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Petiţia 0303/2006 a d-lui Graham Senior Milne (britanic), cu privire la Autoritatea 
Serviciilor Financiare (FSA), pentru că nu a asigurat protecţia deţinătorilor de poliţe de 
asigurare în cazul demutualizării Scottish Widows

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul, contabil autorizat, reclamă faptul că Autoritatea Serviciilor Financiare (FSA) nu 
a luat măsurile necesare pentru a împiedica serioasele pierderi financiare pentru deţinătorii de 
poliţe de asigurare, ca urmare a preluării de către Lloyds TSB în 2000. Petiţionarul susţine 
faptul că FSA nu s-a asigurat ca deţinătorii de poliţe de asigurare să fie bine informaţi, 
conform legislaţiei UE. El consideră că FSA a acţionat ca un «broker necinstit», în cazul 
procesului de demutualizare a Scottish Widows şi cere Parlamentului European să înfiinţeze 
un Comitet de Investigare pentru acest caz similar cu cel asupra «Equuitable Life».

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă pe 18 septembrie 2006. Informaţii cerute din partea Comisiei conform 
Regulamentului 192 alineatul (4). 

3. Răspunsul Comisiei, primit pe 25 ianuarie 2007. 

Context/Rezumatul faptelor

Scottish Widows (SW) era o societate de asigurare mutuală din Regatul Unit al Marii 
Britanii, care nu avea acţionari, dar era deţinută de către membri ei/deţinătorii de poliţe de 
asigurare. Societatea a abandonat statutul său mutual (s-a «demutualizat») în martie 2000, şi a 
fost preluată de către Lloyds TSB Group (LTSB). Aşa cum se obişnuieşte în caz de 
demutualizare, preţul de achiziţionare plătit de către LTSB a fost distribuit printre membri 
SW/ deţinătorii de poliţe de asigurare ai SW. Preţul de achiziţionare a fost de 6 miliarde £ , 
din care s-au plătit 4,5 miliarde £, restul de 1,5 miliarde £ fiind reţinut într-un «cont
suplimentar» Acest cont suplimentar a fost înfiinţat pentru a face faţă situaţiilor de criză.
Circulara deţinătorilor de poliţe de asigurare emis în noiembrie 1999 susţinea că aceste situaţii 
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neprevăzute includeau «costurile pentru garanţiile asupra poliţelor alocate Fondului de Profit, 
incluzând şi costurile pentru opţiuni de anuitate garantate» LTSB a emis un anunţ pe 31 
ianuarie 2002 cu privire la folosirea acestui cont suplimentar. e preciza că «în momentul 
demutualizării societăţii Scottish Widows în martie 2002, şi al achiziţionării ei de către 
Lloyds TSB Group, cazul anuităţilor garantate (Equitable Life vs. Hyman) era deja în 
dezbatere. Ca o situaţie neprevăzută pentru o posibilă schimbare a felului în care industria 
serviciilor financiare plăteşte ratele poliţelor pentru anuitatea garantată, s-a creat un Cont 
suplimentar de către Scottish Widows, care include şi ratele de protecţie ale dobânzilor, 
pentru a permite o asemenea situaţie neprevăzută şi pentru a proteja atât deţinătorii de poliţe 
de asigurare, cât şi acţionarii. » LTSB a spus că şi-a revizuit practica, ca urmare a deciziei din 
cazul Equitable Life (EL), şi asta ca „rezultat al schimbării, al bonusurilor finale sau 
terminale pentru că ratele poliţelor de anuitate garantate vor creşte. Contul suplimentar va fi 
folosit pentru a face faţă pensiilor de suport pentru acele poliţe garantate. »

Poliţele care dau opţiunea de a scoate o anuitate la o rată de anuitate garantată (GAR) au 
fost emise în număr mare, de către multe societăţi de asigurare de viaţă, pe mulţi ani. Într-o 
perioadă de inflaţie mare şi de dobânzi ridicate, opţiunea GAR nu a fost o problemă pentru 
societăţile emitente. Cum dobânzile au scăzut, opţiunea GAR a devenit valoroasă, a "intrat în 
bani” şi valoarea i-a crescut. Societăţile emitente au fost astfel blocate la plata ratelor mari la 
anuităţile care deveneau dificil de finanţat.

Problema GAR este una dintre motivele serioase pentru colapsul virtual/ efectiv al Societăţii 
de asigurare Equitable Life (EL), care este în prezent subiectul Comisiei de Anchetă a 
Parlamentului European.

EL nu a recurs la folosirea crescândă a opţiunii GAR şi a crezut că era îndreptăţit să 
micşoreze costul prin scăderea valorii bonusului terminal plătit deţinătorilor de poliţe de 
asigurare care alegeau să-şi exercite opţiunea pentru GAR. Această practică a fost provocată 
şi asta a condus EL să iniţieze o acţiune în justiţie în 1999 (cazul Hyman) pentru a stabili 
legalitatea ei, cu privire la deţinătorii de poliţe de asigurare, care exercitau opţiunea GAR. 
Când EL a pierdut în final cazul şi a fost astfel obligat să facă faţă poliţelor GAR în totalitate, 
a fost forţat de către criza financiară ce a rezultat să se pregătească de vânzare (fără succes) şi 
apoi nevoit să renunţe pentru o nouă afacere.

Plângerea

Petiţionarul a lucrat ca auditor TI pentru LTSB şi a fost transferat într-un post similar la SW
în ianuarie 2002. Nu era deţinător de poliţe de asigurare la SW , dar s-a ocupat de afacerile 
financiare ale mamei sale, care era deţinător de poliţe de asigurare. A declarat că mama sa 
primise ca plată o sumă în jur de 4000 £, ca rezultat al demutualizării.

Dl. Senior-Milne declară că nu a înţeles de ce 1,5 miliarde £ fuseseră reţinute şi susţine că nu 
era nicio explicaţie clară în documentaţia trimisă deţinătorilor de poliţe de asigurare. Este de 
părere că suma trebuie distribuită deţinătorilor de poliţe de asigurare , într-un fel, după 
demutualizare.

Atunci când LTSB a emis anunţul mai-sus menţionat pe 31 ianuarie 2002 ( curând după ce 
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petiţionarul s-a transferat la SW), el a ajuns la concluzia că cele 1,5 miliarde £ fuseseră puse 
deoparte anume pentru a îndeplini responsabilitatea GAR şi că directorii LTSB şi SW îi 
derutaseră atât pe deţinătorii de poliţe de asigurare, cât şi pe cei de la Scottish care aprobaseră 
schema de demutualizare. El crede astfel că deţinătorii de poliţe de asigurare, care avuseseră 
aşteptări privind recuperarea , în cele din urmă , a celor 1,5 miliarde £, aprobaseră 
demutualizarea pe această bază şi care, ca urmare a acestui fapt, au fost fraudaţi de această 
sumă. Dl. Senior-Milne susţine mai departe că Autoritatea de Servicii Financiare (FSA) nu 
a reuşit în a-şi îndeplini sarcina de a proteja interesele deţinătorilor de poliţe de asigurare, deşi
ştia de existenţa creanţei GAR de 1,5 miliarde £, dar nu a reuşit să determine SW să dezvăluie 
acest lucru deţinătorilor de poliţe de asigurare la demutualizare. Pentru petiţionar, această 
greşeală din partea FSA este parte dintr-o nereuşită mai mare, privind întreaga problemă GAR 
din industria asigurărilor de viaţă din Regatul Unit al Marii Britanii.

Dl. Senoir-Milne a adus preocupările sale în atenţia conducerii sale, apoi în atenţia corpului 
profesional şi auditorilor externi. A fost demis, din cauza activităţilor sale care au făcut vâlvă, 
şi se luptă de atunci să obţină dreptate, cu mari costuri pentru sănătatea sa şi viaţa sa 
personală.

Comentariile Comisiei asupra argumentelor petiţionarului

O mare parte din documentul petiţiei se referă la hărţuirea la care a fost supus petiţionarul, ca 
rezultat al valurilor pe care le-a creat şi a incompetenţei organismelor şi autorităţilor de a 
răspunde plângerilor sale.

Comisia nu poate să aibă comentarii valide asupra problemelor, cum ar fi demisia d-lui 
Senior-Milne, sau hărţuirea căreia i-a fost victimă. Problemele de acest fel pot fi examinate şi 
rezolvate doar în context naţional, prin proceduri naţionale şi în faţa curţii autorităţilor 
naţionale. Comisia nu are competenţă în astfel de probleme şi nu crede că trebuie rezolvate 
prin implicarea legislaţiei comunitare.

În ceea ce priveşte aspectele petiţiei cu privire la asigurare, Comisia a afirmat că în contextul 
EL nu este vorba de încălcări ale directivelor relevante privind asigurarea de viaţă în Regatul 
Unit al Marii Britanii. Directivele se referă inter alia la reglementările matematice pe care 
societăţile de asigurări de viaţă trebuie să le deţină pentru a face faţă creanţelor. Este stipulat , 
de exemplu, că astfel de prevederi trebuie deţinute pentru a îndeplini toate responsabilităţile 
garantate.

Comisia a raportat până la un anumit punct Comisiei de anchetă a PE asupra EL despre cum a 
verificat implementarea directivelor privind asigurarea de viaţă în Regatul Unit al Marii 
Britanii.

Ancheta autorităţilor din Regatul Unit al Marii Britanii , incluzând FSA, privind supervizarea 
EL (incluzând problema poliţelor cu opţiune GAR) este actualmente subiectul investigaţiilor 
făcute atât de Comisia de anchetă a PE cât şi de Ombudsman-ul Parlamentar din Regatul Unit 
al Marii Britanii. Termenii de referinţă cu privire la primul enumerat includ investigarea 
contravenţiilor declarate sau a administrării eronate a aplicării Directivei a treia de asigurare 
de viaţă de către Regatul Unit al Marii Britanii şi o evaluare a regimului de reglementare al 
Regatul Unit al Marii Britanii, cu privire la EL. Cu privire la cel de al doilea enumerat, 
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termenii de referinţă pentru lucrările actuale ale Ombudsman sunt „să determine dacă li s-au 
adus injustiţii persoanelor fizice prin proastă administrare în perioada anterioară lui decembrie 
2001, din partea organismelor publice responsabile cu regulamentele de prudenţă ale 
Societăţii de asigurare Equitable Life şi/sau ale Departamentului actuarului al Guvernului; şi 
de a recomanda o redresare adecvată pentru orice injustiţie cauzată astfel”.

Problema privind GAR este în soluţionare de către supervizori ai Regatul Unit al Marii 
Britanii, care se ocupă în detaliu de aceasta în Raportul Lordului Penrose asupra investigării 
EL. Autorităţile Regatului Unit al Marii Britanii responsabile cu supervizarea asigurărilor ( 
incluzând FSA din 1 ianuarie 1999) au fost informate privind problema GAR. Au fost 
informate şi cu privire la reducerea bonusului terminal pentru acei deţinători de poliţe de 
asigurare care au avut avantaje din opţiunea GAR. Opinia experţilor a fost împărţită, dacă a 
fost legitim sau nu, iar această îndoială a condus în final EL să înainteze această problemă 
Curţii pentru o decizie. Cursul acestor proceduri legale, cu EL câştigând la înalta Curte de 
Justiţie , pierzând la recurs (deşi s-a făcut referire la o soluţie fezabilă) şi pierzând definitiv în 
faţa Camerei Lorzilor, arată că problema este una complexă, al cărei rezultat este imposibil de 
întrevăzut în avans.

Cum LTSB a afirmat în anunţul său din 31 ianuarie 2002 , acţiunea în justiţie a EL era deja în 
curs în momentul demutualizării a SW în martie 2002 şi a achiziţionării sale de către LTSB. 
Nimeni nu ştia în acel moment ce rezultat final va avea acţionarea în justiţie a GAR ( Camera 
Lorzilor a dat decizia în iulie 2002).

Din cauza acestei incertitudini LTSB a înfiinţat Contul suplimentar pentru situaţiile 
neprevăzute. Ziarul demutualizării din 19 noiembrie 1999 , publicat câteva luni înainte de 
decizia privitor la EL explica că : « situaţiile de urgenţă alocate Fondului de profit sunt orice 
costuri suplimentare pentru beneficii garantate la transferarea poliţelor în Fondul de profit şi 
orice creanţe neaşteptate care vor apărea în viitor dar au legătură (cu anumite excepţii ) cu 
operaţiile societăţii şi cu cele ale branşelor lor , anterioare datei efective…. »

FSA se pare că consideră această declaraţie ca una ce clarifică deţinătorilor de poliţe de 
asigurare existenţa unei creanţe potenţiale a GAR , în timp ce petiţionarul crede că această 
indicaţie este un avertisment total insuficient privind o creanţă potenţială de 1,5 miliarde £.

LTSB , ca şi managerii EL, fără îndoială au sperat că implicarea curţii în problemele GAR va 
fi mai favorabilă şi va permite asigurătorilor o mai mare flexibilitate în tratarea problemei 
GAR. Aceasta explică de ce LTSB nu a ales să cuantifice şi să stabilească în ziarele sale 
creanţa maximă posibilă.

Nimeni nu poate spune dacă o expunere clară a creanţelor potenţiale maxime ar fi influenţat 
deţinătorii de poliţe în decizia lor asupra demutualizării. Totuşi, trebuie notat, că creanţa GAR 
era o responsabilitate în caz de urgenţă asupra fondului de profit, fie că asigurătorul
demutualiza sau nu. Chiar dacă SW ar fi rămas un fond mutual, ar fi trebuit în cele din urmă 
să facă faţă consecinţelor deciziei Camerei Lorzilor în afacerea EL, costul fiind acoperit din 
fondul de profit.

Deţinătorii de poliţe de asigurare SW au primit o plată când SW a demutualizat şi a fost 
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preluat. Ei au crezut şi au sperat probabil că vor beneficia în cele din urmă de o parte din cele 
1,5 miliarde £ din Contul suplimentar. Din această cauză, şi ca urmare a deciziei finale din 
cazul EL, această sumă a fost negată majorităţii deţinătorilor de poliţe şi a fost folosită pentru 
a face faţă creanţelor către deţinătorii de poliţe GAR.

Se poate discuta pe baza faptului că LTSB a fost prudent în a pune deoparte o sumă suficientă 
pentru a face faţă celui mai rău scenariu din acţionarea în judecată a GAR.

EL, însă, nu a avut suficiente rezerve pentru a acoperi creanţele sale şi aproape s-a prăbuşit, 
fiind în final forţat să închidă, pentru o nouă afacere.

Concluzii

Comisia de servicii crede că a fost prudent din partea LTSB să pună deoparte o rezervă 
adecvată pentru a face faţă costului posibil unei decizii adverse în cazul acţiunii în justiţie cu 
EL; în momentul demutualizării şi achiziţiei, SW şi LTSB nu aveau cum să ştie ce decizie 
finală va lua curtea. Trebuie judecat dacă informaţiile privind responsabilitatea faţă de 
situaţiile de criză din ziarul de demutualizare erau suficiente. FSA a concluzionat că da. Dacă 
supervizorii din Marea Britanie ( incluzând FSA) au acţionat aşa cum trebuie şi adecvat, 
protejând interesele deţinătorilor de poliţe şi aşteptările lor privind problema tratării opţiunii 
GAR, aceasta va fi soluţionată în funcţie de concluziile Comisiei de anchetă a Parlamentului 
European asupra Equitable Life şi ale celui de al doilea raport al Ombudsman-ului 
Parlamentar din Regatului Unit al Marii Britanii.
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