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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0303/2006 złożona przez Grahama Seniora Milne’a (Wielka Brytania), w 
sprawie niezapewnienia przez Urząd Nadzoru Finansowego (Financial Services 
Authority) ochrony ubezpieczonym przy przekształceniu Scottish Widows w spółkę 
publiczną

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który jest biegłym księgowym, twierdzi, że Urząd Nadzoru Finansowego
(FSA) nie podjął stosownych kroków, aby zapobiec znacznym stratom finansowym 
poniesionym przez osoby ubezpieczone w Scottish Widows, w związku z przejęciem tej firmy 
przez Lloyds TSB w 2000 r. Zdaniem składającego petycję FSA nie zapewnił ubezpieczonym 
należytych informacji, co jest niezgodne z prawodawstwem wspólnotowym. Uważa on, że w 
procesie przekształcania Scottish Widows w spółkę publiczną FSA odegrał rolę 
„nieuczciwego mediatora”, i zwraca się do Parlamentu Europejskiego o powołanie w tej 
sprawie komisji śledczej, podobnie jak miało to miejsce w przypadku spółki Equitable Life.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 18 września 2006 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 25 stycznia 2007 r.

Kontekst/Streszczenie faktów

Scottish Widows (SW) było brytyjskim towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych, które nie 
miało akcjonariuszy, lecz należało do swoich członków/posiadaczy polis. Zrezygnowało ono 
ze statusu towarzystwa wzajemnego (nastąpiła jego „demutualizacja”) w marcu 2000 r. i 
zostało nabyte przez grupę Lloyds TSB (LTSB). Jak zwykle bywa w przypadku 
demutualizacji cena zapłacona przez LTSB została rozdzielona między członków/posiadaczy 
polis SW. Cena nabycia przedsiębiorstwa wyniosła 6 mld funtów, z których wypłacono 4,5 
mld, a 1,5 mld zatrzymano na „dodatkowym koncie”. To dodatkowe konto zostało otwarte z 
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myślą o utworzeniu rezerwy budżetowej. W okólniku dla posiadaczy polis wydanym w 
listopadzie 1999 r. oświadczono, że wspomniana rezerwa budżetowa obejmowała „koszty 
wypełnienia zobowiązań związanych z polisami ulokowanymi w funduszu przynoszącym 
zyski, w tym koszty opcji gwarantowanych wypłat rocznych”. Dnia 31 stycznia 2002 r. LTSB 
wydało oświadczenie dotyczące tego dodatkowego konta. Stwierdzono w nim, że „w chwili 
demutualizacji Scottish Widows w marcu 2000 r. i jego nabycia przez grupę Lloyds TSB, 
sprawa dotycząca gwarantowanych wypłat rocznych (Equitable Life przeciwko Hyman) była 
już w toku. Na wypadek ewentualnej zmiany sposobu wypłacania przez sektor usług 
finansowych gwarantowanych polis rocznych, Scottish Widows otworzyło dodatkowe konto, 
zawierające zabezpieczenia przed stopami procentowymi i chroniące zarówno posiadaczy 
polis, jak i akcjonariuszy”. LTSB oświadczyło, że zmieniło swoją praktykę po decyzji w 
sprawie Equitable Life (EL) i że „na skutek zmiany końcowe lub „ostateczne” premie dla 
większości gwarantowanych polis rocznych zostaną zwiększone. Dodatkowe konto zostanie 
wykorzystane na pokrycie kosztów podwyższenia wypłat dla tych gwarantowanych polis”.

Polisy umożliwiające wykupienie annuitetu z gwarantowaną wypłatą roczną (GAR) były 
sprzedawane w ogromnych ilościach przez brytyjskie przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe 
przez wiele lat. W okresie wysokiej inflacji i wysokich stóp procentowych, opcja GAR nie 
stanowiła dla tych przedsiębiorstw problemu. Gdy obniżono stopy procentowe, stała się ona 
„dochodowa” i jej wartość coraz bardziej rosła. Przedsiębiorstwa sprzedające polisy musiały 
zatem wypłacać wysokie odsetki roczne, które coraz trudniej było sfinansować.

Problem GAR stanowi jedną z głównych przyczyn praktycznego bankructwa towarzystwa 
ubezpieczeniowego Equitable Life Assurance Society (EL), będącego obecnie przedmiotem 
zainteresowania komisji śledczej Parlamentu Europejskiego.

EL nie utworzyło rezerw w związku z rosnącym zainteresowaniem opcją GAR i uważało, że 
ma prawo zmniejszyć koszty poprzez obniżenie wysokości ostatecznej premii wypłacanej 
posiadaczom polis, którzy postanowili skorzystać z opcji GAR. Praktyka ta została 
zakwestionowana, na skutek czego w 1999 r. EL wszczęło sądowe (sprawa Haymana) w celu 
ustalenia, czy praktyki stosowane przez przedsiębiorstwo w odniesieniu do posiadaczy polis 
korzystających z opcji GAR są zgodne z prawem. Po tym jak EL ostatecznie przegrało sprawę 
i zostało zmuszone do pokrycia pełnego kosztu polis GAR, w wyniku kryzysu finansowego, 
przedsiębiorstwo zostało zmuszone do wystawienia się na sprzedaż (bezskutecznie), a
następnie do zaprzestania dotychczasowej działalności.

Skarga

Składający petycję pracował jako audytor IT dla LTSB i w styczniu 2002 r. został 
przeniesiony na podobne stanowisko w SW. Osobiście nie był posiadaczem polisy SW, lecz 
dbał o finansowe sprawy swojej matki, która była posiadaczką polisy. Składający petycję 
oświadcza, że w wyniku demutualizacji jego matce wypłacono kwotę w wysokości około 
4 000 funtów.

Graham Senior-Milne oświadcza, że nie rozumie, dlaczego zatrzymano kwotę 1,5 mld funtów 
i utrzymuje, że nie przedstawiono żadnego sensownego wyjaśnienia w dokumentacji 
przesłanej posiadaczom polisy. Zakładał on, że po przeprowadzeniu demutualizacji 
wspomniana suma zostanie w jakiś sposób rozdzielona pomiędzy posiadaczy polis.
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Kiedy 31 stycznia 2002 r. LTSB wystosowało wspomniane powyżej oświadczenie (wkrótce 
po przeniesieniu składającego petycję do SW) doszedł on do wniosku, że 1,5 mld funtów 
zostało specjalnie odłożone z myślą o zobowiązaniach GAR, i że dyrektorzy LTSB i SW 
wprowadzili w błąd zarówno posiadaczy polis, jak i szkocki sąd, który zatwierdził plan. 
Uważa on zatem, że posiadacze polis mogli słusznie oczekiwać, iż ostatecznie odzyskają 1,5 
mld funtów, więc zatwierdzili demutualizację, a w rezultacie pozbawiono ich tej sumy.
Graham Senior-Milne utrzymuje ponadto, że brytyjski Urząd Nadzoru Finansowego
(Financial Services Authority, FSA) nie dopełnił w tym przypadku obowiązku ochrony 
interesów posiadaczy polis, ponieważ wiedział o istnieniu zobowiązań z tytułu GAR w 
wysokości 1,5 mld funtów, lecz nie zapewnił odpowiedniego przedstawienia tych zobowiązań 
posiadaczom polis ze strony SW w chwili demutualizacji. Według składającego petycję to 
konkretne zaniedbanie ze strony FSA stanowi część znacznie większego zaniedbania 
związanego z całą sprawą GAR w brytyjskim sektorze ubezpieczeń na życie.

Graham Senior-Milne przedstawił swoje obawy swojemu kierownictwu, a następnie 
powtórzył je w swoim gronie zawodowym i w obecności zewnętrznych audytorów. Został 
zwolniony – jego zdaniem dlatego, że zajął się tropieniem nadużyć – i od tamtego czasu 
walczy o sprawiedliwość kosztem swojego zdrowia i życia osobistego.

Uwagi Komisji dotyczące argumentów zawartych w petycji

Ogromna część dokumentu petycji odnosi się do prześladowań, których rzekomo doświadcza 
składający petycję w wyniku wykrycia nadużycia, oraz do braku reakcji licznych organów i 
władz na jego skargi.

Komisja Europejska nie może komentować w sposób prawomocny takich kwestii jak 
zwolnienie Grahama Seniora-Milne’a i prześladowania, których padł ofiarą. Tego typu 
sprawy można analizować i rozstrzygać tylko w kontekście krajowym, w oparciu o krajowe
przepisy prawa i przed krajowymi władzami lub sądami. Komisja Europejska nie ma żadnych 
kompetencji w tym zakresie i nie sądzi, aby miały one związek z prawem wspólnotowym.

W odniesieniu do kwestii związanych z ubezpieczeniem, Komisja Europejska oświadczyła w 
kontekście EL, że nie posiada żadnej wiedzy na temat naruszeń przepisów właściwych 
dyrektyw w sprawie ubezpieczeń na życie w Wielkiej Brytanii. Dyrektywy te dotyczą między 
innymi matematycznych przepisów, których muszą przestrzegać przedsiębiorstwa oferujące 
ubezpieczenia na życie, aby mogły uregulować swoje zobowiązania. Określono, na przykład, 
że należy przestrzegać tych przepisów, aby wywiązać się ze wszystkich gwarantowanych
zobowiązań.

Komisja Europejska przedstawiła parlamentarnej komisji tymczasowej do zbadania sprawy 
kryzysu w spółce Equitable Life Assurance Society obszerne sprawozdanie dotyczące 
sposobu, w jaki sprawdzała wdrożenie dyrektyw w sprawie ubezpieczeń na życie w Wielkiej 
Brytanii.

Działania brytyjskich władz, w tym FSA, w zakresie nadzoru EL (w tym sprawy polis z opcją 
GAR) stanowią obecnie przedmiot dochodzeń zarówno parlamentarnej komisji śledczej, jak i  
Rzecznika Praw Obywatelskich brytyjskiego parlamentu. Zakres pracy komisji obejmuje
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dochodzenie w sprawie rzekomych naruszeń lub błędów w zarządzaniu w kontekście 
stosowania przez Wielką Brytanię trzeciej dyrektywy w sprawie ubezpieczeń na życie oraz 
ocenę systemu brytyjskich regulacji prawnych w odniesieniu do EL. Jeśli chodzi o Rzecznika 
Praw Obywatelskich, zakres jego obecnych prac obejmuje „ocenę, czy jednostki padły ofiarą 
niesprawiedliwego traktowania w wyniku złego zarządzania w okresie poprzedzającym 
grudzień 2001 r. ze strony publicznych organów odpowiedzialnych za wnikliwy nadzór nad
towarzystwem ubezpieczeniowym Equitable Life Assurance Society i/lub Rządowego 
Wydziału Aktuariuszy, a także zalecenie właściwej rekompensaty za wszelką związaną z tym 
niesprawiedliwość”.

Sprawa brytyjskich organów nadzoru zajmujących się kwestią GAR jest bardzo szczegółowo 
omówiona w sprawozdaniu lorda Penrose’a dotyczącym dochodzenia w sprawie EL. 
Brytyjskie władze odpowiedzialne za nadzór ubezpieczeń (w tym od dnia 1 stycznia 1999 r. 
również FSA) z pewnością posiadały wiedzę na temat sprawy GAR. Były również świadome 
praktyk polegających na zmniejszaniu końcowej premii dla tych posiadaczy polis, którzy 
korzystali z opcji GAR. Opinie ekspertów różniły się co do tego, czy takie działania są 
zgodne z prawem i to właśnie ta wątpliwość skłoniła EL do zasięgnięcia opinii sądu. Przebieg
postępowania sądowego, w którym EL wygrało w Sądzie Najwyższym, przegrało apelację 
(choć pojawił się cień realnego rozwiązania) i ostatecznie przegrało przed Izbą Lordów, 
pokazuje, że sprawa była bardzo skomplikowana i jej wyniku nie można było przewidzieć.

W dokumencie z dnia 31 stycznia 2002 r. LTSB oświadczyło, że w chwili demutualizacji SW 
w marcu 2000 r. i jego nabycia przez LTSB sprawa EL toczyła się już przed sądem. Nikt 
wówczas nie wiedział, jaki będzie wynik postępowania w sprawie GAR (Izba Lordów wydała 
orzeczenie dnia 20 lipca 2000 r.).

Ze względu na tę niepewność LTSB założyło dodatkowe konto, aby zrealizować 
zobowiązania. Okólnik w sprawie demutualizacji z dnia 19 listopada 1999 r., opublikowany 
kilka miesięcy przed wydaniem ostatecznego wyroku w sprawie EL wyjaśniał, że: 
„zobowiązania ulokowane w funduszu przynoszącym zyski to wszelkie dodatkowe koszty z 
tytułu wypłacenia gwarantowanych premii od przeniesionych polis ulokowanych w funduszu 
przynoszącym zyski oraz wszelkie niespodziewane zobowiązania, które powstaną w 
przyszłości, lecz odnoszą się (z pewnymi wyjątkami) do działalności towarzystwa i jego filii 
przed datą wejścia w życie…..".

Najwidoczniej FSA uznaje, że sformułowanie to „generalnie wyraźnie uświadomiło” 
posiadaczom polis, że istnieją potencjalne zobowiązania dotyczące GAR, podczas gdy 
zdaniem składającego petycję takie wskazanie jest zupełnie niewystarczającym ostrzeżeniem 
o potencjalnym zobowiązaniu w wysokości 1,5 mld funtów.

LTSB, podobnie jak kierownictwo EL, bez wątpienia miało nadzieję, że wyroki sądów w 
sprawie polis GAR będą bardziej korzystne i pozwolą ubezpieczycielom na większą 
elastyczność w zmaganiu się z problemem GAR. To prawdopodobnie wyjaśnia, dlaczego 
LTSB postanowiła nie określać i nie podawać w okólniku maksymalnej wartości możliwych 
zobowiązań.

Nikt nie jest w stanie stwierdzić, czy dokładniejsze wskazanie maksymalnej wartości 
potencjalnych zobowiązań wpłynęłoby na decyzję posiadaczy polis SW o demutualizacji. 
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Należy jednak zauważyć, że zobowiązania z tytułu GAR były zależne od zobowiązań z tytułu 
funduszu przynoszącego zyski, bez względu na to, czy ubezpieczyciel uległ demutualizacji, 
czy nie. Nawet jeśli SW pozostałoby przedsiębiorstwem ubezpieczeń wzajemnym, ostatecznie 
musiałoby stanąć w obliczu konsekwencji decyzji Izby Lordów w sprawie EL i pokryć koszty 
z funduszu przynoszącego zyski.

Posiadacze polis SW otrzymali wypłaty, gdy SW uległo demutualizacji i zostało wykupione. 
Prawdopodobnie mieli oni nadzieję i wierzyli, że ostatecznie skorzystają z 1,5 mld funtów 
zdeponowanych na dodatkowym koncie. W końcu, w następstwie decyzji w sprawie EL,
większości posiadaczy polis odmówiono wypłaty części tej sumy i przeznaczono ją na 
pokrycie zobowiązań wobec posiadaczy polisy GAR.

Można twierdzić, że LTSB postąpiło rozważnie, odkładając odpowiednią sumę pieniędzy, aby 
nie dopuścić do najgorszego scenariusza w postaci sporu sądowego o GAR.

Z kolei EL nie posiadało odpowiednich rezerw, aby zrealizować podobne zobowiązania i w 
rezultacie omal nie zbankrutowało, a ostatecznie zostało zmuszone do rozpoczęcia innej 
działalności.

Wnioski

Służby Komisji uważają, że LTSB postąpiło rozważnie tworząc odpowiednie rezerwy 
finansowe, aby pokryć ewentualne koszty w związku z niekorzystną decyzją sądu w sprawie 
EL. W chwili demutualizacji i przejęcia przedsiębiorstwa, SW i LTSB nie mogły przewidzieć 
ostatecznej decyzji sądu. To, czy dostarczone informacje na temat powiązanych zobowiązań, 
zawarte w okólniku o demutualizacji były wystarczające, jest kwestią oceny. FSA doszło do 
wniosku, że tak. To, czy brytyjskie organy regulacyjne i nadzorcze (w tym FSA) działały 
prawidłowo i we właściwy sposób chroniły interesy i oczekiwania posiadaczy polis w 
zakresie rozwiązania opcji GAR zostanie ujęte we wnioskach parlamentarnej komisji 
tymczasowej do zbadania sprawy kryzysu w spółce Equitable Life oraz w drugim 
sprawozdaniu Rzecznika Praw Obywatelskich brytyjskiego parlamentu.


