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biztosítási díjakról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója úgy véli, hogy miután az Európai Bíróság hátrányosan 
megkülönböztetőnek tartja a nők és férfiak tekintetében megállapított eltérő gépjármű-
biztosítási díjakat, a különböző életkori kategóriák, illetve a házasok és nem házasok közötti 
különbségeket is hátrányosan megkülönböztetőnek kellene tekinteni. A petíció benyújtója 
továbbá úgy véli, hogy az üzemanyagárak megállapítására vonatkozóan európai szabályokat 
kellene alkotni.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. július 13. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. december 16.

A petíció benyújtójának állítása szerint a biztosítók többek között életkor és családi állapot 
alapján megkülönböztetik a kötvénytulajdonosokat, noha az Európai Unió Bírósága egy 
közelmúltbeli ítéletében kimondta, hogy a biztosítási díjak kiszámításakor tilos a nem 
figyelembevétele (tesztvásárlások). A petíció benyújtója továbbá úgy véli, hogy az 
üzemanyagárak megállapítására vonatkozóan uniós szabályokat kellene alkotni. 

Az Európai Unió Bírósága a C-236/09 számú ügyben hozott ítéletében 2012. december 21-i 
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hatállyal megtiltotta, hogy a biztosítási díjak kiszámításánál a nemet mint számítási tényezőt 
vegyék figyelembe. A Bizottság ugyanakkor egyértelművé kívánja tenni, hogy a gépjármű-
felelősségbiztosítási kötvényeket kínáló biztosítók számára megengedett, hogy a biztosítási 
díj kiszámításakor bizonyos objektív kockázati tényezők – például életkor, vezetési 
tapasztalat, lakóhely és kárigények aránya – alapján különbséget tegyenek a 
kötvénytulajdonosok között. Ez az uniós jog szempontjából nem minősül 
megkülönböztetésnek. A Bizottság emellett hangsúlyozni kívánja, hogy az életbiztosítás 
körén kívül eső közvetlen biztosításra vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezések összehangolásáról és a 73/239/EGK irányelv, valamint a 88/357/EGK irányelv 
módosításáról szóló, 1992. június 18-i 92/49/EGK tanácsi irányelv1 liberalizálta a gépjármű-
biztosítási piacokat, ami alacsonyabb díjakat, valamint szélesebb termék- és 
szolgáltatásválasztékot eredményezett valamennyi fogyasztó számára. A Bizottság e 
tekintetben hivatkozik még a lakossági biztosítási piacról szóló tanulmányra2.

Annak oka, hogy ezen ítélet csak a biztosítás nemi tényezőjével foglalkozott, az, hogy az ügy 
kifejezetten az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés területén a nemi alapú 
megkülönböztetést tiltó uniós jogi szabályozást érintette. A 2004/113/EK irányelv 5. cikkének 
(2) bekezdése eltérést tartalmaz a biztosítási ágazatra alkalmazandó általános szabálytól, 
mivel lehetővé teszi, hogy a tagállamok megengedjenek arányos különbségeket az egyének 
biztosítási díjaiban és juttatásaiban, ha a vonatkozó és pontos biztosításmatematikai és 
statisztikai adatok alapján a nem figyelembevétele a kockázatelemzésben meghatározó 
tényező. 

A Bizottság ítéletről készült elemzése értelmében a Bíróság nem magát a kivételt vélte 
megszüntetendőnek, hanem a nemektől független díjak elvével találta ellentétesnek az említett 
irányelv 5. cikkének (1) bekezdésével összhangban. Ezért azt az ítéletet hozta, hogy ez az 
eltérés nem lehet állandó, és azt 2012. december 21-i hatállyal érvénytelennek nyilvánította. 
Az ítélet tehát nem kérdőjelezi meg azt, hogy a biztosítók más kockázatmeghatározási 
tényezőket vegyenek figyelembe, például a személy családi állapotát vagy életkorát. 

A Bizottság 2008-ban javaslatot tett egy új, az egyenlő elbánásról szóló irányelvre, amely 
tiltaná a valláson vagy meggyőződésen, a fogyatékosságon, az életkoron vagy szexuális 
irányultságon alapuló megkülönböztetést az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
terén, valamint a hétköznapi élet egyéb területein. Ez az irányelv ugyanakkor egyértelművé 
tenné, hogy pénzügyi szolgáltatások nyújtásakor az életkoron vagy fogyatékosságon alapuló 
elbánásbeli különbségek bizonyos feltételek teljesülése esetén nem minősülnek 
megkülönböztetésnek. A biztosítótársaságok ezért az irányelv elfogadása után továbbra is 
alkalmazhatnák az életkort kockázatmeghatározási tényezőként.

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy hosszú távon a jól működő és versenyképes piac tudja a 
legnagyobb előnyöket, többek között a legkedvezőbb árakat nyújtani a fogyasztók számára. 
Elsősorban a támogatások torzíthatják a versenyt, és csak akkor nyilváníthatók 
elfogadhatónak, ha pozitív hatásaik (pl. hogy az alacsony szén-dioxid-kibocsátású járművek 
beszerzésére ösztönöznek)  felülmúlják a versenytorzító hatásaikat. Általánosabban 
fogalmazva: ha hatóságok beavatkoznak az üzemanyagárak szabályozásába, az torzítja az 
                                               
1 HL L 228., 1992.8.11., 1. o. 
2 http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/motor/20100302rim_en.pdf.
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árak jelzőszerepét, és megakadályozza, hogy a polgárok az ár, a minőség és a kényelem 
alapján önálló döntést hozzanak. Míg a Bizottság egyetért azzal, hogy a sérülékeny 
fogyasztókat védeni kell az energiaárak ideiglenes megugrásának hatásaitól, úgy véli, hogy az 
erre irányuló politikáknak célzottaknak és korlátozott hatályúaknak kell lenniük. 

A Bíróság C-236/09 számú ügyben hozott ítélete csak a nemi tényező biztosítási ágazaton 
belüli figyelembevételével foglalkozott, és nem érintette, hogy a biztosítók más 
kockázatmeghatározási tényezőket is figyelembe vesznek, például a személy családi állapotát 
vagy életkorát. Következésképpen a gépjármű-felelősségbiztosítást kínáló biztosítók számára 
továbbra is megengedett, hogy a biztosítási díj kiszámításakor bizonyos objektív kockázati 
tényezők alapján különbséget tegyenek a kötvénytulajdonosok között, ami az uniós jog 
szempontjából nem minősül megkülönböztetésnek. A Bizottság úgy ítéli meg, hogy hosszú 
távon a jól működő és versenyképes energiapiac tudja a legnagyobb előnyöket, többek között 
a legkedvezőbb árakat nyújtani a fogyasztók számára. Az e tekintetben torzító hatású 
politikáknak ezért célzottaknak és korlátozott hatályúaknak kell lenniük.


