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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 846/2007 af Olivier Sohier, belgisk statsborger, for ASBL DELTAS 
og andre, og 54 medunderskrivere, om svig begået af forsikringsselskabet SWISS 
LIFE over for andragerne

1. Sammendrag

Andragerne mener, at de har været ofre for svig begået af forsikringsselskabet SWISS LIFE. 
De klager også over, at Office de Contrôle des Assurances (forsikringstilsynsmyndigheden) 
og Commission Bancaire, Financière et des Assurances (bank-, finans- og 
forsikringskommissionen), som er officielle revisionsorganer, har forholdt sig passive. 
Andragerne hævder, at SWISS LIFE S.A., der havde indgået livs-, dødsfalds- og 
invalideforsikringsaftaler med særlige fordele i 1969, ensidigt ændrede disse aftaler i 1986. 
De hævder, at det tab, som de og mange andre forsikrede har lidt, er betydeligt og beløber sig 
til millioner af euro.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 13. februar 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 21. oktober 2008.

"Andragerne indgik blandede livsforsikringsaftaler (livs-, dødsfalds- og invalideforsikringer) 
med SWISS LIFE Belgium (den belgiske afdeling af SWISS LIFE, som er et schweizisk 
foretagende) i 1969 under vilkår, som var meget fordelagtige for dem. SWISS LIFE Belgium 
var oprindeligt et gensidigt selskab ("mutuelle"), men blev i 1997 et "societé anonyme". 
Ifølge andragerne afskaffede SWISS LIFE fra 1986 ensidigt reglen i kontrakterne om parallel 
opvurdering/reevaluering af både de priser, som policeindehaverne betalte, og de ydelser, som 
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de var berettiget til, og dens anvendelse i praksis (la "revalorisation automatique"). Endvidere 
blev policeholderne ikke indledningsvist underrettet om denne ensidige ændring og blev
senere (fejlagtigt) informeret af SWISS LIFE om, at man havde udarbejdet et nyt system, som 
garanterede de samme resultater som det ensidigt afskaffede tidligere system. Dette førte til 
væsentlige finansielle tab for policeholderne.

Endvidere ændrede SWISS LIFE i 1993 ensidigt de generelle betingelser i de pågældende 
aftaler. Dette førte til afskaffelsen af indekseringen (opvurdering i overensstemmelse med den 
officielle inflationsrate) af policeholdernes ydelser, som blev erstattet af indekseringen af 
priserne, som policeholderne betalte. Igen blev policeholderne ikke indledningsvist 
underrettet om denne ændring. Fra 1994 begyndte SWISS LIFE ensidigt at opvurdere de 
priser, som policeholderne betalte, og det et godt stykke over den officielle inflationsrate.
SWISS LIFE ændrede ligeledes ensidigt størrelsen på den andel af kapitalen, som skulle 
udbetales i forbindelse med henholdsvis livs- og dødsfaldsforsikringer og holdt dette skjult for 
policeholderne, indtil et af SWISS LIFE's interne notater fra 1994 ved et tilfælde blev 
offentliggjort i 2005.

SWISS LIFE fastfrøs endvidere den kapital, der skulle udbetales til indehaverne af et lille 
antal langsigtede invalideforsikringspolicer, på det niveau, som den lå på i 1994, hvilket er i
strid med det, der blev forudsat i disse kontrakter.

SWISS LIFE afhjalp kun de pågældende situationer i en håndfuld af tilfældene. Størstedelen 
af de resterende sager verserer for de belgiske domstole.

Endelig blev SWISS LIFE Belgium i 2006 et datterselskab til SWISS LIFE. Gennem hele 
denne procedure førte de belgiske tilsynsmyndigheder, oprindeligt Office de Contrôle des 
Assurances og fra den 1. januar 2004 Commission Bancaire, Financière et des Assurances, 
ifølge andragerne ikke behørigt tilsyn med SWISS LIFE Belgium

Andragerne mener, at de har været ofre for svig begået af forsikringsselskabet SWISS LIFE.
De klager også over, at Office de Contrôle des Assurances (forsikringstilsynsmyndigheden) 
og Commission Bancaire, Financière et des Assurances (bank-, finans- og 
forsikringskommissionen), som er officielle tilsynsorganer, har forholdt sig passive.
Andragerne hævder, at SWISS LIFE S.A., der havde indgået livs-, dødsfalds-, og 
invalideforsikringsaftaler med særlige fordele i 1969, ensidigt ændrede disse aftaler i 1986. 
De hævder, at det tab, som de og mange andre forsikrede har lidt, er betydeligt og beløber sig 
til flere mio. euro. Foruden at være i modstrid med den nationale lovgivning synes andragerne 
at hævde, at den svig, der er begået af SWISS LIFE, ville være i strid med Rådets direktiv 
78/473/EØF af 30. maj 1978 om samordning af administrativt eller ved lov fastsatte 
bestemmelser vedrørende coassurancevirksomhed inden for Fællesskabet (EFT L 151 af 7. 
juni 1978, s. 25) og i strid med afgørelsen af 4. december 1986 fra De Europæiske 
Fællesskabers Domstol om gennemførelsen af dette direktiv i national lovgivning.

Selvom denne sag er beklagelig, er det stadig et faktum, at den udelukkende henhører under 
belgisk lovgivnings anvendelsesområde, og at de af andragerne fremsatte begrundelser og 
argumenter udelukkende vedrører den belgiske lovgivning.
Det eneste tekststykke i andragelsen, som kan antyde et punkt i EU-lovgivningen er 
referencen (s. 38) til fire af EF-Domstolens domme af 4.12.1986 vedrørende gennemførelsen 
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af direktiv 78/473/EØF (se ovenfor) som nævnt i et citat af professor Fagnart om behovet for 
at beskytte forbrugere, som køber forsikringsaftaler. Disse sager (sag 220/83 Kommissionen 
mod Frankrig, sag 252/83 Kommissionen mod Danmark, sag 205/84 Kommissionen mod 
Tyskland og sag 206/84 Kommissionen mod Irland) vedrørte imidlertid overtrædelser af 
direktiv 78/473/EF om EF-coassurancevirksomhed og ville således ikke forekomme at have 
betydning for andragernes sag, eftersom dette direktiv ikke vedrører livsforsikring.
Den første generation af forsikringsdirektiver indeholdt allerede visse bestemmelser 
vedrørende etablering af filialer af tredjelandsforsikringsselskaber i Fællesskabet (vedrørende 
livsforsikring - f. eks. Rådets første direktiv 79/267/EØF af 5. marts 1979 om samordning af 
de administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om adgang til at optage og udøve 
virksomhed som direkte forsikringsvirksomhed, EFT L 63 af 13. marts 1979, s. 1, artikel 27 
ff., - se nu artikel 51 ff. i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/83/EF af 5. november 
2002, EFT L 345 af 19. december 2002, s. 1). Dog gælder princippet om kontrol fra 
hjemlandets side og ensartet autorisation tydeligvis ikke for disse filialer. Hvad angår SWISS 
LIFE-filialens aktiviteter i Belgien, henhører disse derfor under den belgiske 
tilsynsmyndigheds kompetenceområde og er et belgisk retligt anliggende. Det skal vurderes i 
henhold til belgisk lovgivning, om de pågældende aftaler på det givne tidspunkt var i 
overensstemmelse med den gældende belgiske lovgivning, og om den belgiske 
tilsynsmyndighed handlede korrekt (hvilket tydeligvis afhænger af kravene i den belgiske 
lovgivning på det givne tidspunkt).
Det er derfor ved de belgiske domstole, at sådanne anliggender, som andragernes kvaler, bør 
afgøres, og det er det, der ifølge andragendet foregår. Hvad angår den påståede mangel på 
behørigt tilsyn med SWISS LIFE fra de belgiske myndigheders side, er dette ligeledes et 
anliggende for de belgiske domstole.

Konklusioner

I lyset af ovenstående mener Kommissionen, at andragendet viser tegn på, at EU-
lovgivningen ikke er blevet overtrådt, og at andragendet udelukkende henhører under belgisk 
lovgivning."
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