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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 0846/2007, Olivier Sohier, Belgian kansalainen, ASBL DELTAS 
-yhdistyksen ja muiden puolesta, ja 54 allekirjoittanutta SWISS LIFE 
-vakuutusyhtiön petoksista vetoomuksen esittäjiä vastaan

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjät katsovat, että he ovat joutuneet SWISS LIFE -vakuutusyhtiön petoksen 
uhreiksi. He myös valittavat siitä, että viralliset valvontaelimet Office de Contrôle des 
Assurances (vakuutusalan valvontaviranomainen) ja Commission Bancaire, Financière et des 
Assurances (pankki-, rahoitus- ja vakuutuskomissio) eivät ole toteuttaneet toimia tämän asian 
osalta. Vetoomuksen esittäjät kertovat, että SWISS LIFE S. A. -yhtiö teki erityisiä etuja 
sisältäviä henki-, kuolemanvara- ja työkyvyttömyysvakuutussopimuksia vuonna 1969. Yhtiö 
kuitenkin muutti sopimuksia yksipuolisesti vuonna 1986. He katsovat, että heidän ja muiden 
vakuutuksenottajien kärsimät tappiot ovat huomattavia ja että yhtiö on saanut voittoa useita 
miljoonia euroja.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 13. helmikuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 21. lokakuuta 2008

Vetoomuksen esittäjät ottivat vuonna 1969 itselleen erittäin edullisia henki-, kuolemanvara- ja 
työkyvyttömyysvakuutussopimuksia vakuutusyhtiö Swiss Life Belgiumilta, joka on 
sveitsiläisen Swiss Life -yhtiön sivukonttori. Alun perin Swiss Life Belgium oli keskinäinen 
vakuutusyhtiö (mutuelle), mutta vuonna 1997 siitä tuli osakeyhtiö (Societé Anonyme). 
Vetoomuksen esittäjien mukaan Swiss Life kumosi vuonna 1986 yksipuolisesti sopimuksen 
kohdan, jossa määrättiin, että niin vakuutuksenottajilta pyydetyt maksut kuin vakuutuksen 
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takaamat etuudetkin tarkistettaisiin ja arvioitaisiin uudelleen arvonnousun mukaisesti 
(revalorisation automatique). Vakuutuksenottajille ei myöskään kerrottu heti kyseisestä 
yksipuolisesta muutoksesta. Myöhemmin Swiss Life väitti virheellisesti, että yhtiö oli laatinut 
uuden järjestelmän, joka takaisi samat etuudet kuin aiempi järjestelmä, josta oli yksipuolisesti 
luovuttu. Tämä aiheutti vakuutuksenottajille merkittäviä taloudellisia menetyksiä.

Vuonna 1993 Swiss Life puolestaan muutti yksipuolisesti kyseisten vakuutussopimusten 
yleisiä edellytyksiä. Muutos johti vakuutuksen takaamien etuuksien indeksoinnin 
lakkaamiseen, eli etuuksia ei enää tarkistettu suhteessa inflaatioon. Sen sijaan indeksointia 
ryhdyttiin soveltamaan vakuutuksenottajilta pyydettyihin maksuihin. Näistäkään muutoksista 
ei ilmoitettu välittömästi. Vuodesta 1994 alkaen Swiss Life ryhtyi yksipuolisesti korottamaan 
vakuutuksenottajien vakuutusmaksuja huomattavasti yli virallisen inflaatioasteen. Yhtiö 
muutti myös yksipuolisesti henki- ja kuolemanvaravakuutuksesta maksettavan pääoman 
määrää ja salasi muutoksen vakuutuksenottajilta, kunnes eräs Swiss Lifen sisäinen ilmoitus 
vuodelta 1994 joutui vahingossa julkisuuteen vuonna 2005.

Lisäksi Swiss Life jäädytti vuoden 1994 tasolle pääoman, jota sen kuului maksaa pienelle 
ryhmälle työkyvyttömyysvakuutuksen etuuksiin oikeutettuja henkilöitä. Tämäkin oli 
vakuutussopimusten vastaista.

Swiss Life on korjannut tilanteen vain muutamassa tapauksessa. Valtaosa tapauksista on 
edelleen käsiteltävinä belgialaisissa tuomioistuimissa.

Vuonna 2006 Swiss Life Belgiumista tehtiin lopulta Swiss Lifen tytäryhtiö. Vetoomuksen 
esittäjien mukaan belgialaiset valvontaelimet Office de Contrôle des Assurances ja 
1. tammikuuta 2004 lähtien Commission Bancaire, Financière et des Assurances eivät ole 
asianmukaisesti valvoneet Swiss Life Belgiumin toimintaa.

Vetoomuksen esittäjät katsovat, että he ovat joutuneet SWISS LIFE -vakuutusyhtiön petoksen 
uhreiksi. He myös valittavat siitä, että viralliset valvontaelimet Office de Contrôle des 
Assurances (vakuutusalan valvontaviranomainen) ja Commission Bancaire, Financière et des 
Assurances (pankki-, rahoitus- ja vakuutuskomissio) eivät ole toteuttaneet toimia tämän asian 
osalta. Vetoomuksen esittäjät kertovat, että SWISS LIFE S. A. -yhtiö teki erityisiä etuja 
sisältäviä henki-, kuolemanvara- ja työkyvyttömyysvakuutussopimuksia vuonna 1969. Yhtiö 
kuitenkin muutti sopimuksia yksipuolisesti vuonna 1986. He katsovat, että heidän ja muiden 
vakuutuksenottajien kärsimät tappiot ovat huomattavia ja että yhtiö on saanut voittoa useita 
miljoonia euroja. Vetoomuksen esittäjät vaikuttavat olevan sitä mieltä, että SWISS LIFE 
-vakuutusyhtiön tekemä petos ei riko ainoastaan kansallista lainsäädäntöä vaan myös 
30 päivänä toukokuuta 1978 annettua neuvoston direktiiviä 78/473/ETY yhteisön 
rinnakkaisvakuutusliikettä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta (EYVL L 151, 7.6.1978, s. 25). Lisäksi he katsovat, että petos on vastoin 
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 4. joulukuuta 1986 antamaa päätöstä mainitun 
direktiivin saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Vaikka tapaus onkin erittäin valitettava, se kuuluu yksinomaan Belgian lainsäädännön 
soveltamisalaan ja vetoomuksen esittäjien esittämät syyt ja perustelut liittyvät ainoastaan 
belgialaisiin lakeihin.
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Ainoa vetoomuksen katkelma, joka voisi liittyä EU:n lainsäädäntöön, on viittaus (sivu 38) 
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 4. joulukuuta 1986 antamaan neljään tuomioon liittyen 
direktiivin 78/473/ETY (katso yllä) saattamiseen osaksi kansallista lainsäädäntöä. 
Lainauksessaan professori Fagnart mainitsee tarpeen suojella kuluttajia, jotka tekevät 
vakuutussopimuksia. Mainitut tapaukset (asia 220/83 komissio v. Ranska, asia 252/83 
komissio v. Tanska, asia 205/84 komissio v. Saksa ja asia 206/84 komissio v. Irlanti) liittyivät 
kuitenkin yhteisön rinnakkaisvakuutusliikkeestä säädetyn direktiivin 78/473/ETY 
rikkomuksiin. Tapaukset eivät näyttäisi vaikuttavan vetoomuksen esittäjien tapaukseen, sillä 
direktiivissä ei käsitellä henkivakuutuksia.

Jo ensimmäiset vakuutusdirektiivit sisälsivät tiettyjä säädöksiä liittyen yhteisön ulkopuolella 
kotipaikkaa pitävien sivukonttorien perustamiseen. Henkivakuutuksiin liittyy esimerkiksi 
5 päivänä maaliskuuta 1979 annettu ensimmäinen neuvoston direktiivi 79/267/ETY 
henkivakuutuksen ensivakuutusliikkeen aloittamista ja harjoittamista koskevien lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EYVL L 63, 13.3.1979, s. 1, 
27 artikla ja sitä seuraavat artiklat). On huomattava myös 51 artikla ja sitä seuraavat artiklat 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2002/83/EY, joka on annettu 5 päivänä 
marraskuuta 2002 (EYVL L 345, 19.12.2002, s. 1). Kotivaltion harjoittaman valvonnan ja 
yhden toimiluvan periaatetta ei kuitenkaan sovelleta näihin sivukonttoreihin. Tästä johtuen 
sveitsiläisen yhtiön Belgian sivukonttorin toimet kuuluvat belgialaisten valvontaelinten 
toimivaltaan ja Belgian lain piiriin. Kyseessä olevia vakuutussopimuksia onkin tutkittava 
Belgian lainsäädännön mukaisesti ja arvioitava, olivatko sopimukset tekohetkellään 
belgialaisen lainsäädännön mukaisia. Lisäksi on arvioitava, toimivatko belgialaiset 
valvontaelimet asianmukaisesta. Arvioinnin on luonnollisesti perustuttava kyseisen 
ajankohdan belgialaiseen lainsäädäntöön.

Edellä mainituista syistä vetoomuksen esittäjien tapaus tulisi ratkaista belgialaisissa 
tuomioistuimissa. Vetoomuksessa mainitaan, että oikeudenkäynnit ovat jo käynnissä. Myös 
väite, että belgialaiset viranomaiset laiminlöivät Swiss Life -vakuutusyhtiön toiminnan 
valvomisen, on belgialaisille tuomioistuimille kuuluva asia.

Päätelmät

Edellä todetun perusteella komissio on sitä mieltä, että vetoomus ei näytä liittyvän EU:n 
lainsäädäntöön vaan kuuluu täysin Belgian lainsäädännön toimivaltaan.
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