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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjos duktė, mirusi 2012 m., buvo sudariusi dviejų paskolų sutartis. Peticijos 
pateikėja po dukters mirties gavo daug banko perspėjimų, kad jos mirusios dukters būstas bus 
įkeistas. Peticijos pateikėja nurodo, kad imdama paskolas jos duktė apsidraudė gyvybę, todėl 
bankas turėtų atgauti likusią sumą iš draudiko. Peticijos pateikėja negavo ją tenkinančio 
atsakymo į daugybę bankui siųstų laiškų ir jai nebuvo tinkamai pranešta apie jos teises.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. gruodžio 3 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. sausio 30 d.

„Peticijos pateikėja paveldėjo nekilnojamojo turto nuosavybę, kuri anksčiau priklausė jos 
neseniai mirusiai dukteriai. Peticijos pateikėjos duktė su draudimo bendrove, kuri buvo 
hipotekos banko pripažįstamų draudimo bendrovių sąraše, pasirašė įkeisto nekilnojamojo 
turto draudimo liudijimą. Peticijos pateikėja skundžiasi, kad draudimo bendrovė dar 
neišmokėjo mirties atveju išmokamos išmokos. 
Remiantis Konsoliduotos gyvybės draudimo direktyvos 2002/83/EB1 2 straipsnio 1 dalies 
a punktu, įkeisto turto draudimo liudijimas yra gyvybės draudimo produktas. 
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Šioje direktyvoje nenagrinėjamas tikslaus draudimo liudijimų turinio klausimas. Draudimo 
liudijimo klausimu laisvai derasi draudėjas ir gyvybės draudimo bendrovė. Jeigu 
galiojančiuose teisės aktuose nenumatoma kitaip, sutarties šalys gali susitarti dėl daug įvairių 
sutarties sąlygų. Direktyvoje nenustatomos taisyklės dėl išmokų ar skundų nagrinėjimo. 
Direktyvoje taip pat Komisijai nesuteikiami įgaliojimai spręsti konkrečias tarp draudėjų ir 
draudimo įmonių galinčias kilti problemas.

2011 m. kovo 31 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl direktyvos dėl kredito sutarčių dėl 
gyvenamosios paskirties nuosavybės1. Vėliau Europos Parlamentas pasiūlė įtraukti nuostatą, 
pagal kurią hipotekos paskolą būtų draudžiama susieti su kitomis paslaugomis; tačiau šiuo 
metu tam tikroms draudimo produktų rūšims numatoma išimtis. Šiuo metu vyksta derybos. 

Išvada
Iš peticijos teikėjos pateiktos informacijos nematyti, kad ES teisė pažeista. Pateikta 
informacija susijusi su peticijos šeimos nario ir draudimo bendrovės sudaryta sutartimi. 
Kadangi Komisija negali kištis į privačius sutarties šalių santykius, ES teisės aktų požiūriu ji 
negali imtis jokių veiksmų. 
Todėl Komisija siūlo peticijos pateikėjai prašyti Rumunijos nacionalinės vartotojų teisių 
apsaugos tarnybos arba Rumunijos nacionalinės vartotojų apsaugos asociacijos jai padėti ir, 
jeigu prašymo rezultatas jos netenkins, kreiptis dėl profesionalios teisinės pagalbos.“
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