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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 846/2007, внесена от Olivier Sohier, с белгийско гражданство, от 
името на „ASBL DELTAS“ и други, подкрепена от 54 подписа, относно 
измама, извършена срещу вносителите на петицията от страна на 
застрахователната компания „SWISS LIFE“

1. Резюме на петицията

Вносителите на петицията смятат, че са станали жертви на измама, извършена от 
застрахователната компания „SWISS LIFE“. Те също така се оплакват от бездействието 
от страна на Office de Contrôle des Assurances [Орган за застрахователен надзор] и на 
Commission Bancaire, Financière et des Assurances [Комисия по банкова дейност, 
финанси и застраховане], които са официалните органи за одит. Вносителите на 
петицията твърдят, че „SWISS LIFE S.A.“, която през 1969 г. е сключила 
застрахователни договори за живот, смърт и нетрудоспособност с особено 
преференциални условия, едностранно е изменила тези договори през 1986 г. Те 
твърдят, че загубата, която те и много други застраховани лица са понесли, е 
значителна и възлиза на милиони евро.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 13 февруари 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор от Комисията, получен на 21 октомври 2008 г.

През 1969 г. вносителите на петицията са сключили смесени договори за 
животозастраховане (за живот, смърт и нетрудоспособност) със „Swiss Life“, Белгия 
(белгийския клон на „Swiss Life“, швейцарско предприятие) при условия, които са били 
много благоприятни за тях. Първоначално „Swiss Life“, Белгия е била 
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взаимоспомагателно дружество („mutuelle”), но през 1997 г .  е станала акционерно 
дружество („Societé Anonyme“). Според вносителите на петицията, през 1986 г. „Swiss
Life“ едностранно е нарушила правилото, залегнало в договорите за паралелно 
повишаване/преоценяване на вноските, плащани от титулярите на полиците, и ползите,
на които имат право, и практическото приложение („revalorisation automatique“). Освен 
това, първоначално титулярите на полиците не са били информирани относно тази 
едностранна промяна и по-късно са били (погрешно) информирани от „Swiss Life“, че 
дружеството е създало нова система, която гарантира същите резултати като 
предишната система, която едностранно е променена. Това е довело до значителни 
финансови загуби за титулярите на полиците.

Също така, през 1993 г. „Swiss Life“ едностранно е променило общите условия на 
въпросните застрахователни договори. Това е довело до нарушаването на индексацията 
(повишение според официалния инфлационен процент) на ползите на титулярите на 
полиците, които отново не са били първоначално информирани за тази промяна. От 
1994 г. „Swiss Life“ едностранно е започнало да повишава вноските, плащани от 
титулярите на полиците, много над официалния инфлационен процент. Също 
едностранно, дружеството е променило съотношението на капитала (който трябва да се 
плати), вложен съответно за застраховка живот и смърт, и е скрило този факт от 
титулярите на полиците, докато през 2005 г. вътрешно съобщение на „Swiss Life“ от 
1994 г. случайно е било направено публично достояние.

„Swiss Life“ допълнително е замразило капитал, който е трябвало да бъде платен на 
титулярите на малък брой дългосрочни застрахователни полици за нетрудоспособност
на стойността им от 1994 г., което противоречи на предвиденото в договорите.

„Swiss Life“ е внесло корекции във връзка с въпросните ситуации единствено за малък
брой случаи, а по-голямата част все още се разглеждат от белгийските съдилища.

И накрая през 2006 г. „Swiss Life“, Белгия става дъщерно предприятие на „Swiss Life“. 
Според вносителите на петицията, по време на цялата процедура, белгийските 
надзорни органи, първоначално Office de Contrôle des Assurances, а от 1.1.2004 г. и
Commission Bancaire, Financière et des Assurances, не са упражнявали надлежен надзор 
върху „Swiss Life“, Белгия.

Вносителите смятат, че са станали жертва на измама, извършена от застрахователната 
компания „SWISS LIFE“. Те също така се оплакват от бездействието от страна на Office 
de Contrôle des Assurances [Орган за застрахователен надзор] и на Commission Bancaire, 
Financière et des Assurances [Комисия по банкова дейност, финанси и застраховане], 
които са официалните надзорни органи. Вносителите на петицията твърдят, че „SWISS 
LIFE S.A.“, която през 1969 г. е сключила застрахователни договори за живот, смърт и
нетрудоспособност с особено преференциални условия, едностранно е изменила тези 
договори през 1986 г. Те твърдят, че загубата, която те и много (други) застраховани 
лица са понесли, е значителна и възлиза на милиони евро. Вносителите на петицията 
твърдят, че освен че нарушава националното право, измамата, извършена от „SWISS
LIFE“, е в противоречие с Директива 78/473/EИО на Съвета от 30 май 1978 г. относно 
координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби 
относно съзастраховане в Общността (OВ L 151 от 7 юни 1978 г., стр. 25) и е в 
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противоречие с решенията от 4 декември 1986 г. на Съда на Европейските общности 
относно транспонирането на тази директива в националното право.

Колкото и да е неприятен този случай, той остава единствено в обхвата на белгийското 
право и всички мотиви и аргументи, изложени от вносителите на петицията го поставят 
в рамките именно на това право.
Единственият пасаж от петицията, който би могъл да се приеме за свързан с правото на 
ЕС, е позоваването (стр. 38) на 4 решения на Съда на Европейските общности от 
4.12.1986 г. относно транспонирането на Директива 78/473/ЕИО (вж. горе), както се 
споменава в цитат на професор Fagnart, относно необходимостта от защита на 
потребителите, които сключват застрахователни договори. Но тези дела (Дело 220/83 
Комисията срещу Франция, Дело 252/83 Комисията срещу Дания, Дело 205/84 
Комисията срещу Германия и Дело 206/84, Комисията срещу Ирландия) се отнасят за 
нарушения на Директива 78/473/ЕО относно съзастраховането в ЕС и не изглежда да
имат отношение към случая на вносителите, тъй като тази директива не се отнася за 
животозастраховане.
Първото поколение директиви относно застраховането вече съдържа определени 
правила във връзка със създаването на клонове на застрахователни предприятия от 
трети страни в Общността (за животозастраховане — напр. Първа директива на Съвета 
79/267/ЕИО от 5 март 1979 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби за започването и упражняването на дейност по пряко 
животозастраховане, ОВ L 63 от 13 март 1979 г., стр. 1, член 27 и сл. − вж. сегашен 
член 51 и сл. от Директива 2002/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 
ноември 2002 г., ОВ L 345 от 19 декември 2002 г., стр. 1). Въпреки това принципът на 
контрол, упражняван от страната по произход и на еднократен лиценз очевидно не е 
приложим за тези клонове. Поради това, що се отнася до дейностите на швейцарския 
клон в Белгия, въпросът е от компетентността на белгийския надзорен орган и се 
урежда от белгийското право. В действителност трябва да се оцени съгласно 
белгийското право дали за дадения момент въпросните договори са били в 
съответствие с приложимото белгийско законодателство и дали белгийският надзорен 
орган е действал подобаващо (което очевидно зависи от изискванията на белгийското 
законодателство за дадения момент).
Следователно подобни въпроси като проблема на вносителите следва да се решават в
белгийските съдилища и е явно, че точно това се прави, както е споменато в петицията. 
Що се отнася до предполагаемата липса на надлежен надзор върху „Swiss Life“ от 
страна на белгийските органи, този въпрос също ще се реши от белгийските съдилища.

Заключения

С оглед на описаното дотук, Комисията смята, че петицията не разкрива нарушение на 
правото на ЕС и попада в юрисдикцията единствено на белгийското право.
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