
CM\925932PL.doc PE504.299v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

30.1.2013

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1011/2012, którą złożyła Constantina Dumitrescu (Rumunia) w 
sprawie praktyk grupy bankowej BRD

1. Streszczenie petycji

Córka składającej petycję zaciągnęła dwie pożyczki, zaś w roku 2011 zmarła. Po śmierci 
córki składająca petycję otrzymała wiele zawiadomień z banku informujących o tym, że 
mieszkanie jej córki zostanie objęte hipoteką. Składająca petycję twierdzi, że w okresie, gdy 
zaciągnęła pożyczki, córka wykupiła również ubezpieczenie na życie i że w związku z tym 
bank powinien uzyskać spłatę od ubezpieczyciela. Składająca petycję wysłała do banku wiele 
pism, ale nie uzyskała odpowiedniej odpowiedzi ani nie została prawidłowo poinformowana 
o przysługujących jej prawach.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 3 grudnia 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 stycznia 2013 r.

Składająca petycję odziedziczyła nieruchomość będącą wcześniej własnością jej niedawno 
zmarłej córki. Córka składającej petycję zawarła umowę ubezpieczenia kredytu hipotecznego 
z firmą ubezpieczeniową, która znajdowała się na liście zakładów ubezpieczeń uznanych 
przez bank, który udzielił kredytu. Składająca petycję wyraża sprzeciw w związku z tym, że 
zakład ubezpieczeń nie wypłacił jeszcze tzw. świadczenia na wypadek śmierci. 
Umowa ubezpieczenia kredytu hipotecznego jest ubezpieczeniem na życie w rozumieniu 
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art. 2 ust. 1 lit. a) skonsolidowanej dyrektywy dotyczącej ubezpieczeń na życie 2002/83/WE.1

Dyrektywa nie określa szczegółowej zawartości polis ubezpieczeniowych. Ubezpieczający i 
zakład ubezpieczeń na życie mają swobodę negocjowania warunków polisy. O ile 
obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej, strony mogą wspólnie ustalić szereg warunków 
umownych. Dyrektywa nie obejmuje postanowień dotyczących wypłat ani obsługi roszczeń. 
Dyrektywa nie upoważnia również Komisji do rozwiązywania konkretnych problemów, jakie 
mogą się pojawić między beneficjentami a zakładami ubezpieczeń.
W dniu 31 marca 2011 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie umów o 
kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi.2 Następnie Parlament Europejski 
zaproponował, by włączyć postanowienie zakazujące wiązania kredytów hipotecznych z 
innymi usługami – obecnie jest jednak przewidziany wyjątek dla niektórych rodzajów 
produktów ubezpieczeniowych. Negocjacje są w toku. 

Podsumowanie 
Fakty przedstawione przez składającego petycję nie wskazują na naruszenie prawa UE. 
Dotyczą one umowy, która została zawarta między krewną składającej petycję a zakładem 
ubezpieczeń. Ponieważ Komisja nie może ingerować w prywatne stosunki między stronami 
umowy, nie może ona również podjąć działań w ramach prawodawstwa UE. 
Komisja sugeruje zatem składającej petycję, aby udała się po poradę do Krajowego Urzędu 
ds. Ochrony Konsumentów lub stowarzyszenia na rzecz ochrony konsumentów w Rumunii, a 
jeśli wynik postępowania będzie według niej niezadowalający, aby poszukała pomocy 
prawnej.

                                               
1 Dz.U. L 345 z 19.12.2009.
2 COM (2011) 142 final


