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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 846/2007, adresată de Olivier Sohier, de naționalitate belgiană, în 
numele ASBL DELTAS și alții, însoțită de 54 de semnături, privind fraudele 
comise împotriva petiționarilor de către întreprinderea de asigurare SWISS 
LIFE

1. Rezumatul petiției

Petiționarii consideră că au fost victimele unei fraude comise de întreprinderea de asigurare 
SWISS LIFE. De asemenea, aceștia reclamă inacțiunea „Autorității de supraveghere a 
asigurărilor”  (Office de Contrôle des Assurances) și a „Comisiei bancare, financiare și a 
asigurărilor” (Commission Bancaire, Financière et des Assurances), care sunt organisme 
oficiale de audit. Petiționarii susțin că SWISS LIFE S.A., care a încheiat contracte de 
asigurare de viață, deces și invaliditate cu anumite avantaje specifice în 1969, a modificat în 
mod unilateral contractele în 1986. Aceștia susțin că pierderea pe care ei și alți asigurați au 
suferit-o este considerabilă și se ridică la milioane de euro.

2. Admisibilitate 

Declarată admisibilă la 13 februarie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații în 
conformitate cu articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 21 octombrie 2008.

Petiționarii au încheiat contracte mixte de asigurare de viață (asigurare de viață, deces și 
invaliditate) cu întreprinderea Swiss Life Belgium (filiala belgiană a întreprinderii elvețiene 
Swiss Life) în 1969, în condiții foarte avantajoase pentru aceștia. La început, Swiss Life 
Belgium era o societate mutuală („mutuelle”), dar a devenit „societate anonimă” în 1997. 
Potrivit petiționarilor, din 1986, întreprinderea Swiss Life a eliminat în mod unilateral 
dispoziția, stipulată în contracte, privind actualizarea/reevaluarea paralelă atât a prețurilor 
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achitate de titularii polițelor de asigurare, cât și a beneficiilor de care aceștia dispuneau, 
precum și punerea în aplicare a acesteia (la „revalorisation automatique” – revalorizare 
automată). Mai mult decât atât, titularii polițelor de asigurare nu au fost informați de la 
început cu privire la această modificare unilaterală și au fost informați (în mod 
necorespunzător) ulterior de către întreprinderea Swiss Life cu privire la faptul că a fost 
stabilit un nou sistem care garanta rezultate similare celor care au fost abandonate anterior în 
mod unilateral. Acest fapt a condus la pierderi financiare considerabile pentru titularii 
polițelor de asigurare. 

De asemenea, în 1993, Swiss Life a modificat în mod unilateral condițiile generale ale 
contractelor de asigurare în cauză. Aceasta a condus la eliminarea indexării (actualizare 
conform ratei oficiale a inflației) beneficiilor cuvenite titularilor polițelor de asigurare și 
înlocuirea acesteia cu indexarea prețurilor achitate de titularii polițelor de asigurare, care nici 
în acest caz nu au fost informați de la început cu privire la modificare. Din 1994, Swiss Life a 
început să actualizeze în mod unilateral prețurile achitate de titularii polițelor de asigurare cu 
mult peste rata oficială a inflației. De asemenea, întreprinderea a modificat în mod unilateral 
și proporția capitalului alocat (care urma a fi plătit) asigurării de viață și de deces și a ascuns 
acest lucru titularilor polițelor de asigurare până în 2005, când, din greșeală, o notă internă a 
societății Swiss Life din 1994 a fost făcută publică. 

Ulterior, Swiss Life a înghețat capitalul care trebuia achitat titularilor unui număr redus de 
polițe de asigurare de invaliditate, încheiate pe termen lung, până la pragul acestuia din 1994, 
acest lucru nefiind în conformitate cu termenii contractelor. 

Swiss Life a remediat situațiile doar în câteva cazuri, majoritatea celorlalte fiind încă pe rol în 
instanțele belgiene. 

În cele din urmă, în 2006, Swiss Life Belgium a devenit o filială a întreprinderii Swiss Life. 
Potrivit petiționarilor, pe parcursul întregii proceduri, autoritățile belgiene de supraveghere, 
inițial Office de Contrôle des Assurances (Autoritatea de supraveghere a asigurărilor) și, 
începând cu 1.1.2004, Commission Bancaire, Financière et des Assurances (Comisia bancară, 
financiară și a asigurărilor) nu au supravegheat în mod corespunzător întreprinderea Swiss 
Life Belgium.

Petiționarii consideră că au fost victimele unei fraude comise de întreprinderea de asigurări 
SWISS LIFE. De asemenea, aceștia reclamă inacțiunea „Autorității de supraveghere a 
asigurărilor”  [Office de Contrôle des Assurances] și a „Comisiei bancare, financiare și a 
asigurărilor” [Commission Bancaire, Financière et des Assurances], care sunt organisme 
oficiale de audit. Petiționarii susțin că SWISS LIFE S.A., care a încheiat contracte de 
asigurare de viață, deces și invaliditate cu anumite avantaje specifice în 1969, a modificat în 
mod unilateral contractele în 1986. Aceștia susțin că pierderea pe care ei și alți asigurați au 
suferit-o este considerabilă și se ridică la milioane de euro. Pe lângă încălcarea dreptului 
național, petiționarii susțin că frauda comisă de SWISS LIFE contravine Directivei 
78/473/CEE a Consiliului din 30 mai 1978 de coordonare a actelor cu putere de lege și actelor 
administrative în domeniul coasigurării comunitare (JO L 151 din 7 iunie 1978, pagina 25) și 
hotărârii din 4 decembrie 1986 a Curții de Justiție a Comunităților Europene privind 
transpunerea directivei în dreptul național. 
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Oricât de regretabilă este situația, concluzia este că aceasta se încadrează doar în domeniul de 
aplicare a dreptului belgian, iar ipotezele și argumentele prezentate de petiționari țin exclusiv 
de dreptul belgian. 
Singurul fragment din petiție care ar avea legătură cu dreptul european este trimiterea (pagina 
38) la 4 hotărâri ale Curții Europene de Justiție din 4.12.1986 privind transpunerea Directivei 
78/473/CEE (a se vedea mai sus), astfel cum se menționează într-un citat al profesorului 
Fagnart cu privire la necesitatea protecției consumatorilor care încheie contracte de asigurare. 
Cu toate acestea, cauzele respective  (cauza 220/83 Comisia v Franța, cauza 252/83 Comisia v 
Danemarca, cauza 205/84 Comisia v Germania și cauza 206/84, Comisia v Irlanda) se 
refereau la încălcări ale Directivei 78/473/CE privind coasigurarea comunitară și se pare că nu 
au nicio relevanță în cazul petiționarilor, întrucât directiva în cauză nu face referire la 
asigurarea de viață. 
Primele directive privind asigurările conțineau deja anumite norme privind înființarea de 
filiale ale întreprinderilor de asigurări din țările terțe în cadrul Comunității (pentru asigurările 
de viață – de exemplu prima Directivă 79/267/CEE a Consiliului din 5 martie 1979 de 
coordonare a actelor cu putere de lege și actelor administrative referitoare la inițierea și 
desfășurarea activității de asigurare directă de viață, JO L 63 din 13 martie 1979, pagina 1, 
articolul 27 et seq., - a se vedea acum articolul 51 et seq. din Directiva 2002/83/CE 
Parlamentului European și Consiliului din 5 noiembrie 2002, JO L 345 din 19 decembrie 
2002, pagina 1). Cu toate acestea, principiul controlului efectuat de țara de origine și al 
licenței unice nu se aplică, în mod evident, acestor filiale. De aceea, în ceea ce privește 
activitățile filialei elvețiene din Belgia, acestea țin de competența autorității belgiene de 
supraveghere și de dreptul belgian. Într-adevăr, trebuie stabilit în temeiul dreptului belgian 
dacă contractele în cauză din acea perioadă erau în conformitate cu legislația belgiană în 
vigoare și dacă autoritățile belgiene de supraveghere au acționat în mod corespunzător (ceea 
ce, în mod evident, depinde de dispozițiile legislației belgiene din perioada respectivă). 
În consecință, hotărârile în cazurile asemănătoare celui cu care se confruntă petiționarii se iau 
în cadrul instanțelor belgiene, ceea ce se și întâmplă potrivit petiției. În ceea ce privește 
presupusa lipsă a supravegherii corespunzătoare a întreprinderii Swiss Life de către 
autoritățile belgiene, acest fapt ține, de asemenea, de competența instanțelor belgiene. 

Concluzie

Având în vedere cele prezentate mai sus, Comisia consideră că petiția nu prezintă nicio 
încălcare a dreptului european și ține doar de competența dreptului belgian. 
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