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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtójának lánya két hitelszerződést kötött, majd 2012-ben elhunyt. Lánya halála 
után a petíció benyújtója számos értesítést kapott a banktól, amelyekben arról tájékoztatták, 
hogy lánya lakására jelzálogot jegyeznek be. A petíció benyújtója beszámol arról, hogy a 
hitelek felvételekor lánya életbiztosítást kötött, ezért a banknak a biztosítótól kellene 
visszakövetelnie a pénzt. A petíció benyújtója több levelet küldött a banknak, de nem kapott 
kielégítő választ, és nem tájékoztatták megfelelően a jogairól.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. december 3. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. január 30.

A petíció benyújtója ingatlant örökölt, amelynek előző tulajdonosa a közelmúltban elhunyt 
lánya volt. Lánya jelzálog-biztosítást kötött egy olyan biztosítótársasággal, amely szerepelt a 
jelzálogbank által elismert biztosítótársaságok listáján. A petíció benyújtója felpanaszolja, 
hogy a biztosítótársaság még nem fizette ki az úgynevezett halál esetén járó juttatást. 
A jelzálog-biztosítás egy életbiztosítási termék, az egységes szerkezetbe foglalt 



PE504.299v01-00 2/2 CM\925932HU.doc

HU

életbiztosítással foglalkozó 2002/83/EK irányelv1 2. cikke (1) bekezdése a) pontjának 
értelmében. 

Az irányelv nem foglalkozik a biztosítási szerződések konkrét tartalmával. A biztosítás 
tartalma az ügyfél és a biztosítótársaság önkéntes megállapodásának eredménye. A szerződő 
felek, amennyiben az alkalmazandó jogszabály másként nem rendelkezik, különféle 
szerződéses feltételekben állapodhatnak meg. Az irányelv nem rendelkezik a kifizetésekre 
vagy a kárigénylések kezelésére vonatkozó szabályozásról. Arra sem hatalmazza fel a 
bizottságot, hogy a jogosultak és a biztosítótársaságok közt felmerült konkrét problémákkal 
foglalkozzon.
2011. március 31-én a Bizottság a lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodásokról 
szóló irányelvre vonatkozó javaslatot fogadott el2. Ezt követően az Európai Parlament 
javaslatot tett a jelzáloghitel más szolgáltatásokkal való összekapcsolásának tilalmára –
jelenleg azonban bizonyos biztosítási termékek kivételét tervezik a tilalom alól. Az erről folyó 
tárgyalások folyamatban vannak. 

Következtetés 
A petíció benyújtója által ismertetett tények nem utalnak az uniós jog megsértésére. Egy 
olyan szerződésre vonatkoznak, amelyet a petíció benyújtójának rokona és egy biztosítási 
vállalkozás kötöttek. Mivel a Bizottság nem avatkozhat a szerződő felek magánjellegű 
viszonyába, ezért az uniós jog szempontjából a Bizottság nem tehet lépéseket. 
A Bizottság ezért azt javasolja a petíció benyújtójának, hogy a román fogyasztóvédelmi 
hatósághoz vagy a román fogyasztóvédelmi egyesülethez forduljon tanácsért, és amennyiben 
kérdésére véleménye szerint nem kap kielégítő választ, keressen fel egy jogi szakértőt.

                                               
1 HL L 345., 2009.12.19.
2 COM(2011)0142 végleges.


