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Utskottet för framställningar
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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 846/2007, ingiven av Olivier Sohier (belgisk medborgare), för
ASBL DELTAS med flera, med 54 underskrifter, om försäkringsbolaget Swiss 
Lifes bedrägeri mot framställarna

1. Sammanfattning av framställningen

Framställarna anser att de har blivit utsatta för bedrägeri av försäkringsbolaget Swiss Life. De 
klagar också över att de statliga revisionsorganen Office de Contrôle des Assurances 
[tillsynsmyndigheten för försäkringssektorn] och Commission Bancaire, Financière et des 
Assurances [bank-, finans- och försäkringskommissionen] inte har agerat. Framställarna 
påstår att Swiss Life S.A, efter att ha tecknat liv-, dödsfalls- och invaliditetsförsäkringsavtal 
med särskilda fördelar 1969, ensidigt ändrade dessa avtal 1986. De hävdar att förlusten för 
dem och många andra försäkrade parter är betydande och uppgår till miljontals euro.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 13 februari 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 21 oktober 2008.

Framställarna tecknade blandade försäkringsavtal (liv-, dödsfalls- och invaliditetsförsäkring) 
med Swiss Life Belgium (den belgiska grenen av Swiss Life, ett schweiziskt företag) 1969, 
under mycket fördelaktiga villkor. I början var Swiss Life Belgium ett ömsesidigt bolag 
(”mutuelle”), men 1997 omvandlades företaget till ett aktiebolag. Från och med 1986
upphävde Swiss Life enligt framställarna ensidigt regeln i avtalen om en parallell 
uppgradering/ny bedömning av försäkringstagarnas premier och förmåner samt av den
praktiska tillämpningen av avtalet (la ”revalorisation automatique”). Dessutom informerades 
inte försäkringstagarna om den ensidiga förändringen från början. Senare informerades de 
(felaktigt) av Swiss Life om att bolaget hade infört ett nytt system som skulle ge samma 
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resultat som det som tidigare ensidigt övergetts. Detta ledde till stora ekonomiska förluster för 
försäkringstagarna.

Dessutom ändrade Swiss Life ensidigt de allmänna villkoren i försäkringsavtalen i fråga 1993. 
Det innebar att man upphävde indexeringen (det vill säga uppgraderingen enligt den officiella 
inflationstakten) av försäkringstagarnas förmåner och ersatte den med indexering av de priser 
som försäkringstagarna betalade. Försäkringsdeltagarna informerades återigen inte från början 
om ändringarna. Från och med 1994 började Swiss Life ensidigt att höja de priser som
försäkringstagarna betalade till nivåer långt ovanför inflationen. Bolaget ändrade också 
ensidigt andelen av det kapital som skulle betalas ut för liv- respektive dödsfallsförsäkringar 
och man dolde det för försäkringstagarna ända till ett internt brev från Swiss Life 1994 av 
misstag offentliggjordes år 2005.

Swiss Life frös dessutom det kapital som skulle betalas ut till ett fåtal försäkringstagare som 
hade långsiktiga invaliditetsförsäkringar på 1994 års nivå, vilket strider mot vad som 
fastställts i avtalen.

Swiss Life rättade endast till situationen i ett fåtal fall. De flesta av de andra fallen är under 
behandling i belgiska domstolar.

Slutligen blev Swiss Life Belgium 2006 ett dotterföretag till Swiss Life. Under hela 
förfarandet misslyckades de belgiska tillsynsmyndigheterna, från början Office de Contrôle 
des Assurances och från den 1 januari 2004 Commission Bancaire, Financière et des 
Assurances, enligt framställarna med att ordentligt kontrollera Swiss Life Belgium.

Framställarna anser att de har blivit utsatta för bedrägeri av försäkringsbolaget Swiss Life. De 
klagar också över att de statliga revisionsorganen Office de Contrôle des Assurances 
[tillsynsmyndigheten för försäkringssektorn] och Commission Bancaire, Financière et des 
Assurances [bank-, finans- och försäkringskommissionen] inte har agerat. Framställarna 
påstår att Swiss Life S.A, efter att ha upprättat liv-, dödsfalls- och invaliditetsförsäkringsavtal 
med särskilda fördelar 1969, ensidigt ändrade dessa avtal 1986. De hävdar att förlusten för 
dem och många andra försäkrade parter är betydande och uppgår till miljontals euro. Förutom 
att Swiss Lifes agerande är en överträdelse av nationell lagstiftning hävdar framställarna även 
att det strider mot rådets direktiv 78/473/EEG av den 30 maj 1978 om samordning av lagar 
och andra författningar som avser koassuransverksamhet inom gemenskapen (EGT L 151, 
7.6.1978, s. 25) samt mot avgörandet från Europeiska gemenskapernas domstol av 
den 4 december 1986 om införlivandet av direktivet i nationell lagstiftning.

Hur beklagligt fallet än är ligger det enbart inom den belgiska lagstiftningens räckvidd och 
framställarnas resonemang och argument rör endast den belgiska lagstiftningen.
Den enda delen av framställningen som möjligtvis rör gemenskapslagstiftningen är 
hänvisningen (s. 38) till fyra domar i EG-domstolen av den 4 december 1986 om införlivandet 
av direktiv 78/473/EEG (se ovan). Detta har nämnts i ett citat av professor Fagnart om 
behovet att skydda konsumenter som tecknar försäkringsavtal. Dessa mål (mål 220/83,
kommissionen mot Frankrike, mål 252/83, kommissionen mot Danmark, mål 205/84,
kommissionen mot Tyskland och mål 206/84, kommissionen mot Irland) rörde överträdelser 
av direktiv 78/473/EEG om koassurans och borde därför inte vara av betydelse för
framställarnas fall, eftersom direktivet inte gäller livförsäkringar.
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Redan den första generationens försäkringsdirektiv innehöll vissa regler om inrättande av 
filialer till tredje lands försäkringsbolag i gemenskapen (för livförsäkringar – se till exempel 
rådets första direktiv 79/267/EEG av den 5 mars 1979 om samordning av lagar och andra 
författningar om rätten att starta och driva direkt livförsäkringsrörelse, EGT L 63, 13.3.1979, 
s. 1, artikel 27 och följande, – se artikel 51 och följande i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/83/EG av den 5 november 2002, EGT L 345, 19.12.2002, s 1). Principen om 
kontroll i hemländerna och enda officiella auktorisation gäller uppenbarligen inte dessa 
filialer. Vad gäller det schweiziska företagets verksamhet i Belgien faller det under den 
belgiska tillsynsmyndighetens behörighet och är därmed en fråga för belgisk lagstiftning. 
Huruvida de berörda avtalen vid tidpunkten var förenliga med tillämplig belgisk lagstiftning 
och om den belgiska tillsynsmyndigheten agerade på rätt sätt (vilket uppenbarligen beror på 
kraven i den belgiska lagstiftningen vid den tidpunkten) måste bedömas mot bakgrund av den 
belgiska lagstiftningen. 

Därför är det de belgiska domstolarna som ska besluta om sådana angelägenheter som 
framställarnas problem, och det är vad som händer enligt framställningen. Påståendet om att 
de belgiska myndigheterna inte genomför en riktig kontroll är också en fråga för de belgiska 
domstolarna.

Slutsatser

Mot denna bakgrund anser kommissionen att det av framställningen inte framgår att det 
föreligger någon överträdelse av gemenskapslagstiftningen och att framställningen faller inom 
den belgiska lagstiftningens räckvidd.


