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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Az Olivier Sohier, belga állampolgár által az ASBL DELTAS és mások 
nevében benyújtott, 846/2007. számú, 54 aláírást tartalmazó petíció a SWISS 
LIFE biztosító által a petíció benyújtóival szemben elkövetett csalásról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtói úgy vélik, hogy egy, a SWISS LIFE biztosítótársaság által elkövetett 
csalás áldozataivá váltak. Emellett sérelmezik a hivatalos ellenőrző szervek – az Office de 
Contrôle des Assurances [biztosítási felügyeleti hatóság] és a Commission Bancaire, 
Financière et des Assurances [banki, pénzügyi és biztosítási ügyekkel foglalkozó bizottság] –
tétlenségét. A petíció benyújtói azt állítják, hogy a SWISS LIFE S.A. meghatározott 
haszonnal 1969-ben életbiztosítási, valamint halálesetre és rokkantság esetére szóló 
biztosításokat kötött, azonban 1986-ban egyoldalúan módosította e szerződéseket. A petíció 
benyújtói szerint az általuk és sok más biztosított fél által elszenvedett veszteség igen jelentős 
és több millió eurós összegnek felel meg.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. február 13. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. október 21.

A petíció benyújtói vegyes életbiztosítási szerződést kötöttek (élet-, haláleseti és rokkantsági 
biztosítás) a Swiss Life Belgium biztosítóintézettel (a Swiss Life, egy svájci vállalkozás belga 
fióktelepe) 1969-ben, számukra nagyon előnyös feltételekkel. A Swiss Life Belgium 
kezdetben kölcsönös biztosítási egyesületként („mutuelle”) működött, de 1997-ben felvette a 
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„Societé Anonyme” társasági formát. A Swiss Life a petíció benyújtói szerint 1986-tól 
egyoldalúan megszüntette a kötvénytulajdonosok által fizetett biztosítási díjak és a nekik járó 
ellátások egyidejű indexálásának/újraértékelésének („revalorisation automatique”) 
szerződésekben foglalt szabályát és ennek gyakorlati alkalmazását. Továbbá, a 
kötvénytulajdonosakat először nem tájékoztatták erről az egyoldalú változtatásról, később 
pedig azt a (téves) tájékoztatást kapták a Swiss Life-tól, hogy olyan új rendszert alakított ki, 
amely a korábban egyoldalúan megszüntetettel azonos eredményeket szavatol. Ez jelentős 
pénzügyi veszteséget okozott a kötvénytulajdonosoknak.

Továbbá, a Swiss Life 1993-ban egyoldalúan módosította a kérdéses biztosítási szerződések 
általános feltételeit. Ez a kötvénytulajdonosokat megillető ellátások indexálásának (a 
hivatalos inflációs rátának megfelelő emelés) megszűnéséhez, és ennek a 
kötvénytulajdonosok által fizetett árak indexálásával való felváltásához vezetett, akiket 
kezdetben ismét nem tájékoztattak a változásról. 1994-től a Swiss Life egyoldalúan elkezdte 
jóval a hivatalos inflációs rátát meghaladó mértékben emelni a kötvénytulajdonosok által 
fizetett árakat. Ezenkívül egyoldalúan megváltoztatta az életbiztosítás és a haláleseti biztosítás 
által érintett (befizetendő) tőke arányát is, és ezt mindaddig eltitkolta a kötvénytulajdonosok 
elől, amíg 2005-ben véletlenül nyilvánosságra nem került a Swiss Life egyik 1994-es belső 
feljegyzése.

A Swiss Life ezen túlmenően befagyasztotta a kisszámú hosszú távú rokkantsági biztosítási 
kötvény tulajdonosainak fizetendő tőkét az 1994-es szinten, ami ellentétes az e 
szerződésekben meghatározottakkal.

A Swiss Life a kérdéses helyzeteket csupán néhány esetben orvosolta, az ügyek többsége 
folyamatban van a belga bíróságok előtt.

Végül, a Swiss Life Belgium 2006-ban a Swiss Life leányvállalatává vált. A petíció benyújtói 
szerint a belga felügyeleti hatóságok – kezdetben az Office de Contrôle des Assurances, majd 
2004. január 1-jétől a Commission Bancaire, Financière et des Assurances – e folyamat során
nem felügyelték megfelelően a Swiss Life Belgium biztosítóintézetet.

A petíció benyújtói úgy vélik, hogy egy, a SWISS LIFE biztosítótársaság által elkövetett 
csalás áldozataivá váltak. Emellett sérelmezik a hivatalos ellenőrző szervek – az Office de 
Contrôle des Assurances [biztosítási felügyeleti hatóság] és a Commission Bancaire, 
Financière et des Assurances [banki, pénzügyi és biztosítási ügyekkel foglalkozó bizottság] –
tétlenségét. A petíció benyújtói azt állítják, hogy a SWISS LIFE S.A. meghatározott 
haszonnal 1969-ben életbiztosítási, valamint halálesetre és rokkantság esetére szóló 
biztosításokat kötött, azonban 1986-ban egyoldalúan módosította e szerződéseket. A petíció 
benyújtói szerint az általuk és sok más biztosított fél által elszenvedett veszteség igen jelentős,
és több millió eurós összegnek felel meg. A nemzeti jog megsértésén túl a petíció benyújtói 
azt állítják, hogy a SWISS LIFE által elkövetett csalás ellentétes a közösségi együttes 
biztosítással kapcsolatos törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról 
szóló, 1978. május 30-i 78/473/EGK tanácsi irányelvvel (HL L 151., 1978. június 7., 25. o.), 
valamint az Európai Közösségek Bíróságának az említett irányelv nemzeti jogba történő 
átültetéséről szóló, 1986. december 4-i határozataival.

Bármennyire is sajnálatos ez az ügy, ez nem változtat azon a tényen, hogy kizárólag a belga 
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jog hatálya alá tartozik, és a petíció benyújtói által előterjesztett érvek és okfejtések kizárólag 
a belga joghoz kapcsolódnak.
A petíció egyetlen szakasza, amely uniós jogi kérdésre utalhat, az Európai Bíróság négy, a 
78/473/EGK irányelv (lásd fent) átültetéséről szóló, 1986. december 4-i ítéletére való 
hivatkozás (38. oldal), amelyet a biztosítási szerződéseket vásárló fogyasztók védelmének 
szükségességéről szóló, Fagnart professzortól származó idézet említ. Ezek az ügyek azonban
(220/83. sz. Bizottság kontra Franciaország ügy, 252/83. sz. Bizottság kontra Dánia ügy, 
205/84. sz. Bizottság kontra Németország ügy és 206/84. sz. Bizottság kontra Írország ügy) a
közösségi együttes biztosításról szóló 78/473/EGK irányelv megsértését érintették, és így 
láthatóan nincs jelentőségük a petíció benyújtóinak ügyét illetően, mivel ez az irányelv nem 
az életbiztosítással kapcsolatos.
A biztosítási irányelvek első generációja már tartalmazott bizonyos szabályokat a harmadik 
országbeli biztosítótársaságok által a Közösségben létesített fióktelepek tekintetében (az 
életbiztosítás esetében – pl. az életbiztosítás körébe tartozó közvetlen biztosítási tevékenység 
megkezdésére és gyakorlására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések 
összehangolásáról szóló, 1979. március 5-i 79/267/EGK első tanácsi irányelv, HL L 63., 
1979.3.13., 1. o., 27. és tov. cikkek, – lásd a 2002. november 5-i 2002/83/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 51. és tov. cikkeit, HL L 345., 2002.12.19., 1. o.). A székhely 
szerinti állam felügyeletének elve és az egyetlen engedély elve azonban nyilvánvalóan nem 
alkalmazandó ezekre a fióktelepekre. Így ami a svájci fióktelep belgiumi tevékenységeit illeti, 
ezek a belga felügyeleti hatóság hatáskörébe és a belga jog hatálya alá tartoznak. A belga jog 
szerint kell értékelni, hogy a kérdéses szerződések megfeleltek-e az akkoriban alkalmazandó 
belga jogszabályoknak, és hogy a belga felügyeleti hatóság a tőle elvárható módon járt-e el
(ami nyilvánvalóan az adott időpontban érvényes belga jogszabályok előírásaitól függ).
A petíció benyújtóinak problémáihoz hasonló ügyekben ezért a belga bíróságokon kell 
dönteni, és a petíció szerint éppen ez történik. Ami a Swiss Life belga hatóságok általi 
megfelelő felügyeletének állítólagos hiányát illeti, ez is a belga bíróságok hatáskörébe 
tartozik.

Következtetések

A fent említettek alapján a Bizottság azon a véleményen van, hogy a szóban forgó petíció 
alapján nem állapítható meg az uniós jog megsértése, és hogy az a belga jog kizárólagos 
hatálya alá tartozik.
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