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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 846/2007, του Olivier Sohier, βελγικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
ASBL DELTAS και άλλων, η οποία συνοδεύεται από 54 υπογραφές, σχετικά 
με απάτη που διέπραξε εις βάρος των αναφερόντων η ασφαλιστική εταιρεία 
SWISS LIFE

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αναφέροντες εκτιμούν ότι έπεσαν θύματα απάτης από την ασφαλιστική εταιρεία SWISS 
LIFE. Διαμαρτύρονται επίσης για την αδράνεια του Office de Contrôle des Assurances και 
της Commission Bancaire, Financière et des Assurances που αποτελούν επίσημα όργανα 
ελέγχου. Οι αναφέροντες ισχυρίζονται ότι η εταιρεία S.A. SWISS LIFE, αφού κατάρτισε από 
το 1969 ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής, θανάτου και αναπηρίας με ιδιαίτερα πλεονεκτήματα, 
μετέβαλε μονομερώς αυτά τα συμβόλαια από το 1986.Οι αναφέροντες ισχυρίζονται ότι η 
ζημία που υπέστησαν τόσο αυτοί όσο και πληθώρα άλλων ασφαλισμένων είναι πολύ 
σημαντική και υπολογίζεται σε εκατομμύρια ευρώ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 13 Φεβρουαρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 21 Οκτωβρίου 2008.

Οι αναφέροντες σύναψαν μικτές ασφάλειες ζωής (ασφάλιση ζωής, θανάτου και αναπηρίας) 
με την εταιρεία Swiss Life Βελγίου (βελγικό παράρτημα της Swiss Life, μια ελβετική 
εταιρεία) το 1969, με όρους πολύ ευνοϊκούς για εκείνους. Αρχικά η Swiss Life Βελγίου ήταν 
μια αλληλασφαλιστική εταιρεία («mutuelle»), αλλά μετετράπη σε ανώνυμη εταιρεία
(«Societé Anonyme») το 1997. Από το 1986, σύμφωνα με τους αναφέροντες, η Swiss Life 
μονομερώς κατήργησε τον κανόνα που διατυπώνεται στα συμβόλαια, της παράλληλης 
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αναβάθμισης/επανεκτίμησης τόσο των τιμών που καταβάλλουν οι κάτοχοι ασφαλιστηρίων 
όσο και των παροχών που δικαιούνται, και την εφαρμογή του στην πράξη («la revalorisation 
automatique»). Επιπλέον, οι κάτοχοι ασφαλιστηρίων δεν είχαν ενημερωθεί εξαρχής για αυτήν 
τη μονομερή αλλαγή και ενημερώθηκαν αργότερα (εσφαλμένα) από τη Swiss Life ότι είχε 
σχεδιάσει ένα νέο σύστημα που εγγυάτο τα ίδια αποτελέσματα όπως το προηγούμενο που 
εγκαταλείφθηκε μονομερώς. Αυτό οδήγησε σε σημαντικές οικονομικές απώλειες για τους 
κατόχους ασφαλιστηρίων.

Επιπλέον, το 1993, η Swiss Life μονομερώς μετέβαλε τους γενικούς όρους των εν λόγω 
ασφαλιστήριων συμβολαίων. Αυτό οδήγησε στην κατάργηση της τιμαριθμικής 
αναπροσαρμογής (αναβάθμιση σύμφωνα με τον επίσημο ρυθμό πληθωρισμού) των οφελών 
των κατόχων ασφαλιστηρίων και την αντικατάστασή τους με την τιμαριθμική 
αναπροσαρμογή των τιμών που κατέβαλλαν οι ασφαλιζόμενοι, οι οποίοι δεν είχαν 
ενημερωθεί εξαρχής για την αλλαγή αυτή. Από το 1994, η Swiss Life ξεκίνησε μονομερώς να 
αυξάνει τις τιμές που κατέβαλλαν οι κάτοχοι ασφαλιστηρίων σε ποσοστό κατά πολύ 
μεγαλύτερο από τον επίσημο ρυθμό πληθωρισμού. Επίσης άλλαξε μονομερώς την αναλογία 
του επηρεαζόμενου κεφαλαίου (προς πληρωμή) για την ασφάλιση ζωής και θανάτου 
αντίστοιχα και το απέκρυψε από τους κατόχους ασφαλιστηρίων έως ότου ένα εσωτερικό 
υπόμνημα της Swiss Life του 1994 διέρρευσε κατά λάθος στο κοινό το 2005.

Η Swiss Life πάγωσε περαιτέρω το κεφάλαιο προς καταβολή στους κατόχους λίγων 
μακροχρόνιων ασφαλιστήριων συμβολαίων για αναπηρία στο επίπεδο του 1994, κάτι που 
αντιβαίνει σε ό,τι προβλεπόταν σε αυτά τα συμβόλαια.

Η Swiss Life διόρθωσε μόνο τις εν λόγω καταστάσεις σε ελάχιστες περιπτώσεις, ενώ οι 
περισσότερες που δεν διορθώθηκαν εκκρεμούν ενώπιον των βελγικών δικαστηρίων.

Τέλος, το 2006, η Swiss Life Βελγίου έγινε θυγατρική της Swiss Life. Εν μέσω όλης αυτής 
της διαδικασίας, οι βελγικές εποπτικές αρχές, αρχικά το Office de Contrôle des Assurances 
και, από την 1.1.2004, η Commission Bancaire, Financière et des Assurances απέτυχαν, 
σύμφωνα με τους αναφέροντες, να ασκήσουν κατάλληλη εποπτεία στη Swiss Life Βελγίου.

Οι αναφέροντες θεωρούν ότι υπήρξαν θύματα απάτης που διεπράχθη από την ασφαλιστική 
εταιρεία SWISS LIFE. Επίσης καταγγέλλουν την αδράνεια από μέρους του Office de 
Contrôle des Assurances [Εποπτική Αρχή Ασφαλιστικών Εταιρειών] και της Commission 
Bancaire, Financière et des Assurances [Επιτροπή Τραπεζικών, Χρηματοοικονομικών και 
Ασφαλιστικών Υπηρεσιών], που είναι οι επίσημοι εποπτικοί φορείς. Οι αναφέροντες 
ισχυρίζονται ότι η SWISS LIFE S.A., έχοντας συνάψει ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής, 
θανάτου και αναπηρίας με συγκεκριμένα πλεονεκτήματα το 1969, τροποποίησε μονομερώς 
τις συμβάσεις αυτές το 1986. Ισχυρίζονται ότι η οικονομική ζημία που υπέστησαν οι ίδιοι και 
άλλοι (πολλοί) ασφαλισμένοι είναι σημαντική και ανέρχεται σε εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον 
της αντίθεσης με το εθνικό δίκαιο, οι αναφέροντες φαίνεται να ισχυρίζονται ότι η απάτη που 
διέπραξε η SWISS LIFE έρχεται σε αντίθεση με την οδηγία 78/473/EΟΚ του Συμβουλίου της
30ής Μαΐου 1978 περί συντονισμού των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 
διατάξεων στον τομέα της κοινοτικής συνασφαλίσεως (ΕΕ L 151 της 7ης Ιουνίου 1978, 
σελίδα 25), και με τις αποφάσεις της 4ης Δεκεμβρίου 1986 του Δικαστηρίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τη μεταφορά της εν λόγω οδηγίας στο εθνικό δίκαιο.
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Παρόλο που η εν λόγω υπόθεση είναι δυσάρεστη, παραμένει γεγονός ότι εμπίπτει 
αποκλειστικά στο πεδίο εφαρμογής του βελγικού δικαίου και η λογική και τα επιχειρήματα 
που προβάλλουν οι αναφέροντες σχετίζονται αποκλειστικά με το βελγικό δίκαιο.
Το μόνο σημείο της αναφοράς το οποίο ενδέχεται να αφορά τμήμα του κοινοτικού δικαίου 
είναι η παραπομπή (σελίδα 38) σε τέσσερις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της
4.12.1986 σχετικά με τη μεταφορά της οδηγίας 78/473/EΟΚ (βλ. ανωτέρω), όπως αναφέρεται 
σε παράθεση του καθηγητή Fagnart για την ανάγκη προστασίας των καταναλωτών που 
αγοράζουν ασφαλιστήρια συμβόλαια. Ωστόσο, αυτές οι υποθέσεις (υπόθεση 220/83 Επιτροπή 
κατά Γαλλίας, υπόθεση 252/83 Επιτροπή κατά Δανίας, υπόθεση 205/84 Επιτροπή κατά 
Γερμανίας και υπόθεση 206/84, Επιτροπή κατά Ιρλανδίας) αφορούσαν παραβιάσεις της 
οδηγίας 78/473/EΟΚ περί της κοινοτικής συνασφαλίσεως και συνεπώς φαίνεται ότι δεν 
σχετίζεται με την υπόθεση των αναφερόντων, καθώς η εν λόγω οδηγία δεν σχετίζεται με την 
ασφάλιση ζωής.
Η πρώτη γενιά οδηγιών για την ασφάλιση ήδη περιείχε ορισμένους κανόνες σχετικά με την 
εγκατάσταση παραρτημάτων ασφαλιστικών επιχειρήσεων τρίτων χωρών στην Κοινότητα (για 
την ασφάλιση ζωής – π.χ. πρώτη οδηγία 79/267/EΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Μαρτίου 1979 
περί συντονισμού των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν 
την ανάληψη της δραστηριότητος της πρωτασφαλίσεως ζωής και την άσκηση αυτής, ΕΕ L 63 
της 13ης Μαρτίου 1979, άρθρο 27 και εξής, βλ. τώρα άρθρο 51 και εξής της οδηγίας 2002/83 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 2002, ΕΕ L 345 της
19ης Δεκεμβρίου 2002, σελίδα 1). Ωστόσο, η αρχή του ελέγχου από το κράτος μέλος 
υποδοχής και της ενιαίας άδειας δεν ισχύει προφανώς για αυτά τα παραρτήματα. Ως εκ 
τούτου, όσον αφορά τις δραστηριότητες του παραρτήματος της Swiss στο Βέλγιο, εμπίπτουν 
στην αρμοδιότητα του βελγικού εποπτικού φορέα και είναι θέμα του βελγικού δικαίου. 
Πράγματι, πρέπει να αξιολογηθεί στο πλαίσιο του βελγικού δικαίου το κατά πόσον τα εν 
λόγω συμβόλαια ήταν τότε σύμμορφα με την εφαρμοστέα βελγική νομοθεσία και κατά πόσον 
ο βελγικός εποπτικός φορέας έπραξε κατά πώς έπρεπε (κάτι που προφανώς εξαρτάται από τις 
απαιτήσεις της βελγικής νομοθεσίας την εποχή εκείνη).
Πρέπει συνεπώς τα βελγικά δικαστήρια να αποφασίσουν για θέματα όπως η αναστάτωση που 
προκλήθηκε στους αναφέροντες, και αυτό είναι που όντως συμβαίνει σύμφωνα με την 
αναφορά. Όσον αφορά την εικαζόμενη απουσία κατάλληλης εποπτείας της Swiss Life από τις 
βελγικές αρχές, είναι επίσης θέμα που πρέπει να αποφασιστεί από τα βελγικά δικαστήρια.

Συμπεράσματα

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, η Επιτροπή είναι της άποψης ότι αυτή η αναφορά δεν 
καταδεικνύει τυχόν παραβίαση του κοινοτικού δικαίου και εμπίπτει αποκλειστικά στο πεδίο 
εφαρμογής του βελγικού δικαίου.


	749980el.doc

