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1. Rezumatul petiției

Fiica petiționarei a contractat două credite, iar în anul 2012 a decedat. După moartea fiicei 
sale, petiționara a primit nenumărate notificări de la bancă prin care era informată că locuința 
fiicei sale va fi ipotecată. Petiționara relatează că fiica sa a încheiat o asigurare de viață atunci 
când a contractat creditele și, prin urmare, banca ar fi trebuit să recupereze banii de la 
asigurator. Petiționara a trimis nenumărate scrisori către bancă, însă nu a primit răspunsuri 
adecvate și nu a fost corect informată cu privire la drepturile sale.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 3 decembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 ianuarie 2013

Petiționara a moștenit o proprietate imobiliară, care a aparținut fiicei sale decedate de curând. 
Fiica sa a încheiat o poliță de asigurare ipotecară cu o societate de asigurări care se regăsea pe 
lista societăților de asigurări agreate de banca ipotecară. Petiționara este nemulțumită de 
faptul că societatea de asigurări nu a plătit nici până în prezent așa-numita indemnizație de 
deces. 

O poliță de asigurare ipotecară este un produs de asigurare de viață în sensul articolului 2 
alineatul (1) litera (a) din Directiva consolidată 2002/83/CE privind asigurarea de viață.1.

                                               
1 JO L 345, 19.12.2009.



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

RO

Directiva nu abordează cuprinsul exact al polițelor de asigurare. Polițele de asigurare sunt 
negociate în mod liber între titularul poliței și o societate de asigurări de viață. Părțile 
contractuale pot conveni asupra unor diverse condiții contractuale, în cazul în care legislația 
aplicabilă nu conține alte prevederi. Directiva nu cuprinde norme referitoare la gestionarea 
plăților sau a creanțelor de asigurare. De asemenea, Directiva nu acordă Comisiei competența 
de a aborda probleme specifice care pot surveni între beneficiari și societățile de asigurări.

La 31 martie 2011, Comisia a adoptat o propunere de directivă privind contractele de credit 
pentru proprietăți rezidențiale1. Ulterior, Parlamentul European a propus includerea unei 
prevederi de interzicere a altor servicii atașate unui credit ipotecar – cu toate acestea, este 
prevăzută în prezent o excepție pentru anumite tipuri de produse de asigurări. Negocierile sunt 
în prezent în curs de desfășurare. 
Concluzie

Faptele prezentate de petiționară nu demonstrează o încălcare a legislației UE. Ele se referă la 
un contract încheiat între fiica petiționarei și o societate de asigurări. Întrucât nu poate 
interveni în relațiile private dintre părțile unui contract, Comisia nu poate lua nicio măsură din 
punctul de vedere al legislației UE. 

Prin urmare, Comisia sugerează petiționarei să caute sprijin din partea Autorității Naționale 
pentru Protecția Consumatorilor sau a Asociației pentru Protecția Consumatorilor din 
România și, în situația în care consideră că rezultatul anchetei nu este satisfăcător, să solicite 
asistență juridică de specialitate.
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