
CM\749980PL.doc PE415.033

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 










 2009

Komisja Petycji

21.10.2008

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0846/2007, którą złożył Olivier Sohier (Belgia), w imieniu ASBL 
DELTAS i innych, z 54 podpisami, w sprawie nadużyć, jakich na szkodę 
składających petycję dopuściło się towarzystwo ubezpieczeniowe SWISS 
LIFE

1. Streszczenie petycji

Składający petycję uważają, że padli ofiarą nadużyć popełnionych przez towarzystwo 
ubezpieczeniowe SWISS LIFE. Wskazują oni również na brak działania ze strony Office de 
Contrôle des Assurances [Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń] oraz Commission Bancaire, 
Financière et des Assurances [Komisji ds. Banków, Finansów i Ubezpieczeń], które są 
oficjalnymi organami nadzoru. Składający petycję twierdzą też, że SWISS LIFE S.A., które 
w 1969 r. podpisało wyjątkowo korzystne polisy na życie oraz umowy ubezpieczenia na 
wypadek śmierci i kalectwa, jednostronnie zmieniło je w 1986 r. Utrzymują oni, że zarówno 
oni, jak i inni ubezpieczeni ponieśli znaczne straty sięgające milionów euro.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 13 lutego 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 21 października 2008 r.

W 1969 r. składający petycję podpisali mieszane polisy na życie (ubezpieczenie na życie, na 
wypadek śmierci i kalectwa) ze Swiss Life Belgium (belgijską filią szwajcarskiego 
przedsiębiorstwa Swiss Life) na bardzo korzystnych dla nich warunkach. Początkowo Swiss 
Life Belgium było towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych, jednak w 1997 r. przekształciło 
się w „Societé Anonyme”. Według składających petycję w 1986 r. Swiss Life jednostronnie
zmieniło zapisaną w umowach zasadę równoległego podnoszenia/rewaloryzacji zarówno 
kwot płaconych przez posiadaczy polis, jak i wypłat, do jakich są oni uprawnieni i stosowanie 
jej w praktyce (la „revalorisation automatique”). Ponadto posiadacze polis nie zostali 
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początkowo poinformowani o tej jednostronnie dokonanej zmianie. Następnie Swiss Life 
poinformowało ich (niezgodnie z prawdą), iż stworzono nowy system, który gwarantuje takie 
same wyniki, co poprzedni, jednostronnie zaniechany schemat. Doprowadziło to do 
poważnych strat finansowych po stronie posiadaczy polis.

Ponadto w 1993 r. Swiss Life jednostronnie zmieniło ogólne warunki rzeczonych umów 
ubezpieczenia. Doprowadziło to do zniesienia indeksacji (aktualizacji zgodnej z oficjalną 
stopą inflacji) wypłat dla posiadaczy polis. Zastąpiono ją indeksacją płaconych przez nich 
kwot. O tej zmianie ponownie nie zostali oni od początku poinformowani. Poczynając od
1994 r. Swiss Life jednostronnie podnosi kwoty płacone przez posiadaczy polis znacznie 
powyżej oficjalnej stopy inflacji. Także jednostronnie zmieniło ono proporcję kapitału 
przeznaczonego na wypłaty odpowiednio z tytułu ubezpieczeń na życie i na wypadek śmierci
i ukrywało ten fakt przed posiadaczami polis do czasu, gdy wewnętrzna notatka Swiss Life 
z 1994 r. została przez przypadek upubliczniona w 2005 r.

Następnie Swiss Life zamroziło na poziomie z 1994 r. kapitał, jaki miał zostać wypłacony 
posiadaczom niewielkiej liczby długoterminowych umów ubezpieczenia na wypadek 
kalectwa, co jest sprzeczne z tym, co przewidziano w przedmiotowych umowach.

Swiss Life skorygowało tę sytuację w niewielu przypadkach. Większość pozostałych spraw 
nadal toczy się przed sądami belgijskimi.

Wreszcie, w 2006 r. Swiss Life Belgium zostało przedsiębiorstwem zależnym Swiss Life. 
Według składających petycję w trakcie całej tej procedury belgijskie organy nadzoru
(początkowo Office de Contrôle des Assurance, a od dnia 1 stycznia 2004 r. Commission 
Bancaire, Financière et des Assurances) nie były w stanie odpowiednio nadzorować Swiss 
Life Belgium.

Składający petycję uważają, że padli ofiarą nadużyć, jakich dopuściło się towarzystwo 
ubezpieczeniowe SWISS LIFE. Skarżą się oni również na brak działań po stronie Office de 
Contrôle des Assurances [Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń] oraz Commission Bancaire, 
Financière et des Assurances [Komisji ds. Banków, Finansów i Ubezpieczeń], które są 
oficjalnymi organami nadzoru. Składający petycję twierdzą, że SWISS LIFE S.A., 
sporządziwszy w 1969 r. wyjątkowo korzystne polisy na życie oraz umowy ubezpieczenia na 
wypadek śmierci i kalectwa, jednostronnie zmieniło je w 1986 r. Składający petycję 
utrzymują, że starty, jakie ponieśli oni i wiele innych ubezpieczonych podmiotów są znaczne 
i sięgają milionów euro. Składający petycję wydają się twierdzić, że oprócz naruszenia prawa 
krajowego nadużycia popełnione przez SWISS LIFE są sprzeczne z dyrektywą Rady
78/473/EWG z dnia 30 maja 1978 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do koasekuracji we Wspólnocie (Dz.U. 
L 151 z dnia 7 czerwca 1978 r., str. 25), oraz wyrokami Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot 
Europejskich z dnia 4 grudnia 1986 r. dotyczącymi transpozycji tejże dyrektywy na grunt 
prawa krajowego.

Choć sprawa ta jest godna ubolewania, faktem pozostaje to, iż wchodzi ona wyłącznie 
w zakres prawa belgijskiego, a uzasadnienie i argumenty wysuwane przez składających 
petycję dotyczą tylko tego prawa.

Jedynym fragmentem petycji, który może stanowić odwołanie do prawa UE, jest odniesienie
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(strona 38) do 4 wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 1986 r. 
dotyczących transpozycji dyrektywy 78/473/EWG (patrz wyżej). Wspomina się o nich, 
cytując profesora Fagnarta, który wypowiada się na temat konieczności ochrony 
konsumentów zawierających umowy ubezpieczenia. Jednak sprawy te (sprawa 220/83 
Komisja przeciwko Francji, sprawa 252/83 Komisja przeciwko Danii, sprawa 205/84 Komisja 
przeciwko Niemcom oraz sprawa 206/84 Komisja przeciwko Irlandii) dotyczyły naruszeń
dyrektywy 78/473/WE w sprawie koasekuracji we Wspólnocie. Wydaje się zatem, że nie 
mają one znaczenia dla sprawy składających petycję, ponieważ przedmiotowa dyrektywa nie 
dotyczy ubezpieczeń na życie.

Już pierwsza generacja dyrektyw ubezpieczeniowych zawierała pewne przepisy dotyczące 
tworzenia we Wspólnocie filii towarzystw ubezpieczeniowych z krajów trzecich
(w przypadku ubezpieczeń na życie – np. pierwsza dyrektywa Rady 79/267/EWG z dnia 
5 marca 1979 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych odnoszących się do podejmowania i prowadzenia działalności 
w dziedzinie bezpośrednich ubezpieczeń na życie, Dz.U. L 63 z dnia 13 marca 1979 r., str. 1, 
art. 27 i następne – obecnie patrz art. 51 i następne dyrektywy 2002/83/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r., Dz.U. L 345 z dnia 19 grudnia 2002 r., 
str. 1). Jednak zasada kontroli państwa pochodzenia i jednej licencji nie ma oczywiście 
zastosowania wobec tych oddziałów. Jeżeli zatem chodzi o działalność szwajcarskiego 
oddziału w Belgii, to wchodzi ona w zakres kompetencji nadzoru belgijskiego i jest kwestią 
podlegającą prawu belgijskiemu. To na podstawie prawa belgijskiego należy ocenić, czy 
w owym czasie rzeczone umowy były zgodne z mającym zastosowanie prawem belgijskim, 
a belgijski organ nadzoru działał tak, jak powinien (co oczywiście uzależnione jest od 
wymogów ówcześnie obowiązującego prawodawstwa belgijskiego).

A zatem to w belgijskich sądach powinny zapadać decyzje w sprawach takich, jak ta 
związana z kłopotami składających petycję i zgodnie z petycją to właśnie ma miejsce. Jeżeli 
chodzi o rzekomy brak właściwego nadzoru władz belgijskich nad Swiss Life, to kwestia ta 
również leży w gestii sądów belgijskich.

Wnioski

W świetle powyższego Komisja uważa, że przedmiotowa petycja nie wskazuje na żadne 
naruszenia prawa UE i wchodzi wyłącznie w zakres prawa belgijskiego.


