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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt kifogásolja, ahogyan a csalárd befektetési termékek („nyerészkedő 
szerződések ”) áldozataival bánnak a bankok, a biztosítótársaságok és a kormány. Ezeket a 
befektetési termékeket előnyös adókedvezményekkel alakították ki, alapjukat pedig olyan 
befektetések képezik, amelyeket egy bizonyos jogosultsági idő lejárta után adnak el 
jelzáloghitel törlesztése vagy nyugdíjkifizetés céljából. A pénzügyi válság, illetve a 
részvények és az ingatlanárak csökkenésének eredményeként ezek a termékek folyamatosan 
veszítenek az értékükből, és a petíció benyújtója szerint a jelzáloghitelt sosem lehet majd 
törleszteni. A petíció benyújtója a holland kormányt hibáztatja, amiért nem kényszerítette 
kompenzáció fizetésére ezeket az intézeteket, noha rendszerkockázatot jelentenek a holland 
gazdaságra nézve. A petíció benyújtója szerint a holland állam nem teljesítette azon 
kötelességét, hogy gondoskodjon a pénzügyi termékek holland fogyasztóiról.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. november 5. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. február 27.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy Hollandiában csalárd módon értékesítettek befektetési 
egységhez kötött életbiztosítási termékeket. Állítása szerint nagy mennyiségben, csalárd 
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módon értékesítettek jelzálogot, életbiztosítást és befektetéseket összekapcsoló termékeket. 
Kifejti, hogy a fogyasztók által a biztosítókkal szemben kezdeményezett kollektív fellépés 
olyan jogszabályon alapul, amely csak elégtelen kompenzációt eredményezhet. Azt a kérdést 
is felteszi, hogy a holland parlament nem a gondosság kötelezettségével ellentétesen járt-e el, 
amikor elutasította azokat az indítványokat, amelyek célja a kompenzációs rendszerek 
alapjának módosítása volt.

A befektetési egységhez kötött életbiztosítási termék az életbiztosításokról szóló, egységes 
szerkezetbe foglalt 2002/83/EK irányelv1 I. mellékletének III. osztályába tartozó 
életbiztosítási termék. 
Az irányelv nem foglalkozik a biztosítási szerződések konkrét tartalmával. A biztosítási 
szerződésekről a kötvénytulajdonos és a biztosító tetszőleges módon megállapodhat. 
Amennyiben az alkalmazandó jogszabály másként nem rendelkezik, a szerződő felek 
különféle szerződéses feltételekben állapodhatnak meg. Az irányelv a kifizetésekre vagy a 
kompenzációkra vonatkozó szabályokról nem rendelkezik. Arra sem hatalmazza fel a 
Bizottságot, hogy a jogosultak és a biztosítók között felmerült konkrét problémákkal 
foglalkozzon.

A petíció benyújtója nem utal arra, hogy Hollandia nem megfelelően ültette volna át az 
irányelvet. Azt sem jelzi, hogy az irányelvet helytelenül alkalmaznák.

Az irányelv értelmében a nemzeti parlamenteknek állampolgáraikkal szemben nincs 
gondoskodási kötelezettsége.

2011 március 31-én a Bizottság javaslatot fogadott el a lakóingatlanokhoz kapcsolódó 
hitelmegállapodásokról szóló irányelvről.2 Ezt követően az Európai Parlament javaslatot tett a 
jelzáloghitel más szolgáltatásokkal való összekapcsolásának tilalmára – jelenleg azonban 
bizonyos biztosítási termékek kivételét tervezik a tilalom alól. Az erről folyó tárgyalások 
folyamatban vannak. 
2012. július 3-án a Bizottság benyújtott egy, a biztosításközvetítésről szóló irányelv 
felülvizsgálatára irányuló javaslatot.3 A felülvizsgálat többek között szigorúbb 
követelményeket vezet be a befektetési egységhez kötött életbiztosítási termékekre 
vonatkozóan, értékesítési előírásokat, összeférhetetlenségeket és a független tanácsadásért 
nyújtott jutalékra vonatkozó tilalmat állapít meg.

A petíció benyújtója által ismertetett tények nem utalnak az uniós jog megsértésére.  A 
Bizottságnak nem áll módjában beavatkozni a szerződő felek közötti magánviszonyba.

                                               
1 HL L 345., 2009.12.19.
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