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Ref.: Petiția nr. 0852/2012 adresată de P. W. Kooiker, de cetățenie olandeză, privind 
polițele frauduloase de asigurare a investițiilor și ipotecile bazate pe investiții în 
Țările de Jos

1. Rezumatul petiției

Petiționarul reclamă modul în care victimele produselor de investiții frauduloase („polițe 
speculative”) sunt tratate de către bănci, societăți de asigurări și guvern. Aceste produse de 
investiții sunt adaptate la deduceri fiscale favorabile și se bazează pe investiții vândute după o 
anumită perioadă de calificare pentru a achita o ipotecă sau pentru drepturi de pensie. Ca 
urmare a crizei financiare și a scăderii prețurilor acțiunilor și locuințelor, aceste polițe își pierd 
valoarea și, potrivit petiționarului, ipotecile nu pot fi achitate niciodată. Petiționarul acuză 
guvernul olandez că nu obligă aceste instituții să efectueze plăți compensatorii, deși acestea 
reprezintă un risc sistemic în economia olandeză. Potrivit petiționarului, statul olandez nu și-a 
îndeplinit obligația de diligență față de consumatorii olandezi de produse financiare.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 noiembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 februarie 2013.

Petiționarul pretinde că în Olanda a avut loc o vânzare frauduloasă a unor produse de 
asigurare de viață legate de investiții. El pretinde că produsele care asociază ipotecile, 
asigurarea de viață și investițiile au fost vândute în mod fraudulos pe scară largă. El 
precizează că acțiunile colective intentate de consumatori împotriva asiguratorilor se bazează 
pe legislație, ceea ce duce la o despăgubire insuficientă. El mai întreabă dacă Parlamentul 
Olandei a acționat contrar obligației sale de diligență atunci când a respins moțiunile de a 
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modifica baza de calcul a schemelor de despăgubire.
Un produs de asigurare de viață legat de investiții este un produs de asigurare de viață în 
sensul Clasei III din Anexa I din Directiva consolidată 2002/83/CE1 privind asigurarea de 
viață . 

Directiva nu abordează cuprinsul exact al polițelor de asigurare. Polițele de asigurare se 
negociază liber între titularul poliței și o societate de asigurare. Părțile contractuale pot 
conveni asupra unei palete variate de condiții contractuale, în cazul în care legislația 
aplicabilă nu conține alte prevederi. Directiva nu cuprinde norme referitoare la gestionarea 
plăților sau a despăgubirilor. De asemenea, Directiva nu acordă Comisiei competența de a 
aborda probleme specifice care pot surveni între beneficiari și societățile de asigurări.

Petiționarul nu oferă informații în sprijinul afirmației că Olanda a implementat greșit 
directiva. Nici nu specifică faptul că directiva este aplicată greșit.

Directiva nu le impune parlamentelor naționale obligația de diligență față de cetățenii lor.
La 31 martie 2011, Comisia a adoptat o propunere de directivă privind contractele de credit 
pentru proprietăți rezidențiale2. Ulterior, Parlamentul European a propus includerea unei 
prevederi de interzicere a altor servicii atașate unui credit ipotecar – cu toate acestea, este 
prevăzută în prezent o excepție pentru anumite tipuri de produse de asigurări. Negocierile sunt 
în prezent în curs de desfășurare. 

La 3 iulie 2012, Comisia a propus o revizuire a Directivei privind intermedierea de asigurări3. 
Revizuirea introduce, printre altele, cerințe suplimentare în ceea ce privește produsele de 
asigurare de viață legate de investiții, standardele privind vânzările, conflictele de interese, 
precum și o interzicere a comisiei pentru consultanța independentă.

Faptele prezentate de petiționar nu demonstrează o încălcare a legislației UE.  Comisia nu 
poate interveni în relațiile private între părțile unui contract.

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


