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30.1.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1011/2012 внесена от Constantina Dumitrescu, с румънско 
гражданство, относно практики на банковата група BRD

1. Резюме на петицията

Дъщерята на вносителката на петицията, която е починала през 2012 г., е сключила два 
договора за заеми. Вносителката на петицията получава множество уведомления от
банката, че домът на покойната й дъщеря е следвало да бъде ипотекиран. Вносителката 
на петицията посочва, че дъщеря й е имала сключена застраховка „Живот“ при 
сключването на договорите за заеми и че банката следва да възстанови неизплатената 
сума от застрахователя. Вносителката на петицията не е получила задоволителен 
отговор на писмата й до банката, нито е била надлежно информирана за правата си.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 3 декември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 януари 2013 г.

Вносителката на петицията е наследила недвижим имот, който преди е бил собственост 
на неотдавна починалата й дъщеря. Дъщеря й е сключила застраховка за ипотечен 
кредит със застрахователна компания от списъка на признатите застрахователни 
компании от ипотечната банка. Вносителката на петицията се оплаква, че 
застрахователната компания все още не е изплатила т.нар. пенсионно осигуряване при 
смърт. 

Застраховката за ипотечен кредит е продукт за животозастраховане по смисъла на член 
2, параграф 1, буква а) от консолидираната Директива относно животозастраховането 
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Директивата не разглежда точното съдържание на застрахователните полици. 
Застрахователните полици се договарят свободно между притежателя на полицата и 
животозастрахователната компания. Страните могат, освен ако приложимото право не 
изисква друго, да се споразумеят за редица договорни условия. Директивата не 
обхваща правилата относно обработката на плащанията или обезщетенията. 
Директивата не оправомощава Комисията да разглежда конкретни проблеми, които 
могат да възникнат между бенефициентите и застрахователните компании.

На 31 март 2011 г. Комисията прие Предложение за директива относно договорите за 
кредити за жилищни имоти. 2 Впоследствие, Европейският парламент предложи да 
включи разпоредба, с която се забранява обвързването на ипотеката с други услуги, 
като все пак понастоящем се предвижда изключение за някои видове застрахователни 
продукти. Преговорите са временно преустановени в момента. 
Заключение 

Фактите, представени от вносителката на петицията, не разкриват нарушаване на 
правото на ЕС. Те се отнасят до договор, който е бил сключен между роднина на 
вносителката на петицията и застрахователно предприятие. Тъй като Комисията не 
може да се намесва в личните взаимоотношения между страните по договора, тя не е в 
състояние да предприеме каквито и да било действия от гледна точка на правото на ЕС. 
Следователно Комисията предлага на вносителката на петицията да потърси 
съдействието на румънския национален орган за защита на потребителите или на 
румънската асоциация за защита на потребителите и, ако резултатът от проверката не е 
задоволителен според нея, да потърси правна помощ от специалист.
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