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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0852/2012, внесена от P. W. Kooiker, с нидерландско 
гражданство, относно измамни инвестиционни застрахователни полици 
и инвестиционни ипотеки в Нидерландия

1. Резюме на петицията

Вносителят се оплаква от начина, по който банките, застрахователните дружества и 
правителството се отнасят към жертвите на измамни инвестиционни продукти 
(„спекулативни полици“). Тези инвестиционни продукти са създадени специално за 
изгодни данъчни облекчения и се основават на инвестиции, които биват продадени 
след определен минимален период от време, за да бъде изплатена ипотека или за да 
донесат обезщетение след пенсиониране. В резултат на финансовата криза и падащите 
цени на акции и недвижими имоти, тези полици губят своята стойност и вносителят е 
на мнение, че ипотеките никога не могат да бъдат изплатени. Вносителят на петицията 
обвинява нидерландското правителство, че не е успяло да задължи тези институции да 
изплатят обезщетения, въпреки че те представляват системен риск за нидерландската 
икономика. Според вносителя нидерландската държава не е изпълнила дълга си да се 
погрижи за нидерландските потребители на финансови продукти.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 5 ноември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 27 февруари 2013 г.

Вносителят на петицията твърди, че е жертва на неправомерна продажба на полици по 
застраховка живот, свързани с инвестиционен фонд, в Нидерландия. Той твърди, че е 
имало широко разпространени неправомерни продажби на продуктите, обвързващи 
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ипотечни кредити, застраховка живот и инвестиция. Той посочва, че колективните 
действия на потребителите срещу застрахователи се основават на законодателство, 
което води до недостатъчно обезщетяване. Той също така задава въпроса дали 
нидерландският парламент е действал в противоречие със своето задължение за 
полагане на грижа при отхвърлянето на предложенията за промяна на основата за 
определяне на обезщетенията.

Продуктът полица по застраховка живот, свързана с инвестиционен фонд, представлява 
животозастрахователен продукт по смисъла на клас ІІІ от приложение І на 
консолидираната директива 2002/83/ЕО относно животозастраховането1.
Директивата не разглежда точното съдържание на застрахователните полици. 
Застрахователните полици се договарят свободно между притежателя на полицата и 
застрахователя. Страните могат, освен ако приложимото право изисква друго, да се 
споразумеят за редица договорни условия. Директивата не обхваща правилата относно 
плащанията или обезщетенията. Директивата също така не оправомощава Комисията да 
разглежда конкретни проблеми, които могат да възникнат между бенефициерите и 
застрахователите.

Вносителят на петицията не предоставя информация, от която да произтича, че 
Нидерландия е приложила директивата неправилно. Той също така не посочва, че 
директивата е приложена погрешно.
Националните парламенти нямат задължение за полагане на грижа за своите граждани 
съгласно тази директива.
На 31 март 2011 г. Комисията прие предложение за директива относно договорите за 
кредити за жилищни имоти2. Впоследствие Европейският парламент предложи да 
включи разпоредба, с която се забранява обвързването на ипотеката с други услуги, 
като обаче понастоящем се предвижда изключение за някои видове застрахователни 
продукти. Преговорите са временно преустановени в момента.

На 3 юли 2012 г. Комисията предложи преразглеждане на директивата относно 
застрахователното посредничество3. Наред с другото директивата въвежда по-строги 
изисквания за полиците по застраховка живот, свързани с инвестиционен фонд, 
стандартите за продажба, конфликтите на интереси, както и забрана за комисионни за 
независими консултации.
Фактите, представени от вносителя на петицията, не разкриват нарушаване на правото 
на ЕС. Комисията не може да се намесва в частните отношения между страните по 
договора.

                                               
1 OВ L 345, 19.12.2009 г.
2 COM(2011) 142 final.
3 COM(2012) 360 final.


