
CM\925932DA.doc PE504.299v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

30.1.2013

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1011/2012 af Constantina Dumitrescu, rumænsk statsborger, om 
BRD-bankkoncernens praksis

1. Sammendrag

Andragerens datter, som døde i 2012, havde optaget to lån. Andrageren modtog efterfølgende 
adskillige meddelelser fra banken om, at hendes afdøde datters hjem skulle belånes. 
Andrageren anfører, at hendes datter havde tegnet en livsforsikring i forbindelse med 
optagelsen af lånene, og at banken derfor bør søge det udestående beløb dækket hos 
forsikringsselskabet. Andrageren har ikke modtaget noget tilfredsstillende svar på sine mange 
breve til banken, og hun er ikke blevet oplyst ordentligt om sine rettigheder.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 3. december 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. januar 2013

Andrageren arvede en fast ejendom, som hendes nyligt afdøde datter tidligere havde ejet. 
Hendes datter havde tegnet en realkreditforsikring hos et forsikringsselskab, som var anført på 
listen over forsikringsselskaber anerkendt af realkreditbanken. Andrageren klager over, at 
forsikringsselskabet endnu ikke har udbetalt den såkaldte dødsfaldsydelse. 
En realkreditforsikring er et livsforsikringsprodukt jf. artikel 2, stk. 1, litra a), i det 
konsoliderede direktiv 2002/83/EF1 om livsforsikring. Direktivet behandler ikke det konkrete 
indhold i forsikringspolicer. Forsikringspolicer forhandles frit mellem forsikringstager og 
livsforsikringsselskab. Medmindre andet er bestemt i den lov, der skal anvendes, kan parterne 
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indgå aftaler om en række kontraktmæssige betingelser. Direktivet omfatter ikke regler om 
udbetalinger eller behandling af fordringer. Direktivet giver heller ikke Kommissionen 
beføjelse til at behandle de specifikke problemer, der måtte opstå mellem modtager og 
forsikringsselskab.

Den 31. marts 2011 vedtog Kommissionen et forslag til direktiv om kreditaftaler vedrørende 
beboelsesejendomme1. Parlamentet har efterfølgende foreslået at indføje en bestemmelse, der 
forbyder kombination af et realkreditlån med andre tjenester – visse typer 
forsikringsprodukter forventes dog at være undtaget. Forhandlingerne er på nuværende 
tidspunkt stadig i gang. 
Konklusion 

De af andrageren anførte forhold udgør ikke nogen overtrædelse af EU-retten. De vedrører en 
kontrakt, der er blevet indgået mellem andragerens slægtning og et forsikringsselskab. Da 
Kommissionen ikke kan gribe ind i private relationer mellem kontraktparterne, er der intet, 
Kommissionen kan gøre ud fra en EU-retlig synsvinkel. 

Kommissionen foreslår derfor, at andrageren anmoder om bistand hos den nationale 
rumænske myndighed for forbrugerbeskyttelse eller den rumænske 
forbrugerbeskyttelsesorganisation, og hvis resultatet af undersøgelsen efter hendes opfattelse 
ikke er tilfredsstillende, bør der anmodes om professionel retshjælp.

                                               
1 KOM(2011) 142 endelig.


