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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0846/2007, ko ASBL DELTAS un citu vārdā iesniedza Beļģijas 
valsts piederīgais Olivier Sohier un kam pievienoti 54 paraksti, par 
apdrošināšanas sabiedrības SWISS LIFE veikto lūgumraksta iesniedzēju krāpšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji uzskata, ka viņi ir kļuvuši par apdrošināšanas sabiedrības SWISS 
LIFE krāpšanas upuriem. Viņi arī sūdzas par Office de Contrôle des Assurances
(Apdrošināšanas pārraudzības iestāde) un Commission Bancaire, Financière et des 
Assurances (Banku, finanšu un apdrošināšanas komisija), kas ir oficiālas revīzijas iestādes, 
bezdarbību. Lūgumraksta iesniedzēji apgalvo, ka SWISS LIFE S.A., kas 1969. gadā noslēdza 
apdrošināšanas līgumus ar īpašām priekšrocībām dzīvības apdrošināšanai, kā arī 
apdrošināšanai nāves un invaliditātes gadījumam, vienpusēji grozīja šos līgumus 1986. gadā. 
Lūgumraksta iesniedzēji apgalvo, ka viņi un daudzi citi apdrošinājuma ņēmēji ir cietuši 
ievērojamus zaudējumus, kuru kopsumma pārsniedz vairākus miljonus eiro.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 13. februārī. Komisijai lūgta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 21. oktobrī.

Lūgumraksta iesniedzēji 1969. gadā noslēdza jauktus dzīvības apdrošināšanas līgumus 
(dzīvības apdrošināšana, apdrošināšana nāves un invaliditātes gadījumam) ar Swiss Life 
Belgium (Swiss Life Beļģijas filiāle, Šveices uzņēmums) ar nosacījumiem, kas viņiem bija ļoti 
izdevīgi. Sākotnēji Swiss Life Belgium bija savstarpēja apvienība („mutuelle” ), bet 1997. gadā 
tā pārtapa par „Societé Anonyme”. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēju sniegto informāciju 
Swiss Life vienpusējā kārtā atcēla līgumos nostiprinātos noteikumus par polišu turētāju 
maksāto cenu un naudas summu, uz kurām viņiem ir tiesības, paralēlu 
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paaugstināšanu/pārskatīšanu, kā arī to praktisku pielietojumu (la „revalorisation 
automatique”). Turklāt polišu turētājus sākumā neinformēja par šo vienpusēji veikto izmaiņu, 
un vēlāk Swiss Life viņiem sniedza ziņas (maldīgas), ka tas ir izstrādājis jaunu sistēmu, kas 
nodrošina tādus pašus rezultātus kā iepriekšējā vienpusējā kārtā atceltā sistēma. Tas polišu 
turētājiem radīja būtiskus finansiālus zaudējumus.

Turklāt 1993. gadā Swiss Life vienpusējā kārtā mainīja vispārējos attiecīgo līgumu 
nosacījumus. Tā rezultātā tika atcelta polišu turētāju materiālo kompensāciju indeksācija 
(palielināšana saskaņā ar oficiālo inflācijas rādītāju), un tā tika aizstāta ar polišu turētāju 
maksātās cenas indeksāciju, par ko polišu turētāji sākumā atkal netika informēti. Sākot no 
1994. gada, Swiss Life vienpusējā kārtā sāka paaugstināt polišu turētāju maksātās cenas daudz 
lielākā mērā kā prasa oficiālais inflācijas rādītājs. Tas vienpusējā kārtībā arī mainīja attiecīgā 
(izmaksājamā) kapitāla proporciju par dzīvības apdrošināšanu un apdrošināšanu nāves 
gadījumam un slēpa šo faktu līdz brīdim, kad 2005. gadā nejauši tika publicēts 1994. gada 
Swiss Life iekšējais paziņojums.

Swiss Life arī nelielam skaitam ilgtermiņa apdrošināšanas polišu turētāju invaliditātes 
gadījumam iesaldēja izmaksājamo kapitālu 1994. gada līmenī, kas ir pretrunā ar attiecīgajos 
līgumos paredzēto kārtību.

Swiss Life šo situāciju laboja tikai nelielā skaitā gadījumu, un lielākā daļa lietu ir izskatīšanas 
procesā Beļģijas tiesās.

Visbeidzot, 2006. gadā Swiss Life Belgium kļuva par Swiss Life meitsabiedrību. Visas šīs 
procedūras laikā Beļģijas pārraudzības iestādes, sākumā Office de Contrôle des Assurances un 
kopš 1.1.2004 — Commission Bancaire, Financière et des Assurances, saskaņā ar 
lūgumraksta iesniedzēju pausto informāciju neveica atbilstošu Swiss Life Belgium kontroli.

Lūgumraksta iesniedzēji uzskata, ka viņi ir kļuvuši par apdrošināšanas sabiedrības SWISS 
LIFE krāpšanas upuriem. Viņi arī sūdzas par Office de Contrôle des Assurances
(Apdrošināšanas pārraudzības iestāde) un Commission Bancaire, Financière et des 
Assurances (Banku, finanšu un apdrošināšanas komisija), kas ir oficiālas pārraudzības 
iestādes, bezdarbību. Lūgumraksta iesniedzēji apgalvo, ka SWISS LIFE S.A., kas 1969. gadā 
noslēdza apdrošināšanas līgumus ar īpašām priekšrocībām dzīvības apdrošināšanai, kā arī 
apdrošināšanai nāves un invaliditātes gadījumam, vienpusēji grozīja šos līgumus 1986. gadā. 
Viņi apgalvo, ka viņi un daudzi citi apdrošinājuma ņēmēji ir cietuši ievērojamus zaudējumus, 
kuru kopsumma pārsniedz vairākus miljonus eiro. Lūgumraksta iesniedzēji apgalvo, ka 
papildus valsts likuma pārkāpšanai SWISS LIFE veiktā krāpniecība ir pretrunā ar Padomes 
1978. gada 30. maija Direktīvu 78/473/EEK par normatīvo un administratīvo aktu 
koordināciju Kopienas līdzapdrošināšanas jomā (OV L 151, 7.6.1978, 25. lpp.), kā arī 
pretrunā 1986. gada 4. decembra Eiropas Kopienu Tiesas lēmumam attiecībā uz šīs direktīvas 
transponēšanu valsts likumdošanā.

Lai arī šis gadījums uzskatāms par aplamu, tomēr tas ir tikai un vienīgi Beļģijas tiesību aktu 
kompetencē, un lūgumraksta iesniedzēju izklāstītie motīvi un argumenti ir saistīti tikai ar 
Beļģijas tiesību aktiem.
Viens lūgumraksta fragments, kas, iespējams, norāda uz ES likumdošanu, ir atsauce (38. lpp.) 
uz četriem 4.12.1986 Eiropas Kopienu Tiesas lēmumiem saistībā ar Direktīvas 78/473/EEK 
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transponēšanu (skatīt iepriekšminēto), kā minēts profesora Fagnart citātā par nepieciešamību 
aizsargāt patērētājus, kuri iegādājas apdrošināšanas līgumus. Tomēr šīs lietas (Lieta 
Nr. 220/83, Komisija pret Franciju, Lieta Nr. 252/83, Komisija pret Dāniju, Lieta Nr. 205/84, 
Komisija pret Vāciju un Lieta Nr. 206/84, Komisija pret Īriju) bija saistītas ar 
Direktīvas 78/473/EK par EK līdzapdrošināšanu pārkāpšanu, un tām tādējādi nav saistības ar 
lūgumraksta iesniedzēju lietu, jo šī direktīva neattiecas uz dzīvības apdrošināšanu.
Pirmā ar apdrošināšanu saistīto direktīvu daļa jau ietvēra konkrētus noteikumus saistībā ar 
trešo valstu apdrošināšanas uzņēmumu filiāļu izveidi Kopienā (attiecībā uz dzīvības
apdrošināšanu, piemēram, Padomes 1979. gada 5. marta Pirmā direktīva 79/267/EEK par 
normatīvo un administratīvo aktu saskaņošanu attiecībā uz darbības sākšanu un veikšanu 
dzīvības tiešās apdrošināšanas jomā, OV L 63, 13.3.1979, 1. lpp., 27. pants un turpmākie 
panti, — skatīt Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 5. novembra 
Direktīvu 2002/83/EK, OV L 345, 19.12.2002, 1. lpp.). Tomēr uz šīm filiālēm neattiecas 
izcelsmes valsts kontroles un vienas licences princips. Tādējādi šveiciešu filiāles Beļģijā 
darbība ir Beļģijas pārraudzības iestādes kompetencē un ir Beļģijas tiesību aktu jautājums. 
Tas, vai aplūkotie līgumi attiecīgajā laikā bija saskaņā ar piemērojamajiem Beļģijas tiesību 
aktiem un vai Beļģijas pārraudzības iestāde pienācīgi rīkojās (kas atkarīgs no attiecīgajā laikā 
spēkā esošajiem Beļģijas tiesību aktiem), jāizvērtē saskaņā ar Beļģijas tiesību aktiem.
Tāpēc par tādiem jautājumiem kā lūgumraksta iesniedzēju problēmas jālemj Beļģijas tiesās, 
un saskaņā ar lūgumrakstā pausto tas šobrīd norisinās. Arī jautājums par iespējamo Beļģijas 
varas iestāžu neveikto atbilstošo Swiss Life pārraudzību ir Beļģijas tiesu kompetences 
jautājums.

Secinājumi

Ņemot vērā iepriekšminēto, Komisija uzskata, ka saistībā ar lūgumrakstā minēto nav pārkāpti 
ES tiesību akti un aplūkotais jautājums ir tikai un vienīgi Beļģijas tiesību aktu kompetencē.
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