndighed (FSA) ikke opfyldte sin 
pligt til at beskytte forsikringstagernes interesser i denne sag, eftersom den havde kendskab 
til, at GAR-forpligtelsen på 1,5 milliarder pund eksisterede, men undlod at sikre, at SW gav 
korrekt information om denne forpligtelse til forsikringstagerne, da virksomheden ophørte 
som gensidig forsikringsvirksomhed. For andrageren er denne specifikke undladelse fra FSA's 
side del af en langt større undladelse vedrørende hele GAR-spørgsmålet i hele 
livsforsikringsbranchen i Det Forenede Kongerige.

Graham Senior-Milne gjorde sin ledelse, dernæst sin faglige organisation og de eksterne 
revisorer, opmærksom på sin bekymring. Han blev afskediget, efter sin egen opfattelse på 
grund af sine afsløringer, og har lige siden kæmpet for at opnå retfærdighed, med store 
omkostninger for sit helbred og sit privatliv.

Kommissionens bemærkninger til andragerens argumenter

En stor del af andragendet vedrører den chikane, som andrageren mener at være blevet udsat 
for som følge af sine afsløringer, og adskillige instansers og myndigheders undladelse af at 
svare på hans klager.

Kommissionen har ikke egentlig mulighed for at kommentere anliggender som Graham 
Senior-Milnes afskedigelse eller den chikane, som han har været udsat for. Sådanne 
anliggender kan kun undersøges og løses i national sammenhæng, i henhold til nationale 
procedurer og gennem nationale myndigheder og domstole. Kommissionen har ingen 
kompetence i sådanne anliggender og mener ikke, at der er nogen 
fællesskabslovgivningsmæssige spørgsmål involveret.

Vedrørende de forsikringsmæssige aspekter af dette andragende har Kommissionen i EL-
sammenhængen anført, at den ikke var bekendt med nogen overtrædelser af de relevante 
livsforsikringsdirektiver i Det Forenede Kongerige. Direktiverne beskæftiger sig bl.a. med de 
matematiske henlæggelser, som forsikringsvirksomheder må have for at være i stand til at 
dække deres forpligtelser. Det er f.eks. foreskrevet, at der skal være sådanne henlæggelser for 
at opfylde alle garantiforpligtelser.

Kommissionen har aflagt en længere beretning til Europa-Parlamentets undersøgelsesudvalg 
vedrørende EL om, hvordan den har undersøgt gennemførelsen af livsforsikringsdirektiverne i 
Det Forenede Kongerige.

Den handlemåde, som myndighederne i Det Forenede Kongerige, herunder FSA, har udvist i 
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sagen om tilsynet med EL (herunder spørgsmålet om policer med mulighed for at vælge 
GAR) er i øjeblikket ved at blive undersøgt af både Europa-Parlamentets undersøgelsesudvalg 
og det britiske parlaments ombudsmand. Førstnævntes mandat omfatter en undersøgelse af 
påstande om overtrædelser eller om fejl eller forsømmelser i forbindelse med Det Forenede 
Kongeriges anvendelse af det tredje livsforsikringsdirektiv og en vurdering af den britiske 
tilsynsordning i forbindelse med Equitable Life. Hvad angår sidstnævnte, er mandatet for 
ombudsmandens igangværende arbejde "at afgøre, hvorvidt enkeltpersoner blev uretfærdigt 
behandlet på grund af fejl og forsømmelser i perioden før december 2001 begået af de 
offentlige instanser, der var ansvarlige for behørig regulering af Equitable Life Assurance 
Society og/eller regeringens aktuarafdeling, og at anbefale passende erstatning for en således 
forårsaget uretfærdighed."

Spørgsmålet om de britiske tilsynsmyndigheders håndtering af GAR-spørgsmålet er meget 
detaljeret behandlet i Lord Penroses rapport om EL-undersøgelsen. De britiske myndigheder, 
der har ansvaret for forsikringstilsynet (herunder FSA fra 1. januar 1999) blev i høj grad 
bekendt med GAR-spørgsmålet. De var også bekendt med den praksis at reducere 
slutbonussen til de forsikringstagere, der benyttede sig af muligheden for at vælge GAR. 
Eksperterne var uenige om, hvorvidt dette var lovligt, og det var denne tvivl, der i sidste ende 
fik EL til at forelægge sagen for domstolene for at få en afgørelse. Forløbet af denne retssag, 
hvor EL fik medhold i landsretten, tabte sagen, da den blev appelleret (om end med en 
antydning om en mulig løsning), og definitivt tabte sagen ved House of Lords, viser, at dette 
spørgsmål var yderst kompleks, og at resultatet var umuligt at forudse på forhånd.

Som LTSB anførte i sin meddelelse den 31. januar 2002, var EL-retssagen allerede i gang på 
det tidspunkt, hvor SW ophørte som gensidig forsikringsvirksomhed i marts 2000 og blev 
opkøbt af LTSB. Ingen vidste på daværende tidspunkt, hvad det endelige resultat af GAR-
retssagen ville blive (House of Lords afsagde sin kendelse den 20. juli 2000).

Det var på grund af denne usikkerhed, at LTSB hensatte den yderligere konto til at dække 
eventualforpligtelser. Cirkulæret om ophør som gensidig forsikringsvirksomhed af 19. 
november 1999, der blev offentliggjort flere måneder før den endelige afgørelse vedrørende 
Equity Life, forklarede, at: "de sikkerhedsreserver, der er henlagt i den såkaldte With Profits 
Fund, er til dækning af eventuelle yderligere omkostninger til opfyldelse af betalingen af 
garanterede ydelser på overdragne policer, der er henlagt i denne With Profits Fund, og 
eventuelle uventede forpligtelser, der opstår i fremtiden, men vedrører (med visse 
undtagelser) virksomhedens og dens datterselskabers drift forud for 
ikrafttrædelsesdatoen…..".

FSA lader til at mene, at denne ordlyd "generelt gjorde det klart" over for forsikringstagerne, 
at der var en potentiel GAR-forpligtelse, mens andrageren mener, at denne angivelse er en 
fuldkommen utilstrækkelig advarsel om en potentiel forpligtelse på 1,5 milliarder pund.

LTSB håbede uden tvivl, ligesom ledelsen i EL, at domstolenes afgørelse i sagen om GAR-
policer ville være mere gunstig og give forsikringsgiverne større fleksibilitet med hensyn til 
håndteringen af GAR-problemet. Dette forklarer øjensynligt, hvorfor LTSB valgte ikke at 
sætte tal på og angive den mulige maksimalforpligtelse i sit cirkulære.
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Ingen kan sige, hvorvidt en klarere forklaring af den potentielle maksimalforpligtelse ville 
have påvirket SW's forsikringstagere i deres beslutning vedrørende virksomhedens ophør som 
gensidig forsikringsvirksomhed. Det bør imidlertid bemærkes, at GAR-forpligtelsen var en 
eventualforpligtelse vedrørende den såkaldte with profits fund, hvad enten 
forsikringsvirksomheden ophørte som gensidig forsikringsvirksomhed eller ej. Selv om SW 
var forblevet en gensidig forsikringsvirksomhed, ville den stadig i sidste ende have skullet stå 
over for konsekvenserne af House of Lords' afgørelse i EL-sagen, idet udgiften skulle dækkes 
fra den såkaldte with profits fund.

SW's forsikringstagere modtog en betaling, da SW ophørte som gensidig 
forsikringsvirksomhed og blev opkøbt. De håbede og troede sandsynligvis, at de i sidste ende 
ville få fordel af en andel i den yderligere konto på 1,5 milliarder pund. Da det kom til stykket 
og efter den endelige afgørelse i EL-sagen, gik størstedelen af forsikringstagerne glip af dette 
beløb, og det blev anvendt til at dække forpligtelsen over for GAR-forsikringstagerne.

Man kan indvende, at LTSB var forudseende ved at henlægge et tilstrækkeligt stort beløb til 
at dække det værst tænkelige scenario i GAR-retssagen.

Equitable Life, på sin side, havde ikke tilstrækkelige reserver til at dække sin tilsvarende 
forpligtelse og stod næsten over for et sammenbrud som følge heraf, og var i sidste ende 
tvunget til at lukke for ny forretning.

Konklusioner

Kommissionens tjenestegrene mener, at det var forudseende af LTSB at henlægge en 
tilstrækkelig reserve til at dække den mulige udgift i tilfælde af en ugunstig afgørelse i EL-
retssagen. På tidspunktet for ophøret som gensidig forsikringsvirksomhed og opkøbet havde 
SW og LTSB ingen mulighed for at vide, hvad domstolenes endelige afgørelse ville være. Det 
er en skønssag, om de oplysninger, der blev givet vedrørende eventualforpligtelsen i 
ophørscirkulæret, var tilstrækkelige. FSA konkluderede, at det var de. Spørgsmålet om, 
hvorvidt de britiske regulerings- og tilsynsmyndigheder (herunder FSA) handlede korrekt og i 
tilstrækkelig grad beskyttede forsikringstagernes interesser og forventninger i sagen om 
behandlingen af muligheden for at vælge GAR, vil blive behandlet i konklusionerne fra 
Europa-Parlamentets undersøgelsesudvalg, der undersøger Equitable Life, og den anden 
rapport fra det britiske parlaments ombudsmand.


