
CM\650313EL.doc PE 384.387
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Επιτροπή Αναφορών

25.01.2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0303/2006, του κ. Graham Senior Milne, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
Financial Services Authority (FSA) [Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών] για μη 
διασφάλιση της προστασίας των ασφαλισμένων στη μετατροπή της αλληλασφαλιστικής 
εταιρείας Scottish Widows σε άλλης μορφής εταιρεία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ορκωτός λογιστής, ισχυρίζεται ότι η Financial Services Authority (FSA) 
παρέλειψε να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη σημαντικών οικονομικών ζημίων 
για τους ασφαλισμένους της Scottish Widows μετά την εξαγορά της από την εταιρεία Lloyds 
TSB το 2000. Ο αναφέρων διατείνεται ότι η FSA δεν μερίμνησε ώστε οι ασφαλισμένοι να 
ενημερωθούν δεόντως, σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ. Θεωρεί ότι η FSA έδρασε ως 
«ανέντιμος μεσάζων» στη διαδικασία μετατροπής της αλληλασφαλιστικής εταιρείας Scottish 
Widows σε άλλης μορφής εταιρεία και ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συγκροτήσει 
εξεταστική επιτροπή για την υπόθεση, όπως συνέβη με την υπόθεση της Equitable Life.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Σεπτεμβρίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Ιανουαρίου 2007.

Ιστορικό/Περίληψη των πραγματικών περιστατικών

Η Scottish Widows (SW) ήταν μία αλληλασφαλιστική εταιρεία του Ηνωμένου Βασιλείου, η
οποία δεν είχε μετόχους αλλά ανήκε στα μέλη/ασφαλισμένους της. Εγκατέλειψε το καθεστώς 
αλληλασφάλισης («μετατροπή αλληλασφαλιστικής εταιρείας σε άλλης μορφής εταιρεία») τον 
Μάρτιο του 2000 και εξαγοράστηκε από την Lloyds TSB Group (LTSB). Όπως συνηθίζεται
στην περίπτωση μετατροπής αλληλασφαλιστικής εταιρείας σε άλλης μορφής εταιρεία, η τιμή 
εξαγοράς που κατέβαλε η LTSB διανεμήθηκε μεταξύ των μελών/ασφαλισμένων της SW. Η 
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τιμή εξαγοράς ήταν 6 δισεκατομμύρια λίρες Αγγλίας, από τα οποία 4,5 δισεκατομμύρια 
καταβλήθηκαν, ενώ 1,5 δισεκατομμύριο τοποθετήθηκε σε έναν «Συμπληρωματικό 
Λογαριασμό». Αυτός ο συμπληρωματικός λογαριασμός δημιουργήθηκε για την αντιμετώπιση 
έκτακτων αναγκών. Η εγκύκλιος προς ασφαλισμένους που εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 1999 
ανέφερε ότι αυτές οι έκτακτες ανάγκες περιλάμβαναν «το κόστος καταβολής εγγυήσεων σε 
ασφαλιστήρια του κεφαλαίου με συμμετοχή στα κέρδη, συμπεριλαμβανομένου του κόστους 
εγγυημένης προσόδου». Η LTSB εξέδωσε ανακοίνωση στις 31 Ιανουαρίου 2002 σχετικά με 
τη χρήση αυτού του συμπληρωματικού λογαριασμού. Ανέφερε ότι «κατά τον χρόνο της 
μετατροπής της αλληλασφαλιστικής εταιρείας Scottish Widows σε άλλης μορφής εταιρεία
τον Μάρτιο του 2000, και της εξαγοράς της από την Lloyds TSB Group, εκδικαζόταν ήδη η 
υπόθεση της εγγυημένης προσόδου (Equitable Life κατά Hyman). Ανοίχθηκε από την 
Scottish Widows ένας Συμπληρωματικός Λογαριασμός, ο οποίος περιελάμβανε επιτόκια 
αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου, ως αποθεματικό για την πιθανή αλλαγή του τρόπου με τον 
οποίο η αγορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών πληρώνει ασφαλιστήρια προσόδου με 
εγγυημένο επιτόκιο και ως προστασία τόσο των ασφαλισμένων όσο και των μετόχων.» Η 
LTSB δήλωσε ότι είχε επανεξετάσει την πρακτική της κατόπιν της απόφασης στην υπόθεση 
της Equitable Life (EL) και ότι «ως αποτέλεσμα της αλλαγής θα αυξηθούν οι τελικές 
παροχές για τα περισσότερα ασφαλιστήρια προσόδου με εγγυημένο επιτόκιο. Ο 
Συμπληρωματικός Λογαριασμός θα χρησιμοποιηθεί για να καλυφθεί το κόστος της 
αναβάθμισης των συντάξεων για αυτά τα εγγυημένα ασφαλιστήρια».

Επί χρόνια, πολλές ασφαλιστικές εταιρείες στο Ηνωμένο Βασίλειο έκαναν πολλά 
ασφαλιστήρια τα οποία παρείχαν την επιλογή της προσόδου με εγγυημένο επιτόκιο. Σε μια 
περίοδο υψηλού πληθωρισμού και υψηλών επιτοκίων, η επιλογή της προσόδου με εγγυημένο 
επιτόκιο δεν αποτελούσε πρόβλημα για τις εταιρείες που τα εξέδιδαν. Καθώς τα επιτόκια 
έπεσαν, η επιλογή της προσόδου με εγγυημένο επιτόκιο έγινε «in the money» και όλο και πιο 
πολύτιμη. Οι εκδίδουσες εταιρείες αναγκάστηκαν έτσι να καταβάλλουν υψηλά επιτόκια 
προσόδου τα οποία ήταν όλο και πιο δύσκολο να χρηματοδοτήσουν.

Το πρόβλημα της προσόδου με εγγυημένο επιτόκιο είναι μία από τις πολλές αιτίες της 
κατάρρευσης της ασφαλιστικής εταιρείας Equitable Life (EL), η οποία διερευνάται επί του 
παρόντος από την Εξεταστική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η EL δεν είχε αποθεματικό για μια αύξηση της ζήτησης της επιλογής της προσόδου με 
εγγυημένο επιτόκιο και πίστευε ότι είχε το δικαίωμα να μετριάσει το κόστος προσαρμόζοντας 
προς τα κάτω την τελική παροχή που κατέβαλε στους ασφαλισμένους οι οποίοι είχαν επιλέξει 
την πρόσοδο με εγγυημένο επιτόκιο. Η πρακτική αυτή αμφισβητήθηκε και αυτό οδήγησε την 
EL να προσφύγει στα δικαστήρια το 1999 (υπόθεση Hyman) για να προσδιοριστεί η 
νομιμότητα ή μη της πρακτικής της σε σχέση με τους ασφαλισμένους οι οποίοι είχαν επιλέξει 
την πρόσοδο με εγγυημένο επιτόκιο. Όταν η EL τελικά έχασε την υπόθεση και υποχρεώθηκε 
συνεπώς να καλύψει πλήρως το κόστος των ασφαλιστηρίων με πρόσοδο με εγγυημένο 
επιτόκιο, αναγκάστηκε, από την οικονομική κρίση η οποία επήλθε, να τεθεί προς πώληση 
(ανεπιτυχώς) και συνεπώς να κλείσει για νέους πελάτες.

Η καταγγελία



CM\650313EL.doc 3/6 PE 384.387
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Ο αναφέρων εργαζόταν ως ελεγκτής πληροφορικής στην LTSB και μεταφέρθηκε σε 
παρόμοια θέση εργασίας στην SW τον Ιανουάριο του 2002. Ο ίδιος δεν ήταν ασφαλισμένος 
στην SW αλλά φρόντιζε τις ασφαλιστικές υποθέσεις της μητέρας του, η οποία ήταν 
ασφαλισμένη. Αναφέρει ότι η μητέρα του έλαβε περί τις 4 000 λίρες Αγγλίας ως αποτέλεσμα 
της μετατροπής της αλληλασφαλιστικής εταιρείας σε άλλης μορφής εταιρεία.

Ο κ. Senior-Milne αναφέρει ότι δεν κατάλαβε γιατί το 1,5 δισεκατομμύριο έπρεπε να 
παρακρατηθεί και διατείνεται ότι στα έγγραφα που στάλθηκαν στους ασφαλισμένους δεν 
υπήρχε ουσιαστική εξήγηση. Ο ίδιος κατάλαβε ότι το ποσό αυτό θα διανεμόταν στους 
ασφαλισμένους με κάποιο τρόπο μετά τη μετατροπή της αλληλασφαλιστικής εταιρείας σε 
άλλης μορφής εταιρεία.

Όταν η LTSB εξέδωσε την προαναφερθείσα ανακοίνωση στις 31 Ιανουαρίου 2002 (λίγο 
αφότου ο αναφέρων είχε μετατεθεί στην SW) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το 1,5 
δισεκατομμύριο λίρες Αγγλίας είχε παρακρατηθεί ειδικά για να καλύψει την υποχρέωση από 
την πρόσοδο με εγγυημένο επιτόκιο και ότι οι διοικήσεις της LTSB και της SW είχαν 
παραπλανήσει τόσο τους ασφαλισμένους όσο και το δικαστήριο της Σκωτίας που είχε 
εγκρίνει το σχέδιο της μετατροπής της αλληλασφαλιστικής εταιρείας σε άλλης μορφής 
εταιρεία. Πιστεύει επομένως ότι οι ασφαλισμένοι εύλογα ανέμεναν ότι τελικά θα ανακτούσαν 
το 1,5 δισεκατομμύριο λίρες Αγγλίας, σε αυτή τη βάση είχαν εγκρίνει τη μετατροπή της 
αλληλασφαλιστικής εταιρείας σε άλλης μορφής εταιρεία και στην πραγματικότητα είχαν 
εξαπατηθεί. Ο κ. Senior-Milne διατείνεται επιπλέον ότι η Financial Services Authority 
(FSA) [Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών] του Ηνωμένου Βασιλείου δεν εκπλήρωσε το 
καθήκον της να προστατεύσει τα συμφέροντα των ασφαλισμένων στην περίπτωση αυτή αφού 
γνώριζε την ύπαρξη της υποχρέωσης ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου λιρών Αγγλίας από τις 
προσόδους με εγγυημένο επιτόκιο αλλά δεν διασφάλισε ότι η SW θα αποκάλυπτε δεόντως 
αυτή την υποχρέωση στους ασφαλισμένους κατά τη μετατροπή της αλληλασφαλιστικής 
εταιρείας σε άλλης μορφής εταιρεία. Για τον αναφέροντα, η αποτυχία αυτή της FSA αποτελεί 
μέρος μιας πολύ μεγαλύτερης αποτυχίας σε σχέση με το όλο θέμα της προσόδου με 
εγγυημένο επιτόκιο σε όλη την ασφαλιστική αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο κ. Senior-Milne έθεσε τους προβληματισμούς του υπόψη της διοίκησής του, στη συνέχεια 
στον επαγγελματικό του φορέα και στους εξωτερικούς ελεγκτές. Απολύθηκε, κατά τη γνώμη 
του λόγω των αποκαλύψεων που έκανε, και έκτοτε αγωνίζεται να δικαιωθεί, με τίμημα την 
υγεία και την προσωπική του ζωή.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής στους ισχυρισμούς του αναφέροντος

Μεγάλο μέρος του εγγράφου της αναφοράς αφορά την παρενόχληση την οποία ο αναφέρων 
πιστεύει ότι υφίσταται ως αποτέλεσμα των αποκαλύψεών του και το γεγονός ότι πολλοί 
φορείς και αρχές δεν ανταποκρίθηκαν στις καταγγελίες του.

Η Επιτροπή δεν μπορεί να σχολιάσει με εγκυρότητα θέματα όπως είναι η απόλυση του κ. 
Senior-Milne ή η παρενόχληση την οποία υφίσταται. Τέτοια θέματα μπορούν να εξεταστούν 
και να επιλυθούν μόνο σε εθνικό πλαίσιο, σύμφωνα με εθνικές διαδικασίες και ενώπιον 
εθνικών αρχών ή δικαστηρίων. Η Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα σε τέτοια ζητήματα και δεν 
πιστεύει ότι τίθενται θέματα κοινοτικού δικαίου.
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Όσον αφορά τις ασφαλιστικές πτυχές της εν λόγω αναφοράς, η Επιτροπή έχει δηλώσει 
σχετικά με την EL ότι δεν γνώριζε παραβιάσεις των σχετικών οδηγιών περί ασφαλειών ζωής 
στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι οδηγίες αφορούν μεταξύ άλλων τις μαθηματικές προβλέψεις που 
πρέπει να κάνουν οι ασφαλιστικές εταιρείες ώστε να μπορούν να καλύπτουν τις υποχρεώσεις 
τους. Ορίζεται, για παράδειγμα, ότι τέτοιες προβλέψεις πρέπει να γίνονται ώστε να 
καλύπτονται όλες οι εγγυημένες υποχρεώσεις.

Η Επιτροπή εξέθεσε επί μακρόν στην Εξεταστική Επιτροπή του ΕΚ σχετικά με την EL πώς 
έλεγξε την εφαρμογή των οδηγιών σχετικά με τις ασφάλειες ζωής στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η συμπεριφορά των αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου, συμπεριλαμβανομένης της FSA, στο 
θέμα της εποπτείας της EL (συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος των ασφαλιστηρίων με 
επιλογή προσόδου με εγγυημένο επιτόκιο) αποτελεί επί του παρόντος αντικείμενο 
διερεύνησης τόσο από την Εξεταστική Επιτροπή του ΕΚ όσο και τον κοινοβουλευτικό 
διαμεσολαβητή του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι υποχρεώσεις της πρώτης περιλαμβάνουν 
διερεύνηση εικαζόμενων παραβάσεων ή κακοδιαχείρισης στην εφαρμογή εκ μέρους του 
Ηνωμένου Βασιλείου της τρίτης οδηγίας σχετικά με την ασφάλεια ζωής και αξιολόγηση του 
ρυθμιστικού καθεστώτος του Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά την EL. Όσον αφορά τον 
δεύτερο, οι υποχρεώσεις του παρόντος έργου του διαμεσολαβητή συνίστανται στο «να 
προσδιοριστεί εάν υπήρξε αδικία σε βάρος ατόμων μέσω κακοδιοίκησης κατά την περίοδο 
πριν από τον Δεκέμβριο του 2001 εκ μέρους των δημόσιων υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για 
την προληπτική ρύθμιση της ασφαλιστικής εταιρείας «Equitable Life» ή/και εκ μέρους της 
κρατικής αναλογιστικής υπηρεσίας, καθώς και να προταθεί κατάλληλη ικανοποίηση για 
οποιαδήποτε αδικία προκλήθηκε με αυτόν τον τρόπο.»

Το ζήτημα του τρόπου με τον οποίο χειρίστηκαν οι επόπτες του Ηνωμένου Βασιλείου το 
θέμα της προσόδου με εγγυημένο επιτόκιο αναλύεται διεξοδικά στην έκθεση του Λόρδου 
Penrose σχετικά με την διερεύνηση της υπόθεσης EL. Οι υπεύθυνες για την εποπτεία των 
ασφαλειών αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου (συμπεριλαμβανομένης της FSA από την 1η

Ιανουαρίου 1999) σίγουρα γνώριζαν πολύ καλά το θέμα της προσόδου με εγγυημένο 
επιτόκιο. Γνώριζαν επίσης την πρακτική της μείωσης της τελικής παροχής για τους 
ασφαλισμένους που επωφελήθηκαν της επιλογής της προσόδου με εγγυημένο επιτόκιο. Οι 
γνώμες των ειδικών διίσταντο ως προς τη νομιμότητα αυτού και αυτή η αμφιβολία οδήγησε 
τελικά την EL να θέσει το θέμα ενώπιον των δικαστηρίων. Η πορεία αυτών των νομικών 
διαδικασιών, κατά την οποία η EL κέρδισε στο Ανώτατο Δικαστήριο, έχασε την έφεση (αν 
και υπήρχε ένδειξη εφικτής επίλυσης) και έχασε αμετάκλητα στη Βουλή των Λόρδων, δείχνει 
ότι το θέμα ήταν εξαιρετικά πολύπλοκο και η έκβασή του ήταν αδύνατον να προβλεφθεί εκ 
των προτέρων.

Όπως δήλωσε η LTSB  στην ανακοίνωσή της της 31ης Ιανουαρίου 2002, η προσφυγή της EL 
εκδικαζόταν ακόμη κατά την περίοδο της μετατροπής της αλληλασφαλιστικής εταιρείας SW 
σε άλλης μορφής εταιρεία τον Μάρτιο του 2000 και την εξαγορά της από την LTSB. Κανείς 
δεν γνώριζε τότε ποιο θα ήταν το τελικό αποτέλεσμα της προσφυγής για τις προσόδους με 
εγγυημένο επιτόκιο (η Βουλή των Λόρδων εξέδωσε την απόφασή της στις 20 Ιουλίου 2000).

Λόγω αυτής της αβεβαιότητας η LTSB άνοιξε τον Συμπληρωματικό Λογαριασμό για να 
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καλύψει έκτακτες ανάγκες. Η εγκύκλιος σχετικά με τη μετατροπή της αλληλασφαλιστικής 
εταιρείας σε άλλης μορφής εταιρεία τής 19ης Νοεμβρίου 1999, οποία δημοσιεύτηκε αρκετούς 
μήνες πριν από την οριστική απόφαση στην υπόθεση της EL εξηγούσε ότι: «τα αποθεματικά 
που διατίθενται στο κεφάλαιο με συμμετοχή στα κέρδη συνίστανται σε κάθε επιπλέον κόστος 
για την κάλυψη εγγυημένων παροχών σε ασφαλιστήρια τα οποία ανήκουν στο κεφάλαιο με 
συμμετοχή στα κέρδη και κάθε απρόβλεπτη υποχρέωση που δημιουργείται στο μέλλον αλλά 
αφορούν (με ορισμένες εξαιρέσεις) στη λειτουργία της εταιρείας και των θυγατρικών της πριν 
από την συγκεκριμένη ημερομηνία…».

Η FSA φαίνεται να εκτιμά ότι αυτή η διατύπωση «σε γενικές γραμμές καθιστούσε σαφή» 
στους ασφαλισμένους την ύπαρξη πιθανής υποχρέωσης λόγω των προσόδων με εγγυημένο 
επιτόκιο, ενώ ο αναφέρων θεωρεί αυτήν την ένδειξη ως απολύτως ανεπαρκή προειδοποίηση 
για πιθανή υποχρέωση ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων λιρών Αγγλίας.

Η LTSB, όπως και η διοίκηση της EL, αναμφίβολα ήλπιζε ότι η απόφαση των δικαστηρίων 
στο θέμα των ασφαλιστηρίων με επιλογή προσόδου με εγγυημένο επιτόκιο θα ήταν 
ευνοϊκότερη και θα έδινε στους ασφαλιστές μεγαλύτερη ευελιξία στην αντιμετώπιση του 
προβλήματος της προσόδου με εγγυημένο επιτόκιο. Αυτό ενδεχομένως εξηγεί γιατί η LTSB  
δεν επέλεξε να ποσοτικοποιήσει και να ορίσει στην εγκύκλιό της τη μέγιστη δυνατή 
υποχρέωση.

Κανείς δεν μπορεί να πει αν μια σαφέστερη πρόβλεψη της μέγιστης πιθανής υποχρέωσης θα 
είχε επηρεάσει τους ασφαλισμένους της SW στην απόφασή τους σχετικά με τη μετατροπή 
της αλληλασφαλιστικής εταιρείας σε άλλης μορφής εταιρεία. Θα πρέπει, ωστόσο, να 
σημειωθεί ότι η υποχρέωση λόγω της προσόδου με εγγυημένο επιτόκιο ήταν ενδεχόμενη 
υποχρέωση προς το κεφάλαιο με συμμετοχή στα κέρδη είτε ο ασφαλιστικός φορέας 
μετατρεπόταν σε άλλης μορφής εταιρεία είτε όχι. Ακόμα κι αν η SW είχε παραμείνει 
αλληλασφαλιστική εταιρεία και πάλι θα έπρεπε να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της απόφασης 
της Βουλής των Λόρδων στην υπόθεση της EL με το κόστος να καλύπτεται από το κεφάλαιο 
με συμμετοχή στα κέρδη.

Στους ασφαλισμένους της SW καταβλήθηκε ένα ποσό όταν η SW μετετράπη σε άλλης 
μορφής εταιρεία και εξαγοράστηκε. Πιθανότατα ήλπιζαν και πίστευαν ότι τελικά θα 
επωφελούνταν από ένα μερίδιο του Συμπληρωματικού Λογαριασμού του 1,5 
δισεκατομμυρίου λιρών Αγγλίας. Στην περίπτωση, και σε συνέχεια της οριστικής απόφασης 
στην υπόθεση της EL, το ποσό αυτό δεν δόθηκε στην πλειοψηφία των ασφαλισμένων και 
χρησιμοποιήθηκε για την κάλυψη της υποχρέωσης προς τους ασφαλισμένους της επιλογής 
προσόδου με εγγυημένο επιτόκιο.

Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι η LTSB έπραξε συνετά δεσμεύοντας ένα επαρκές 
ποσό για να αντιμετωπίσει το χειρότερο σενάριο στην προσφυγή σχετικά με την επιλογή 
προσόδου με εγγυημένο επιτόκιο.

Η EL, από τη μεριά της, δεν είχε επαρκές αποθεματικό για να καλύψει την αντίστοιχη  
υποχρέωσή της και ως αποτέλεσμα σχεδόν κατέρρευσε, αλλά τελικά αναγκάστηκε να κλείσει 
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για νέους ασφαλισμένους.

Συμπεράσματα

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής πιστεύουν ότι η LTSB έπραξε συνετά δεσμεύοντας ένα επαρκές 
αποθεματικό για να καλύψει το πιθανό κόστος μιας αρνητικής απόφασης στην προσφυγή της 
EL. Κατά την περίοδο της μετατροπής της αλληλασφαλιστικής σε άλλης μορφής εταιρεία και 
της εξαγοράς, η SW και η LTSB δεν μπορούσαν να γνωρίζουν ποια θα ήταν η τελική 
απόφαση των δικαστηρίων. Είναι θέμα κρίσης το αν η πληροφορία που δόθηκε σχετικά με
την ενδεχόμενη υποχρέωση στην εγκύκλιο της μετατροπής της αλληλασφαλιστικής εταιρείας 
σε άλλης μορφής εταιρεία ήταν επαρκής. Η FSA κατέληξε πως ήταν. Το πόρισμα της 
Εξεταστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την Equitable Life και η 
δεύτερη έκθεση του κοινοβουλευτικού διαμεσολαβητή του Ηνωμένου Βασιλείου θα 
αποφανθούν για το αν οι ρυθμιστές και οι επόπτες του Ηνωμένου Βασιλείου
(συμπεριλαμβανομένης της FSA) ενέργησαν σωστά και προστάτευσαν επαρκώς τα 
συμφέροντα και τις προσδοκίες των ασφαλισμένων στο θέμα της μεταχείρισης της επιλογής 
προσόδου με εγγυημένο επιτόκιο.


