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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0852/2012, którą złożył P.W. Kooiker (Holandia) w sprawie 
oszukańczych polis inwestycyjno-ubezpieczeniowych oraz kredytów 
inwestycyjnych pod hipotekę w Holandii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje, w jaki sposób banki, towarzystwa ubezpieczeniowe i rząd 
traktują osoby, które kupiły oszukańcze produkty inwestycyjne („polisy spekulacyjne”). Te 
produkty inwestycyjne skonstruowane są tak, aby można było dokonywać korzystnych 
odliczeń podatkowych. Bazują one na inwestycjach odsprzedawanych po upływie pewnego 
okresu karencji w celu spłaty hipoteki lub uzyskania świadczeń emerytalnych. W wyniku 
kryzysu finansowego oraz spadających cen akcji i domów polisy te tracą na wartości,
a składający petycje uważa, że nigdy już nie będzie możliwa spłata zadłużenia hipotecznego. 
Składający petycję zarzuca rządowi holenderskiemu, iż nie zmusił on tych podmiotów do 
wypłaty odszkodowań, choć w ramach gospodarki holenderskiej stwarzają one ryzyko 
systemowe. Według składającego petycję państwo holenderskie nie dopełniło obowiązku 
opieki nad konsumentami, którzy kupują produkty finansowe.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 5 listopada 2012 r. Zwrócono się do Komisji
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 lutego 2013 r.

Składający petycję zarzuca niewłaściwą sprzedaż ubezpieczeń na życie związanych
z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w Holandii. Twierdzi, że produkty te łączące 
kredyty hipoteczne, ubezpieczenie na życie i inwestycje były niewłaściwie sprzedawane na 
dużą skalę. Wspomina, że zbiorowe działania konsumentów przeciwko ubezpieczycielom 
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opierają się na przepisach, które prowadzą do nieodpowiednich odszkodowań. Pyta także, czy 
parlament Holandii podjął działania sprzeczne z obowiązkiem ochrony odrzucając wnioski
o zmianę podstawy zawierania ustaleń w zakresie odszkodowań.
Ubezpieczenie na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym jest 
ubezpieczeniem na życie w rozumieniu grupy ubezpieczeń III załącznika I do 
skonsolidowanej dyrektywy dotyczącej ubezpieczeń na życie 2002/83/WE1. 

Dyrektywa nie określa szczegółowej zawartości polis ubezpieczeniowych. Posiadacz polisy
i ubezpieczyciel swobodnie negocjują polisy ubezpieczeniowe. O ile obowiązujące przepisy 
nie stanowią inaczej, strony mogą wspólnie ustalić szereg warunków umownych. Dyrektywa 
nie obejmuje postanowień dotyczących wypłat ani obsługi roszczeń. Dyrektywa nie 
upoważnia również Komisji do rozwiązywania konkretnych problemów, jakie mogą się 
pojawić między beneficjentami a ubezpieczycielami.

Składający petycję nie określa, czy Holandia w niewłaściwy sposób wdrożyła dyrektywę. Nie 
mówi także, że dyrektywa jest niewłaściwie stosowana.

Parlamenty krajowe nie mają na podstawie tej dyrektywy obowiązku ochrony obywateli. 
W dniu 31 marca 2011 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie umów
o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi2. Następnie Parlament Europejski 
zaproponował, by włączyć postanowienie zakazujące wiązania kredytów hipotecznych
z innymi usługami – obecnie jest jednak przewidziany wyjątek dla niektórych rodzajów 
produktów ubezpieczeniowych. Negocjacje są w toku. 

W dniu 3 lipca 2012 r. Komisja zaproponowała przegląd dyrektywy w sprawie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego3. Przegląd wprowadza m.in. zwiększone wymagania wobec ubezpieczeń 
na życie związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, standardów sprzedaży, 
konfliktów interesów i zakaz zamawiania niezależnego doradztwa. 

Fakty przedstawione przez składającego petycję nie wskazują na naruszenie prawa UE. 
Komisja nie może interweniować w prywatne stosunki stron umowy.

                                               
1 Dz.U. L 345 z 19.12.2009.
2 COM(2011) 142 final.
3 COM(2012) 360 final.


