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Temats: Lūgumraksts Nr. 0852/2012, ko iesniedza Nīderlandes valstspiederīgais 
P. W. Kooiker, par krāpniecisku ieguldījumu apdrošināšanas polisēm un uz 
ieguldījumiem balstītiem hipotekārajiem kredītiem Nīderlandē

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par to, kā bankas, apdrošināšanas sabiedrības un valdība 
izturas pret darījumos ar krāpnieciskiem ieguldījumu produktiem (spekulatīvām peļņas 
polisēm) cietušajiem. Šie ieguldījumu produkti ir pielāgoti labvēlīgām nodokļu atlaidēm un 
balstās uz ieguldījumiem, kas pēc noteikta kvalifikācijas perioda tiek pārdoti, lai nomaksātu 
hipotekāro kredītu vai iegūtu pensijas pabalstus. Finanšu krīzes un akciju un mājokļu cenu 
krišanās rezultātā šīs polises zaudē savu vērtību un, pēc lūgumraksta iesniedzēja domām, 
hipotekāros kredītus nekad nebūs iespējams atmaksāt. Lūgumraksta iesniedzējs vaino 
Nīderlandes valdību par to, ka tā nespēj piespiest šos uzņēmumus izmaksāt kompensāciju, 
kaut gan tie rada sistēmisku risku Nīderlandes ekonomikai. Viņš apgalvo, ka Nīderlande nav 
izpildījusi savu gādības pienākumu pret finanšu produktu patērētājiem šajā valstī.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 5. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. februārī

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Nīderlandē, pamatojoties uz maldinošiem ieteikumiem, 
tiek pārdoti dzīvības apdrošināšanas produkti, kuros apdrošināšana saistīta ar ieguldīšanu. 
Viņš sūdzas, ka plašā mērogā tiek tirgoti produkti, kuros savstarpēji saistīti hipotekārie 
kredīti, dzīvības apdrošināšana un ieguldījumi. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka patērētāju 
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kolektīvā rīcība pret apdrošinātājiem pamatojas uz tādiem tiesību aktiem, kas noved pie 
nepietiekamu kompensāciju izmaksas. Viņš arī jautā, vai Nīderlandes Parlaments nav rīkojies 
pretrunā savam gādības pienākumam, noraidot priekšlikumu grozīt kompensāciju izmaksas 
kārtību.

Dzīvības apdrošināšanas produkts, kurā apdrošināšana ir saistīta ar ieguldījumiem, ir dzīvības 
apdrošināšanas produkts konsolidētās Direktīvas 2002/83/EK1 par dzīvības apdrošināšanu 
I pielikuma III kategorijas nozīmē.
Direktīvā netiek aplūkots precīzs apdrošināšanas polišu saturs. Par apdrošināšanas polisēm 
brīvi vienojas apdrošinājuma ņēmējs un apdrošinātājs. Ja piemērojamos tiesību aktos nav 
noteikts citādi, puses var vienoties par dažādiem līguma nosacījumiem. Direktīvā nav ietverti 
noteikumi par prēmiju izmaksu un kompensācijām. Tāpat arī ar minēto direktīvu Komisijai 
netiek piešķirtas pilnvaras risināt specifiskas problēmas, kas var rasties starp apdrošināšanas 
prēmijas saņēmējiem un apdrošinātājiem.
Lūgumraksta iesniedzējs nesniedz nekādus norādījumus par to, ka Nīderlande būtu nepareizi 
īstenojusi minēto direktīvu. Nedz arī precizē, ka direktīva tikusi nepareizi piemērota.
Minētā direktīva neparedz dalībvalstu parlamentiem gādības pienākumu pret saviem 
pilsoņiem.
Komisija 2011. gada 31. martā pieņēma priekšlikumu direktīvai par kredītlīgumiem saistībā ar 
mājokļa īpašumu2. Pēc tam Eiropas Parlaments ierosināja iekļaut noteikumu, kas aizliedz 
hipotekāro kredītu saistīt ar citiem pakalpojumiem, tomēr pašlaik ir paredzēts izņēmums 
attiecībā uz atsevišķiem apdrošināšanas produktu veidiem. Sarunas par šo jautājumu vēl nav 
pabeigtas. 

Komisija 2012. gada 3. jūlijā iesniedza priekšlikumu Apdrošināšanas starpniecības direktīvas3

pārskatīšanai. Pārskatīšanas priekšlikumā cita starpā iekļautas stingrākas prasības attiecībā uz 
dzīvības apdrošināšanas produktiem, kuros apdrošināšana ir saistīta ar ieguldījumiem, 
pārdošanas standartiem, interešu konfliktiem un aizliegumu ņemt komisijas maksu par 
neatkarīgu konsultāciju.
Lūgumraksta iesniedzēja izklāstītie fakti neatklāj ES tiesību aktu pārkāpumu. Komisija nevar 
iejaukties līgumslēdzēju pušu privātās attiecībās.

                                               
1 OV L 345, 19.12.2009.
2 COM(2011)0142 galīgā redakcija.
3 COM(2012)0360 final.


