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Rumena, dwar il-prattiċi tal-grupp bankarju BRD

1. Sommarju tal-petizzjoni

Bint il-petizzjonanta, li mietet fl-2012, kellha żewġ kuntratti ta’ self. Il-petizzjonanta 
sussegwentement irċeviet diversi notifiki mill-bank li d-dar ta’ bintha li mietet kienet se tkun 
ipotekata. Il-petizzjonanta tindika li bintha kellha polza tal-assigurazzjoni tal-ħajja fuq il-
kuntratti tas-self u li l-bank għandu għalhekk jirkupra l-ammont mhux imħallas mill-
assiguratur. Il-petizzjonanta ma rċevietx risposta sodisfaċenti għall-ittri numerużi tagħha lill-
bank u ma ġietx infurmata sew dwar id-drittijiet tagħha.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-3 ta’ Diċembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta' Jannar 2013.

Il-petizzjonanta wirtet propjetà immobbli li qabel kienet tat-tifla tagħha li mietet dan l-aħħar. 
It-tifla tagħha kkonkludiet polza ta' assigurazzjoni fuq is-self ipotekarju ma' kumpanija tal-
assigurazzjoni li kienet fil-lista tal-kumpaniji tal-assigurazzjoni rikonoxxuti mill-bank. Il-
petizzjonanta tilmenta li l-kumpanija tal-assigurazzjoni għadha ma ħallsitx l-hekk imsejjaħ 
benefiċċju tal-mewt. 

Polza ta' assigurazzjoni fuq self ipotekarju hija prodott ta' assigurazzjoni tal-ħajja fis-sens tal-
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Artikolu 2(1)(a) tad-Direttiva dwar l-Assigurazzjoni tal-Ħajja Kkonsolidata 2002/83/KE.1

Id-Direttiva ma tittrattax il-kontenut preċiż tal-poloz tal-assigurazzjoni. Il-poloz tal-
assigurazzjoni huma nnegozjat b'mod ħieles bejn id-detentur ta' polza u l-kumpanija tal-
assigurazzjoni tal-ħajja. Il-partijiet jistgħu jaqblu fuq ġabra ta' kundizzjonijiet kuntrattwali 
varji, sakemm il-liġi applikabbli ma tistipulax mod ieħor. Id-Direttiva ma tkoprix regoli dwar 
pagamenti jew l-ipproċessar tat-talbiet. Din id-Direttiva lanqas tagħti setgħa lill-Kummissjoni 
biex tittratta problemi speċifiċi li jistgħu jinqalgħu bejn il-benefiċjarji u l-kumpaniji tal-
assigurazzjoni.

Fil-31 ta' Marzu 2011, il-Kummissjoni adottat proposta għal Direttiva dwar ftehimiet ta' 
kreditu b'rabta ma' propjetà residenzjali.2 Sussegwentement, il-Parlament Ewropew ippropona 
li tiġi inkluża dispożizzjoni li tipprojbixxi l-irbit ta' kreditu ipotekarju ma' servizzi oħra -
madankollu, bħalissa hija prevista eċċezzjoni għal ċerti tipi ta' prodotti ta' assigurazzjoni. 
Bħalissa, in-negozjati huma pendenti. 
Konklużjoni 

Il-fatti preżentati mill-petizzjonanta ma juru l-ebda ksur tal-liġi tal-UE. Dawn jirrigwardaw 
kuntratt li ġie konkluż bejn qariba tal-petizzjonanta u impriża tal-assigurazzjoni. Peress li l-
Kummissjoni ma tistax tintervjeni f'relazzjonijiet privati bejn il-partijiet f'kuntratt, il-
Kummissjoni ma tista' tagħmel xejn mill-perspettiva tal-liġi tal-UE 

Għalhekk, il-Kummissjoni tħeġġeġ lill-petizzjonanta sabiex tfittex għajnuna mal-Awtorità 
Nazzjonali Rumena għall-Protezzjoni tal-Konsumatur jew mal-Assoċjazzjoni Rumena għall-
Protezzjoni tal-Konsumatur u jekk fil-fehma tagħha r-riżultat tal-inkjesta ma jkunx 
sodisfaċenti, tfittex għajnuna legali professjonali.
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