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Temats: Lūgumraksts Nr. 1011/2012, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgā 
Constantina Dumitrescu par BRD banku grupas praksi

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējas meita, kura nomira 2012. gadā, bija saņēmusi divus aizdevumus. 
Lūgumraksta iesniedzēja vēlāk saņēma vairākus paziņojumus no bankas par to, ka viņas 
meitas māja tiks ieķīlāta. Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka viņas meita bija noslēgusi 
dzīvības apdrošināšanas līgumu, lai saņemtu aizvedumus, un bankai būtu jāatgūst saistību 
summa no apdrošinātāja. Lūgumraksta iesniedzēja nav saņēmusi apmierinošu atbildi uz 
vairākām vēstulēm, kuras viņa nosūtīja bankai, un viņa nav pienācīgi informēta par savām 
tiesībām.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 3. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. janvārī

Lūgumraksta iesniedzēja mantoja nekustamo īpašumu, kas līdz tam piederēja viņas nesen 
mirušajai meitai. Viņas meita bija saņēmusi hipotēkas apdrošināšanas polisi apdrošināšanas 
sabiedrībā, kas bija iekļauta apdrošināšanas sabiedrību sarakstā, ko atzinusi hipotēku banka. 
Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas, ka apdrošināšanas sabiedrība vēl nav izmaksājusi pabalstu, 
kas pienākas nāves gadījumā.
Hipotēkas apdrošināšanas polise ir dzīvības apdrošināšanas produkts Konsolidētās dzīvības 
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apdrošināšanas Direktīvas 2002/83/EK1 2. panta 1. punkta nozīmē.
Direktīva neaplūko apdrošināšanas polišu precīzu saturu. Par apdrošināšanas polisēm brīvi 
vienojas apdrošinājuma ņēmējs un dzīvības apdrošināšanas sabiedrība. Ja piemērojamie 
tiesību akti nenosaka citādi, puses var vienoties par dažādiem līguma noteikumiem. Direktīvā 
nav ietverti noteikumi par maksājumu izmaksāšanu un prasību izskatīšanu. Tāpat direktīva 
nepilnvaro Komisiju risināt specifiskās problēmas, kas var rasties starp labumguvējiem un 
apdrošināšanas sabiedrībām.

Komisija 2011. gada 31. martā pieņēma priekšlikumu direktīvai par kredītlīgumiem saistībā 
ar mājokļa īpašumu2. Vēlāk Eiropas Parlaments ierosināja iekļaut noteikumu, kas aizliedz 
hipotekāro kredītu sasaistīt ar citiem pakalpojumiem — tomēr pašlaik ir paredzēts izņēmums 
atsevišķu veidu apdrošināšanas produktiem. Sarunas pagaidām vēl nav pabeigtas.

Secinājums
Lūgumraksta iesniedzējas minētie fakti neliecina par ES tiesību aktu pārkāpumu. Tie attiecas 
uz līgumu, kas tika noslēgts starp lūgumraksta iesniedzējas radinieku un apdrošināšanas 
sabiedrību. Tā kā Komisija nevar iejaukties privātās attiecībās starp līgumslēdzējām pusēm, 
Komisija no ES tiesību aktu viedokļa neko nevar darīt.

Tādēļ Komisija iesaka lūgumraksta iesniedzējai vērsties pēc palīdzības Rumānijas Valsts 
Patērētāju tiesību aizsardzības iestādē vai Rumānijas Patērētāju aizsardzības asociācijā, un, ja 
izmeklēšanas iznākums pēc viņas domām nav apmierinošs, vērsties pēc profesionālas 
juridiskas palīdzības.

                                               
1 OV L 345, 19.12.2009.
2 COM(2011)0142 galīgā redakcija.


