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1. Περίληψη της αναφοράς

Η κόρη της αναφέρουσας που απεβίωσε το 2012 είχε συνάψει δύο δάνεια. Στη συνέχεια, η 
αναφέρουσα έλαβε πολυάριθμες ειδοποιήσεις από την τράπεζα ότι το σπίτι της αποθανούσας 
κόρης της θα υποθηκευόταν. Η αναφέρουσα δηλώνει ότι, προκειμένου να λάβει τα δάνεια, η 
κόρη της είχε συνάψει επίσης ασφάλεια ζωής και ότι η τράπεζα πρέπει, ως εκ τούτου, να 
εισπράξει το εκκρεμές ποσό από την ασφαλιστική εταιρεία. Η αναφέρουσα δεν έχει λάβει 
ικανοποιητική απάντηση στις πολυάριθμες επιστολές της προς την τράπεζα και δεν έχει 
ενημερωθεί δεόντως σχετικά με τα δικαιώματά της.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 3 Δεκεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Ιανουαρίου 2013

Η αναφέρουσα κληρονόμησε ακίνητο αγαθό, το οποίο προηγουμένως ανήκε στην ιδιοκτησία 
της πρόσφατα αποβιώσασας κόρης της. Η κόρη της είχε συνάψει ασφαλιστήριο υποθήκης σε 
μια ασφαλιστική εταιρεία που περιλαμβανόταν στον κατάλογο των ασφαλιστικών εταιρειών 
που αναγνωρίζει η τράπεζα ενυπόθηκης πίστης. Η αναφέρουσα παραπονείται ότι η εταιρεία
ασφαλίσεων δεν έχει ακόμη καταβάλει τη λεγόμενη αποζημίωση λόγω θανάτου.
Ένα ασφαλιστήριο υποθήκης είναι ένα προϊόν ασφάλειας ζωής κατά την έννοια του άρθρου 2
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παράγραφος 1 στοιχείο α) της ενοποιημένης οδηγίας για την ασφάλιση ζωής 2002/83/ΕΚ1.
Η οδηγία δεν ασχολείται με το ακριβές περιεχόμενο των ασφαλιστηρίων. Τα ασφαλιστήρια
είναι αντικείμενο ελεύθερης διαπραγμάτευσης μεταξύ του ασφαλισμένου και μιας εταιρείας 
ασφαλίσεων ζωής. Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν, υπό τον όρο ότι το εφαρμοστέο δίκαιο
δεν ορίζει κάτι διαφορετικό, να συμφωνήσουν πάνω σε μια σειρά από συμβατικούς όρους. Η
οδηγία δεν καλύπτει κανόνες για αποπληρωμές και εξέταση ενστάσεων. Ούτε δίνει η οδηγία
την εξουσία στην Επιτροπή να ασχολείται με συγκεκριμένα προβλήματα που ενδέχεται να 
προκύψουν μεταξύ δικαιούχων και ασφαλιστικών εταιρειών.

Στις 31 Μαρτίου 2011, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση οδηγίας σχετικά με τις συμβάσεις 
πίστωσης για τα ακίνητα κατοικίας.2 Στη συνέχεια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε τη
συμπερίληψη μιας διάταξης που απαγορεύει τη σύνδεση μιας ενυπόθηκης πίστωσης με άλλες 
υπηρεσίες – αν και επί του παρόντος προβλέπεται μια εξαίρεση για ορισμένους τύπους 
ασφαλιστικών προϊόντων. Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται προς το παρόν σε εκκρεμότητα. 
Συμπέρασμα

Τα γεγονότα που εκθέτει η αναφέρουσα δεν αποκαλύπτουν παραβίαση του δικαίου της ΕΕ. 
Αφορούν μια σύμβαση που συνήφθη μεταξύ της συγγενούς της αναφέρουσας και μιας 
ασφαλιστικής επιχείρησης. Δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν μπορεί να παρέμβει σε ιδιωτικές
σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών της σύμβασης, η Επιτροπή δεν μπορεί να κάνει 
τίποτε από άποψη δικαίου της ΕΕ.
Συνεπώς, η Επιτροπή συνιστά στην αναφέρουσα να αναζητήσει βοήθεια στη ρουμανική 
Εθνική Αρχή Προστασίας των Καταναλωτών ή στη ρουμανική Ένωση Προστασίας των 
Καταναλωτών και, εάν η έκβαση της έρευνας δεν είναι ικανοποιητική κατά την άποψή της, 
να αναζητήσει επαγγελματική νομική βοήθεια.

                                               
1 ΕΕ L 345, 19.12.2009.
2 COM(2011) 142 τελικό.


