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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi dėl to, kaip bankai, gyvybės draudimo bendrovės ir valdžios 
institucijos elgiasi su žmonėmis, nukentėjusiais dėl apgaulingų investicinių produktų 
(vadinamųjų lupikiškų draudimo sutarčių). Šie investiciniai produktai yra suderinti su 
patrauklia mokesčių atskaitymo politika ir grindžiami investicijomis, kurios po tam tikro 
termino parduodamos, kad būtų galima grąžinti paskolą arba gauti pensijos išmokas. Dėl 
finansų krizės, mažėjančių rinkos kainų ir smunkančios nekilnojamojo turto vertės šios 
draudimo sutartys pamažu nuvertėja, todėl, peticijos pateikėjo manymu, bus neįmanoma 
grąžinti paskolos. Peticijos pateikėjas kaltina Nyderlandų valdžią, kad ši nepažaboja už tai 
atsakingų institucijų ir nepriverčia nustatyti kompensavimo tvarkos, nors jos kelia sisteminę 
riziką Nyderlandų ekonomikai. Peticijos pateikėjo nuomone, Nyderlandų valstybė nevykdo 
įsipareigojimo rūpintis finansinių produktų naudotojais.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. lapkričio 5 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį.

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. vasario 27 d.

„Peticijos pateikėjas įtaria, kad Nyderlanduose nesąžiningai parduodami su investiciniais 
vienetais susieti gyvybės draudimo produktai. Jis teigia, kad plačiu mastu buvo nesąžiningai 
parduodami produktai, susiejantys hipotekines paskolas, gyvybės draudimą ir investicijas. Jis 
nurodo, kad kolektyviniai vartotojų ieškiniai prieš draudikus yra grindžiami teisės aktais, 
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pagal kuriuos numatyta nepakankama kompensacija. Jis taip pat klausia, ar Nyderlandų 
parlamentas nesilaikė savo pareigos elgtis atsakingai atmesdamas pasiūlymus dėl 
kompensavimo tvarkos pagrindo keitimo.
Su investiciniais vienetais susietas gyvybės draudimo produktas yra gyvybės draudimo 
produktas, atitinkantis Direktyvos 2002/83/EB dėl gyvybės draudimo I priedo III grupės 
apibrėžtį1.

Direktyvoje nėra nuostatų dėl tikslaus draudimo sutarčių turinio. Dėl draudimo sutarčių 
laisvai derasi draudėjas ir draudikas. Sutarties šalys gali susitarti dėl įvairių sutarties sąlygų, 
jei taikytinuose įstatymuose nenumatyta kitaip. Direktyvoje nenumatomos taisyklės dėl 
išmokų arba kompensacijų. Be to, pagal šią direktyvą Komisija neįgaliojama spręsti 
konkrečių problemų, kurios gali kilti tarp draudėjų ir draudikų.
Peticijos pateikėjas nenurodo, kad Nyderlandai neteisingai įgyvendino direktyvą. Jis taip pat 
nenurodo, kad direktyva yra neteisingai taikoma.
Pagal šią direktyvą nacionaliniams parlamentams netaikoma pareiga elgtis rūpestingai piliečių 
atžvilgiu.
2011 m. kovo 31 d. Komisija patvirtino pasiūlymą dėl direktyvos dėl kredito sutarčių dėl 
gyvenamosios paskirties nuosavybės2. Vėliau Europos Parlamentas pasiūlė įtraukti nuostatą 
pagal kurią draudžiama susieti hipotekinius kreditus su kitomis paslaugomis, tačiau dabar 
metu tam tikriems draudimo produktams numatyta išimtis. Šiuo metu vyksta derybos. 
2012 m. liepos 3 d. Komisija pasiūlė persvarstyti direktyvą dėl draudimo tarpininkavimo3. 
Persvarstant, be kitų dalykų, buvo nustatyti griežtesni su investiciniais vienetais susietiems 
gyvybės draudimo produktams, pardavimų standartams, interesų konfliktams taikomi 
reikalavimai ir draudimas nepriklausomų konsultacijų komisijai.
Peticijos pateikėjo pateikti faktai neatskleidžia ES teisės pažeidimo. Komisija negali kištis į 
privačius sutarties šalių santykius.“

                                               
1 OL L 345, 2009 12 19.
2 COM(2011) 142 galutinis.
3 COM(2012) 360 galutinis.


