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Ochrona konsumentów w sektorze

ubezpieczeñ w regulacjach unijnych.

Determinanty skutecznoœci przyjêtych

rozwi¹zañ

W artykule podjêto próbê identyfikacji czynników i okolicznoœci, które mog¹ w przysz³oœci wp³ywaæ

na skutecznoœæ ju¿ przyjêtych b¹dŸ przyjmowanych obecnie regulacji w sektorze ubezpieczeñ

w obszarze ochrony konsumentów. Ocenê wa¿noœci tych czynników poprzedzono krótkim opisem

rozwi¹zañ dotycz¹cych ochrony konsumentów, które znalaz³y siê w dyrektywie Wyp³acalnoœæ II,

dyrektywie w sprawie dystrybucji ubezpieczeñ oraz w rozporz¹dzeniu PRIIP.

Zdaniem autora artyku³u niepokój mo¿e budziæ sama skomplikowana architektura legislacyjna,

która nie sprzyja spójnoœci, proporcjonalnoœci i prostocie przyjêtych rozwi¹zañ, determinuj¹cych

ich skutecznoœæ. Niepokój budzi równie¿ du¿a iloœæ obowi¹zków informacyjnych na³o¿onych na

zak³ady ubezpieczeñ. Konfrontacja iloœci i zakresu informacji przedumownych z umiejêtnoœciami

finansowymi obecnych i przysz³ych klientów zdaje siê wskazywaæ na to, ¿e niekoniecznie bêd¹ one

mia³y korzystny wp³yw na poprawê ochrony konsumentów.

S³owa kluczowe: ochrona konsumentów, dyrektywa Wyp³acalnoœæ II, PRIIP, dyrektywa w spra-

wie dystrybucji ubezpieczeñ, obowi¹zki informacyjne, uwarunkowania skutecznoœci.

1. Wprowadzenie

Europejski rynek ubezpieczeniowy jest najwiêkszym rynkiem na œwiecie
1

.

Najwiêksze europejskie firmy ubezpieczeniowe dzia³aj¹ na skalê globaln¹. Kra-

je Unii Europejskiej zamieszkuje ponad pó³ miliarda ludzi, dzia³a na jej teryto-

rium ponad 20 milionów podmiotów gospodarczych, obecnych i przysz³ych

konsumentów us³ug ubezpieczeniowych. Okolicznoœci te sprawiaj¹, ¿e unijne

regulacje dotycz¹ce us³ug finansowych, w tym równie¿ ubezpieczeniowych,

maj¹ du¿e znaczenie dla ca³ego œwiatowego rynku ubezpieczeniowego, zarów-

no dla sprzedaj¹cych te us³ugi, jak i dla ich nabywców, a tak¿e dla gospodarek

poszczególnych pañstw.

Œwiatowy kryzys finansowy, zapocz¹tkowany w 2008 r., spowodowa³ du¿y

spadek zaufania do ca³ego sektora finansowego. Warunkiem wstêpnym jego od-

zyskania, „zasad¹ numer jeden” w sektorze finansowym, zdaniem G. Bernardi-

no, musi byæ postawienie konsumenta w „samym sercu” dzia³alnoœci ka¿dego
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podmiotu funkcjonuj¹cego w tym sektorze
2

. Realizacja tego zadania nie jest

³atwa choæby z uwagi na to, ¿e nowe regulacje s¹ wprowadzane w niekorzyst-

nym dla ca³ego sektora finansowego klimacie gospodarczym. Obserwowany

w wielu krajach niski wzrost gospodarczy, niskie stopy procentowe, niska infla-

cja, spowolnienie wzrostu gospodarczego w Chinach, problemy gospodarcze

Rosji, Brazylii i Indonezji, utrzymuj¹ce siê napiêcia gospodarcze, wszystko to

potêguje ryzyka dla sektora finansowego równie¿ w Unii Europejskiej
3

.

W takim klimacie nasilaj¹ siê tendencje do utrzymywania lub poprawy ren-

townoœci za wszelk¹ cenê, co mo¿e w konsekwencji negatywnie wp³ywaæ na ja-

koœæ us³ug œwiadczonych w sektorze ubezpieczeñ oraz jakoœæ oferowanych pro-

duktów.

Na niekorzystne tendencje na tym obszarze wskazuje raport EIOPA
4

, z któ-

rego wynika, ¿e w ubezpieczeniach nadal mamy do czynienia z nastêpuj¹cymi

tendencjami:

1) niedostateczn¹ przejrzystoœci¹ materia³ów reklamowych, marketingowych

i promocyjnych, czêsto wprowadzaj¹cych w b³¹d;

2) brakiem rzetelnej informacji co do kosztów i op³at, a w odniesieniu do nie-

których produktów na temat zwrotu z inwestycji;

3) niespójnoœci¹ ujawnianych informacji powoduj¹c¹ trudnoœci w porównywa-

niu produktów
5

;

4) utrzymuj¹c¹ siê tendencj¹ wzrostow¹ w zakresie nieuzasadnionych odmów

wyp³aty œwiadczenia, sporów o wysokoœæ odszkodowania i opóŸnieñ w ich

wyp³acie.

W takich okolicznoœciach zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony

konsumentów, równie¿ poprzez dzia³ania legislacyjne, nabiera szczególnego

znaczenia. Jest to tym istotniejsze z uwagi na fakt, ¿e klienci stoj¹ zawsze na

s³abszej pozycji w porównaniu z podmiotami sprzedaj¹cymi produkty ubezpie-

czeniowe, wystêpuje zjawisko „asymetrii informacji”. Ubezpieczeni czêsto nie

s¹ w stanie oceniæ jakoœci us³ugi i produktu ubezpieczeniowego ani tego, czy s¹

traktowani uczciwie i czy otrzymuj¹ w³aœciwy produkt o wartoœci adekwatnej do

ceny.

2. Europejskie programy dzia³añ na rzecz ochrony konsumentów

W ci¹gu ostatnich czterdziestu lat Unia Europejska wprowadzi³a szeroki

wachlarz polityk i przepisów, dziêki którym starano siê osi¹gn¹æ wysoki poziom

ochrony konsumentów. Znaczenie tej ochrony zosta³o silnie podkreœlone

w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFEU – wersja skonsolido-

wana), gdzie stwierdza siê m.in. (art. 169 ust. 1), ¿e „d¹¿¹c do popierania inte-
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resów konsumentów i zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsumentów,

Unia przyczynia siê do ochrony zdrowia, bezpieczeñstwa i interesów gospodar-

czych konsumentów, jak równie¿ wspierania ich prawa do informacji, eduka-

cji i organizowania siê w celu zachowania ich interesów”
6

.

Pierwszy program dzia³añ na rzecz ochrony i informacji konsumentów zo-

sta³ przyjêty przez Radê Europejsk¹ w 1975 r. W programie tym po raz pierwszy

zdefiniowano g³ówne kierunki wspólnej polityki na rzecz konsumentów, opartej

na piêciu podstawowych prawach konsumenta, za które uznano
7

:

• prawo do bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia,

• prawo do ochrony interesów ekonomicznych,

• prawo do odszkodowañ,

• prawo do informacji i edukacji,

• prawo do reprezentacji.

Obecnie w Unii Europejskiej realizowany jest kolejny, wieloletni program

na rzecz konsumentów na lata 2014–2020
8

. Celem ogólnym programu jest za-

pewnienie wysokiego poziomu ochrony konsumentów, umocnienie ich pozycji

i umieszczenie konsumenta „w sercu” rynku wewnêtrznego. Tak sformu³owa-

ny cel ogólny ma byæ realizowany przez nastêpuj¹ce cele szczegó³owe:

• bezpieczeñstwo (wzmocnienie i zwiêkszenie bezpieczeñstwa produktów),

• informowanie i edukowanie konsumentów,

• prawa i dochodzenie roszczeñ (rozwijanie i umacnianie praw konsumentów

i poprawa dostêpu do prostego, skutecznego, odpowiedniego i taniego do-

chodzenia roszczeñ),

• egzekwowanie prawa (wspieranie egzekwowania praw konsumentów oraz

wspieranie konsumentów poprzez zapewnienie im porad).

Tak sformu³owane cele œciœle koresponduj¹ z treœci¹ dokumentu opracowa-

nego przez OECD pt. „OECD Recommendation on Good Practices for enhanced

risk awareness and education on insurance issues”, w którym stwierdza siê
9

m.in., ¿e edukacja w kwestiach dotycz¹cych ubezpieczeñ powinna realizowaæ

dwa podstawowe cele:

• pierwszy – zwiêkszenie œwiadomoœci i odpowiedzialnoœci za potencjalne ry-

zyka, na które jednostki s¹ nara¿one, dziêki czemu ubezpieczenie mo¿e staæ

siê najlepszym narzêdziem do pokrycia tych ryzyk;

• drugi – umo¿liwienie obywatelom rozwijanie wiedzy, zrozumienia, zdobycia

umiejêtnoœci i zaufania potrzebnych do w³aœciwego ocenienia produktu

ubezpieczeniowego, zdobycia dodatkowych informacji o produkcie oraz

wiedzy, gdzie szukaæ obiektywnej porady lub pomocy, jeœli zajdzie taka po-

trzeba, a tak¿e zdobycia umiejêtnoœci umo¿liwiaj¹cych podjêcie przemyœla-
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nych decyzji dotycz¹cych ochrony siebie i swoich bliskich przed potencjal-

nymi ryzykami.

3. Ochrona konsumentów w ubezpieczeniowych regulacjach unijnych

Ochrona konsumenta w sektorze ubezpieczeñ ma dwa wymiary: pierwszy

– zapewnienie prowadzenia dzia³alnoœci ubezpieczeniowej w sposób gwaran-

tuj¹cy wyp³acalnoœæ i w konsekwencji pewnoœæ regulowania wszelkich zobo-

wi¹zañ; drugi – to pewnoœæ, ¿e klient otrzyma informacjê, której rzeczywiœcie

potrzebuje w zakresie warunków, kosztów i ryzyk zwi¹zanych z produktem

oraz, ¿e bêdzie traktowany uczciwie otrzymuj¹c produkt, którego wartoœæ jest

adekwatna do ceny
10

.

W dalszej czêœci artyku³u skupimy uwagê jedynie na tych zapisach w regula-

cjach unijnych, które bezpoœrednio dotycz¹ drugiego wymiaru.

Zadania zwi¹zane z ochron¹ konsumentów, polegaj¹ce przede wszystkim

na propagowaniu przejrzystoœci, prostoty i uczciwoœci na rynku us³ug ubezpie-

czeniowych, powierzone zosta³y Europejskiemu Urzêdowi Nadzoru Ubezpie-

czeñ i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EUNUiPPE)
11

.

Zgodnie z rozporz¹dzeniem Nr 1094/2010 zadania te Urz¹d realizuje m.in.

przez (art. 9):

a) gromadzenie i analizowanie informacji na temat tendencji w zachowaniach

konsumentów;

b) analizowanie i koordynowanie znajomoœci zagadnieñ finansowych i inicja-

tyw edukacyjnych realizowanych przez w³aœciwe organy;

c) opracowywanie norm szkoleniowych dla sektora;

d) przyczynianie siê do rozwoju wspólnych zasad ujawnieñ.

A. Ochrona konsumentów w dyrektywie Wyp³acalnoœæ II
12

Ju¿ w jednym z punktów preambu³y tej dyrektywy (pkt 16) stwierdza siê,

¿e g³ównym celem regulacji i nadzoru zak³adów ubezpieczeñ i zak³adów rea-

sekuracji jest odpowiednia ochrona ubezpieczaj¹cych i beneficjentów. Inne

cele, takie jak stabilnoœæ finansowa oraz uczciwe i stabilne rynki, równie¿ po-

winny byæ brane pod uwagê, ale nie mo¿e to prowadziæ do podwa¿ania celu

g³ównego.

W odniesieniu do ubezpieczeñ innych ni¿ na ¿ycie sformu³owano zapis

(art. 183), ¿e przed zawarciem umowy ubezpieczenia, zak³ad ubezpieczeñ

udziela ubezpieczaj¹cemu informacji na temat prawa w³aœciwego dla umo-
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wy, w przypadku gdy strony nie maj¹ swobody wyboru oraz mo¿liwoœci doko-

nania przez strony wyboru prawa w³aœciwego, oraz prawa, które proponuje

ubezpieczyciel. Zak³ad ubezpieczeñ informuje równie¿ ubezpieczaj¹cego na

temat trybu rozpatrywania skarg i za¿aleñ zg³oszonych przez ubezpie-

czaj¹cych i dotycz¹cych tych umów, przy czym podkreœla siê, ¿e powy¿sze

obowi¹zki zak³adu stosuje siê tylko w przypadku, gdy ubezpieczaj¹cy jest

osob¹ fizyczn¹.

Znacznie szerzej i szczegó³owiej opisane s¹ obowi¹zki informacyjne do-

tycz¹ce ubezpieczeñ na ¿ycie (art. 185). Stwierdza siê w tym artykule, ¿e przed

zawarciem umowy ubezpieczenia na ¿ycie, ubezpieczaj¹cemu przekazuje siê

co najmniej nastêpuj¹ce informacje:

a) na temat samego zak³adu ubezpieczeñ prowadz¹cego dzia³alnoœæ w zakresie

ubezpieczeñ na ¿ycie:

– nazwê zak³adu, formê prawn¹, adres siedziby, nazwê pañstwa, w którym

mieœci siê siedziba oraz konkretne odniesienia do sprawozdania na te-

mat wyp³acalnoœci i kondycji finansowej, umo¿liwiaj¹ce ubezpiecza-

j¹cemu ³atwy dostêp do tych informacji;

b) dotycz¹ce zobowi¹zania:

– definicjê poszczególnych œwiadczeñ i opcji,

– czas obowi¹zywania umowy,

– sposób rozwi¹zania umowy,

– sposoby op³acania sk³adek i okresy p³atnoœci,

– sposoby obliczania i podzia³u premii,

– wskazanie wartoœci wykupu, wysokoœci sumy ubezpieczenia, w przy-

padku zamiany na ubezpieczenie bezsk³adkowe oraz zakresu gwaran-

cji,

– w przypadku ubezpieczeñ wyra¿onych w jednostkach funduszów in-

westycyjnych, definicjê jednostek, z którymi œwiadczenia s¹ zwi¹za-

ne,

– uzgodnienia dotycz¹ce mo¿liwoœci wycofania siê z umowy ubezpiecze-

nia lub zmiany jej warunków w okreœlonym czasie po jej zawarciu,

– uzgodnienia dotycz¹ce sposobów rozpatrywania za¿aleñ wnoszonych

przez ubezpieczaj¹cych, ubezpieczonych na ¿ycie lub beneficjentów
13

,

w ramach umowy ubezpieczenia.

Oprócz tego s¹ dostarczane szczegó³owe informacje w celu zapewnienia

w³aœciwego zrozumienia ryzyk le¿¹cych u podstaw umowy ubezpieczenia.

Przez ca³y okres obowi¹zywania umowy ubezpieczaj¹cy jest powiadamiany

o wszelkich zmianach dotycz¹cych ogólnych i szczegó³owych warunków ubez-

pieczenia oraz nazwy zak³adu ubezpieczeñ na ¿ycie, jego formy prawnej lub ad-

resu siedziby. Powy¿sze informacje musz¹ byæ przedstawione w sposób jasny

i dok³adny na piœmie, w jêzyku urzêdowym pañstwa cz³onkowskiego zobo-

wi¹zania.
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B. Zakres obowi¹zków informacyjnych w dyrektywie w sprawie dystrybucji

ubezpieczeñ
14

Cele tej dyrektywy, zmieniaj¹cej i zastêpuj¹cej dyrektywê w sprawie poœredni-

ctwa ubezpieczeniowego (2002/92/EC) mo¿na ogólnie okreœliæ nastêpuj¹co
15

:

1) d¹¿y do poprawy regulacji ubezpieczeniowej dotycz¹cej sprzeda¿y detalicz-

nej w sposób u³atwiaj¹cy rynkow¹ integracjê;

2) ustanawia warunki niezbêdne do uczciwej konkurencji pomiêdzy dystrybu-

torami produktów ubezpieczeniowych;

3) wzmacnia ochronê ubezpieczonych, w szczególnoœci w odniesieniu do pro-

duktów w ubezpieczeniach na ¿ycie z elementami inwestycyjnymi.

W szczególnoœci nowa dyrektywa ma na celu:

1) rozszerzenie zakresu stosowania na wszystkie kana³y dystrybucji produktów

ubezpieczeniowych, w tym, w oparciu o proporcjonalne wymagania, na

tych, którzy sprzedaj¹ produkty ubezpieczeniowe jako dodatkowe;

2) identyfikacjê, zarz¹dzanie i zminimalizowanie konfliktu interesów;

3) wzmocnienie sankcji administracyjnych, a tak¿e œrodków, które powinny

byæ stosowane w przypadku naruszenia najwa¿niejszych postanowieñ;

4) zwiêkszenie u¿ytecznoœci i obiektywnoœci doradztwa ubezpieczeniowego;

5) zapewnienie, ¿e kwalifikacje sprzedaj¹cego produkty ubezpieczeniowe s¹

adekwatne do produktów, które sprzedaje.

Aby zagwarantowaæ klientom taki sam poziom ochrony ubezpieczeniowej

i korzystanie z porównywalnych standardów, wprowadzono do dyrektywy prze-

pisy dotycz¹ce obowi¹zku ujawniania wielu istotnych informacji. W konsek-

wencji, konsumenci i inwestorzy detaliczni kupuj¹cy produkty ubezpieczenio-

we bêd¹ czerpaæ korzyœci z
16

:

1) wiêkszej przejrzystoœci – dystrybutorzy produktów ubezpieczeniowych bêd¹

bardziej „przejrzyœci” w zakresie ceny i kosztów swoich produktów, tak ¿eby

by³o jasne dla konsumenta za co p³aci. Co wa¿niejsze, konsument bêdzie

wiedzia³, czy sprzedaj¹cy produkt ubezpieczeniowy ma osobist¹ motywacjê

ekonomiczn¹ w sprzeda¿y konkretnego produktu;

2) lepszej i bardziej zrozumia³ej informacji, umo¿liwiaj¹cej podejmowanie

œwiadomej decyzji w oparciu o znormalizowany dokument „Product Infor-

mation Document” dla produktów w ubezpieczeniach nie na ¿ycie;

3) tego, ¿e kiedy produkty ubezpieczeniowe bêd¹ oferowane w pakietach z in-

nymi wyrobami lub us³ugami, konsumenci bêd¹ mieli wybór, czy kupiæ pod-

stawowy wyrób albo us³ugê z – lub bez polisy – ubezpieczeniowej.
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W art. 18 omawianej dyrektywy opisane s¹ ogólne informacje, które powin-

ny byæ dostarczane przez poœrednika ubezpieczeniowego lub zak³ad ubezpie-

czeñ. Stwierdza siê w nim, ¿e pañstwa cz³onkowskie ustanawiaj¹ przepisy

zapewniaj¹ce, ¿e:

a) odpowiednio wczeœnie przed zawarciem umowy ubezpieczenia, poœrednik

ubezpieczeniowy ujawnia klientom nastêpuj¹ce informacje:

1) swoj¹ to¿samoœæ, adres oraz fakt bycia poœrednikiem ubezpieczenio-

wym,

2) czy œwiadczy on jakiegokolwiek rodzaju doradztwo zwi¹zane ze sprzeda-

wanymi produktami ubezpieczeniowymi,

3) procedury umo¿liwiaj¹ce klientom i innym zainteresowanym stronom

sk³adanie skarg dotycz¹cych poœredników oraz pozas¹dowe procedury

odszkodowawcze i reklamacyjne,

4) rejestr, do którego jest wpisany i œrodki umo¿liwiaj¹ce sprawdzenie, czy

dokonano jego rejestracji,

5) czy poœrednik reprezentuje klienta, czy te¿ dzia³a na rzecz i w imieniu

zak³adu ubezpieczeñ;

b) odpowiednio wczeœnie przed zawarciem umowy ubezpieczenia zak³ad

ubezpieczeñ ujawnia klientom informacje zapisane powy¿ej w punk-

tach 1–3.

W kolejnym artykule (art. 19) zawarte s¹ wymagania co do zakresu dostar-

czanych klientowi przez poœrednika, odpowiednio wczeœnie przed zawarciem

umowy ubezpieczenia, okreœlonych informacji maj¹cych zwi¹zek z konfliktem

interesów i przejrzystoœci¹.

Doradztwo oraz standardy reguluj¹ce sprzeda¿, w ramach której doradztwo

nie jest œwiadczone sk³adaj¹ siê na treœæ artyku³u 20.

Przed zawarciem ka¿dej umowy ubezpieczenia dystrybutor ubezpieczeñ

okreœla, na podstawie informacji dostarczanych przez klienta, potrzeby i wyma-

gania klienta i przekazuje mu obiektywn¹ informacjê o produkcie ubezpiecze-

niowym, w zrozumia³ej formie pozwalaj¹cej klientowi na podjêcie œwiadomej

decyzji. W przypadku œwiadczenia doradztwa, przed zawarciem ka¿dej kon-

kretnej umowy ubezpieczenia dystrybutor ubezpieczeñ dostarcza klientowi in-

dywidualn¹ rekomendacjê, wyjaœniaj¹c¹ dlaczego dany produkt najlepiej bê-

dzie odpowiada³ potrzebom i oczekiwaniom klienta.

Dokument zawieraj¹cy informacje o produkcie ubezpieczeniowym spo-

rz¹dzany jest przez wytwórcê produktów ubezpieczeniowych nie na ¿ycie

(umieszczonych w Aneksie I dyrektywy 2009/138/EC) i powinien:

a) byæ krótki i wyraŸnie wyodrêbniony,

b) musi mieæ wygl¹d i strukturê u³atwiaj¹ce jego czytanie przy u¿yciu czcionki

o czytelnej wielkoœci,

c) nie utrudniaæ zrozumienia w sytuacji, kiedy w dokumencie u¿yto kolorów,

a jest on drukowany lub kopiowany w wersji czarno-bia³ej,

d) byæ sporz¹dzony w jêzykach urzêdowych, lub w jednym z jêzyków urzêdo-

wych u¿ywanych w czêœci pañstwa cz³onkowskiego, gdzie produkty ubezpie-
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czeniowe s¹ oferowane, lub po wyra¿eniu zgody przez konsumenta i dystry-

butora, w innym jêzyku,

e) byæ dok³adny i nie wprowadzaæ w b³¹d.

Omawiany dokument musi zawieraæ nastêpuj¹ce informacje:

a) o rodzaju ubezpieczenia,

b) o zakresie ubezpieczenia (zakres ryzyk, suma ubezpieczenia, wy³¹czenia),

a w stosownych przypadkach o zakresie geograficznym,

c) o sposobie i czasie p³atnoœci sk³adek,

d) o g³ównych wy³¹czeniach odpowiedzialnoœci,

e) o obowi¹zkach przy zawieraniu umów, w trakcie jej trwania i w przypadku

wyst¹pienia szkody,

f) o czasie trwania umowy, ³¹cznie z dat¹ rozpoczêcia i zakoñczenia umowy,

g) o trybie rozwi¹zania umowy.

Rozdzia³ szósty omawianej dyrektywy zawiera zapisy dotycz¹ce dodatko-

wych wymagañ w odniesieniu do ubezpieczeniowych produktów inwestycyj-

nych. W art. 29, poœwiêconym informacjom dla klienta, stwierdza siê, ¿e odpo-

wiednio wczeœnie przed zawarciem umowy ubezpieczenia klient lub potencjal-

ny klient powinien otrzymaæ odpowiedni¹ informacjê dotycz¹c¹ wszystkich

kosztów i zwi¹zanych z umow¹ op³at. Winna ona zawieraæ przynajmniej nas-

têpuj¹ce treœci:

a) kiedy doradztwo jest œwiadczone, czy poœrednik ubezpieczeniowy lub zak³ad

ubezpieczeñ dostarczaj¹ klientowi okresow¹ ocenê odpowiednioœci ubez-

pieczeniowego produktu inwestycyjnego polecanego temu klientowi;

b) je¿eli chodzi o informacjê o ubezpieczeniowych produktach inwestycyjnych

i proponowanych strategiach inwestycyjnych, stosowne wytyczne oraz

ostrze¿enia dotycz¹ce ryzyka zwi¹zanego z tymi produktami lub propono-

wanymi poszczególnymi strategiami inwestycyjnymi;

c) je¿eli chodzi o informacje o wszystkich kosztach i op³atach dodatkowych,

które maj¹ zostaæ ujawnione, informacje dotycz¹ce dystrybucji tych produk-

tów, w tym informacje o kosztach doradztwa, kiedy ma to znaczenie, o kosz-

tach rekomendowania i sprzeda¿y oraz o sposobie zap³aty za te czynnoœci

przez klienta.

Œwiadcz¹c us³ugê doradztwa, w odniesieniu do omawianych produktów, po-

œrednik ubezpieczeniowy i zak³ad ubezpieczeñ uzyskuj¹ niezbêdn¹ informacjê

na temat wiedzy i doœwiadczenia klienta, lub potencjalnego klienta, w zakresie

inwestowania, odpowiednich dla danego rodzaju produktu lub us³ugi, oraz na

temat osobistej sytuacji finansowej klienta obejmuj¹cej jego zdolnoœæ do pono-

szenia strat i jego celów inwestycyjnych, w tym tolerancji na ryzyko (art. 30).

W oparciu o takie informacje poœrednik ubezpieczeniowy lub zak³ad ubez-

pieczeñ powinni polecaæ klientom, lub potencjalnym klientom, ubezpieczenio-

we produkty inwestycyjne z przekonaniem, ¿e s¹ one odpowiednie dla niego,

w szczególnoœci w zwi¹zku z jego tolerancj¹ na ryzyko i zdolnoœci¹ do pono-

szenia strat.
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C. Ochrona konsumentów w rozporz¹dzeniu nr 1286/2014 dotycz¹cym

detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych

produktów inwestycyjnych (PRIIP)
17

Inwestorom indywidualnym coraz czêœciej na rynku finansowym oferowane

s¹ ró¿nego rodzaju detaliczne produkty zbiorowego inwestowania i ubezpiecze-

niowe produkty inwestycyjne
18

. Informacje ujawniane tym inwestorom w od-

niesieniu do PRIIP, z racji swojej z³o¿onoœci, skomplikowanego jêzyka i selekty-

wnego doboru nie pomagaj¹ inwestorom indywidualnym zarówno w zrozumie-

niu ich cech, jak i ich porównywaniu. W konsekwencji inwestorzy indywidualni

dokonuj¹ czêsto inwestycji bez zrozumienia zwi¹zanego z nimi ryzyka i kosz-

tów, ponosz¹c w zwi¹zku z tym nieprzewidziane straty.

W poszczególnych krajach cz³onkowskich i w ró¿nych sektorach oferu-

j¹cych te produkty wystêpuj¹ odmienne zasady dotycz¹ce PRIIP, co w konsek-

wencji tworzy nierówne warunki konkurencji miêdzy poszczególnymi pro-

duktami i kana³ami dystrybucji.

Rozbie¿ne podejœcia do ujawniania informacji dotycz¹cych PRIIP, utrud-

niaj¹ce tworzenie takich samych warunków dzia³ania dla twórców ró¿nych

PRIIP oraz podmiotów doradzaj¹cych w zakresie tych produktów lub je sprze-

daj¹cych, zak³ócaj¹ tym samym konkurencjê oraz prowadz¹ do nierównych po-

ziomów ochrony inwestorów. Zatem celem rozporz¹dzenia (zob. art. 1) jest

podniesienie poziomu ochrony inwestorów indywidualnych oraz zwiêkszenie

ich zaufania do PRIIP. Rozporz¹dzenie ma zastosowanie do twórców PRIIP,

osób doradzaj¹cych w zakresie PRIIP oraz do sprzedaj¹cych te produkty.

Omawiane rozporz¹dzenie stwarza ramy dla ustanowienia wspólnego stan-

dardu dla dokumentów zawieraj¹cych kluczowe informacje w jednakowy spo-

sób, tak aby umo¿liwiæ harmonizacjê formatu i treœci tych dokumentów.

Poprawa jakoœci ujawnianych informacji dotycz¹cych PRIIP ma zasadnicze

znaczenie dla odbudowy zaufania inwestorów indywidualnych do rynków fi-

nansowych. Rozporz¹dzenie ma zastosowanie do wszystkich produktów, bez

wzglêdu na ich formê lub konstrukcjê, które tworzone s¹ przez sektor us³ug fi-

nansowych w celu zapewnienia inwestorom indywidualnym mo¿liwoœci inwes-

tycyjnych. W przypadku ubezpieczeñ dotyczy to jedynie umów ubezpieczenia

na ¿ycie z elementami inwestycyjnymi, a zatem zapisów rozporz¹dzenia nie sto-

suje siê do ubezpieczeñ na ¿ycie, w przypadku gdy œwiadczenia z umowy ubez-

pieczenia s¹ wyp³acane wy³¹cznie w przypadku œmierci lub w zwi¹zku z nie-

zdolnoœci¹ z powodu uszczerbku na zdrowiu, choroby lub niepe³nosprawnoœci

(art. 2).
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Rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada

2014 r. w sprawie dokumentów zawieraj¹cych kluczowe informacje, dotycz¹cych detalicz-

nych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych

(PRIIP), Dz. Urz. UE L 352 z 9 grudnia 2014 r.
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„Ubezpieczeniowy produkt inwestycyjny” oznacza produkt ubezpieczeniowy zapewniaj¹cy

wartoœæ w dniu zapadalnoœci lub wartoœæ wykupu, w przypadku gdy ta wartoœæ w dniu zapadal-

noœci lub wartoœæ wykupu jest ca³kowicie lub czêœciowo nara¿ona, bezpoœrednio lub poœrednio

na wahania rynków – art. 4 pkt 2 rozporz¹dzenia PRIIP.



Nale¿y podkreœliæ, ¿e w przypadku, kiedy twórcy PRIIP podlegaj¹ omawia-

nemu rozporz¹dzeniu, podlegaj¹ oni równie¿ dyrektywie Wyp³acalnoœæ II,

czyli mówi¹c inaczej – stosuje siê do nich zarówno niniejsze rozporz¹dzenie,

jak i dyrektywê 2009/138/WE. Dokument zawieraj¹cy kluczowe informacje

musi byæ dokumentem odrêbnym, nie tylko wyraŸnie oddzielonym od mate-

ria³ów marketingowych, ale równie¿ niezawieraj¹cym odniesieñ do tych ma-

teria³ów (art. 6 ust. 2). Informacje zawarte w tym dokumencie (art. 6 ust. 1)

stanowi¹ informacje przedumowne. Dokument zawieraj¹cy kluczowe infor-

macje sporz¹dzany jest jako krótki dokument, napisany w zwiêz³y sposób, nie-

przekraczaj¹cy trzech stron w formacie A4 w formie po wydruku. Musi on

(art. 6 ust. 4):

1) mieæ wygl¹d i strukturê u³atwiaj¹ce jego czytanie, przy u¿yciu czcionki

o czytelnej wielkoœci;

2) koncentrowaæ siê na kluczowych informacjach, których potrzebuje inwes-

tor indywidualny;

3) byæ jasno sformu³owany oraz napisany jêzykiem i stylem, które przekazuj¹

treœæ w sposób u³atwiaj¹cy zrozumienie informacji, a w szczególnoœci jêzy-

kiem jasnym, zwiêz³ym i zrozumia³ym.

Je¿eli w dokumencie tym u¿yto kolorów, nie mog¹ one utrudniaæ zrozumie-

nia informacji. Dokument ten sporz¹dza siê w jêzykach urzêdowych lub w jed-

nym z jêzyków urzêdowych u¿ywanych w czêœci pañstwa cz³onkowskiego, gdzie

jest dystrybuowany PRIIP.

Szczegó³owy opis wszystkich informacji, które powinny znaleŸæ siê w do-

kumencie zawiera art. 8 omawianego rozporz¹dzenia. Osoba doradzaj¹ca

w zakresie PRIIP lub go sprzedaj¹ca przekazuje inwestorom dokument zawie-

raj¹cy kluczowe informacje z nale¿ytym wyprzedzeniem, zanim inwestorzy

indywidualni zostan¹ zwi¹zani jak¹kolwiek umow¹ lub ofert¹ dotycz¹c¹

PRIIP (art. 13 ust. 1). Jest on przekazywany inwestorom indywidualnym nie-

odp³atnie (art. 14 ust. 1), na jednym z nastêpuj¹cych noœników informacji

(art. 14 ust. 2):

– w formie papierowej, co powinno byæ opcj¹ domyœln¹ w przypadku, gdy

PRIIP jest oferowany osobiœcie;

– na trwa³ym noœniku informacji innym ni¿ papier, po spe³nieniu okreœlonych

w rozporz¹dzeniu warunków (art. 14 ust. 4);

– za poœrednictwem strony internetowej w przypadku, gdy spe³nione s¹ wa-

runki okreœlone w rozporz¹dzeniu (art. 14 ust. 5).

D. Uprawnienia do interwencji w odniesieniu do produktu

Zgodnie z art. 9 ust. 5 rozporz¹dzenia (UE) nr 1094/2010, Europejski

Urz¹d Nadzoru Ubezpieczeñ i Pracowniczych Programów Emerytalnych

(EUNUiPPE) mo¿e, gdy okreœlone warunki zosta³y spe³nione, tymczasowo

wprowadziæ w Unii zakazy lub ograniczenia w zakresie wprowadzenia do obro-

tu, dystrybucji lub sprzeda¿y niektórych ubezpieczeniowych produktów

inwestycyjnych lub ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych o pewnych

12 PRAWO ASEKURACYJNE 4/2015 (85)

ARTYKU£Y I ROZPRAWY



okreœlonych cechach (art. 16), ale tylko wówczas, gdy spe³nione s¹ wszystkie

nastêpuj¹ce warunki:

1) proponowane dzia³anie dotyczy znacz¹cego problemu w dziedzinie ochrony

inwestorów lub zagro¿enia dla prawid³owego funkcjonowania i integralno-

œci rynków finansowych lub dla stabilnoœci czêœci lub ca³ego unijnego syste-

mu finansowego;

2) wymogi regulacyjne w ramach prawa unijnego, które maj¹ zastosowanie do

danego ubezpieczeniowego produktu inwestycyjnego, nie przeciwdzia³aj¹

temu zagro¿eniu;

3) w³aœciwy organ lub w³aœciwe organy nie podjê³y dzia³añ w celu przeciw-

dzia³ania zagro¿eniu lub podjête dzia³ania w niewystarczaj¹cym stopniu

przeciwdzia³aj¹ zagro¿eniu.

Podejmuj¹c dzia³ania opisane powy¿ej EUNUiPPE musi zapewniæ, aby

dzia³ania te nie mia³y niekorzystnego wp³ywu na efektywnoœæ rynków finanso-

wych ani na inwestorów, który to wp³yw by³by niewspó³mierny do korzyœci

p³yn¹cych z tych dzia³añ lub nie stwarza³y ryzyka arbitra¿u regulacyjnego.

Omawiane dzia³anie podjête przez EUNUiPPE ma charakter nadrzêdny

wobec wszelkich wczeœniejszych dzia³añ podjêtych przez w³aœciwy organ. Ko-

misja Europejska przyjmuje akty delegowane, okreœlaj¹ce kryteria i czynniki,

które maj¹ byæ uwzglêdniane przez EUNUiPPE przy ustalaniu, kiedy wystê-

puj¹ znacz¹ce problemy w dziedzinie ochrony inwestorów. Te kryteria i czyn-

niki obejmuj¹:

– stopieñ z³o¿onoœci danego ubezpieczeniowego produktu inwestycyjnego

oraz zwi¹zek z typem inwestora, któremu jest on sprzedawany i oferowany;

– wielkoœæ lub wartoœæ nominaln¹ ubezpieczeniowego produktu inwestycyj-

nego;

– stopieñ innowacyjnoœci danego ubezpieczeniowego produktu inwestycyjne-

go, dzia³alnoœci lub praktyki oraz

– dŸwigniê dotycz¹c¹ danego produktu lub danej praktyki.

W oparciu o postanowienia kolejnego artyku³u (art. 17) równie¿ w³aœciwy

organ mo¿e wprowadziæ w swoim pañstwie cz³onkowskim lub na jego teryto-

rium zakazy lub ograniczenia w zakresie podobnym jak EUNUiPPE na terenie

Unii.

W³aœciwy organ mo¿e podj¹æ wspomniane dzia³anie, je¿eli na podstawie

uzasadnionych argumentów upewni siê, ¿e:

a) ubezpieczeniowy produkt inwestycyjny wzbudza powa¿ne obawy dotycz¹ce

ochrony inwestorów lub stwarza zagro¿enia dla prawid³owego funkcjonowa-

nia i integralnoœci rynków finansowych w co najmniej jednym pañstwie

cz³onkowskim;

b) istniej¹ce wymogi regulacyjne w prawie Unii, które maj¹ zastosowanie do

ubezpieczeniowego produktu inwestycyjnego, w niewystarczaj¹cym stopniu

przeciwdzia³aj¹ zagro¿eniom, o których mowa powy¿ej, a problem nie zosta-

nie lepiej rozwi¹zany dziêki lepszemu nadzorowi lub egzekwowaniu ist-

niej¹cych wymogów;
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c) dzia³anie jest proporcjonalne, bior¹c pod uwagê charakter zidentyfikowa-

nych zagro¿eñ, poziom wiedzy zainteresowanych inwestorów lub uczestni-

ków rynku oraz prawdopodobny skutek dzia³ania dla inwestorów, którzy

mog¹ posiadaæ lub wykorzystywaæ dany ubezpieczeniowy produkt inwesty-

cyjny;

d) w³aœciwy organ przeprowadzi³ nale¿yte konsultacje z w³aœciwymi organami

w innych pañstwach cz³onkowskich, na które dane dzia³anie mo¿e wywrzeæ

znacz¹cy wp³yw oraz

e) dzia³anie nie ma skutku dyskryminuj¹cego w odniesieniu do us³ug œwiad-

czonych lub dzia³alnoœci prowadzonej z innego pañstwa cz³onkowskiego.

W³aœciwy organ danego pañstwa mo¿e wprowadziæ zakazy lub ograniczenia

pod warunkiem, ¿e najpóŸniej na jeden miesi¹c przed planowanym momentem

wejœcia tego œrodka w ¿ycie przeka¿e pisemnie lub w inny uzgodniony przez or-

gany sposób do wszystkich pozosta³ych zaanga¿owanych w³aœciwych organów

oraz do EUNUiPPE szczegó³owe informacje dotycz¹ce:

a) ubezpieczeniowego produktu inwestycyjnego, do którego odnosi siê plano-

wane dzia³anie,

b) dok³adnego charakteru planowanego zakazu lub ograniczenia oraz plano-

wanego momentu jego wejœcia w ¿ycie,

c) dowodów, na których opar³ swoj¹ decyzjê oraz na podstawie których upewni³

siê, ¿e spe³niony jest ka¿dy z piêciu warunków opisanych powy¿ej
19

.

W omawianym rozporz¹dzeniu (art. 19) znajduj¹ siê równie¿ zapisy do-

tycz¹ce skarg i dochodzenia roszczeñ. Twórcy PRIIP oraz osoby doradzaj¹ce

w zakresie PRIIP lub go sprzedaj¹ce musz¹ ustanowiæ odpowiednie procedury

i mechanizmy, które zapewni¹, aby:

a) inwestorzy indywidualni dysponowali skutecznym sposobem z³o¿enia skargi

przeciw twórcy PRIIP,

b) inwestorzy indywidualni, którzy z³o¿yli skargê w odniesieniu do dokumentu

zawieraj¹cego kluczowe informacje, otrzymali merytoryczn¹ odpowiedŸ ter-

minowo i w nale¿yty sposób,

c) skuteczne procedury dochodzenia roszczeñ by³y dostêpne dla inwestorów

indywidualnych tak¿e w przypadku sporów transgranicznych,

4. Czynniki i okolicznoœci wp³ywaj¹ce na skutecznoœæ przyjêtych

regulacji

Postanowienia dotycz¹ce bezpoœrednio lub poœrednio ochrony konsumen-

tów znalaz³y siê w przyjêtych regulacjach na trzech poziomach. Poziom pier-

wszy to dyrektywa Wyp³acalnoœæ II i jej nowelizacje oraz dyrektywa w sprawie
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W dokumencie przygotowanym przez EUNUiPPE (EIOPA) na ¿yczenie Komisji Europejskiej

dotycz¹cym œrodków okreœlaj¹cych kryteria i czynniki, które powinny byæ wziête pod uwagê

przy podejmowaniu decyzji o wprowadzeniu w Unii zakazu lub ograniczeñ, stwierdza siê, ¿e

trudno by³oby w sposób wyczerpuj¹cy i szczegó³owy przedstawiæ progi, których przekroczenie

skutkowa³oby podjêciem decyzji o interwencji. Technical advice on criteria and factors to be

taken into account in applying product intervention powers, EIOPA – 15/564 z 29 czerwca

2015 r.



dystrybucji ubezpieczeñ, poziom drugi tworz¹ akty delegowane, a poziom trzeci

– wi¹¿¹ce standardy techniczne oraz wytyczne nadzorcze
20

. Na ka¿dym z tych

poziomów poddano regulacji problematykê ochrony konsumenta. Ka¿da z re-

gulacji wymagaj¹cych implementacji do prawa krajowego poci¹ga za sob¹ ryzy-

ko tzw. goldplatingu, czyli powstania sytuacji, w której krajowe przepisy bêd¹

nak³ada³y na zak³ady ubezpieczeñ wiêksze rygory, ni¿ wynika³oby to z przepisów

wspólnotowych. W konsekwencji mo¿e to spowodowaæ powa¿ne zak³ócenia

w konkurencyjnoœci i stosowaniu jednolitych regu³ gry na rynku dla podmiotów

dzia³aj¹cych lokalnie, regionalnie i globalnie.

W badaniach przeprowadzonych przez CSFI (Centre for the Study of Fi-

nancial Innovation)
21

w 2015 r. zwraca siê uwagê na szereg ryzyk, które zarów-

no obecnie, jak i w przysz³oœci bêd¹ znacz¹co wp³ywaæ na funkcjonowanie se-

ktora ubezpieczeniowego. Zdecydowanie na pierwszym miejscu plasuje siê po-

wszechna obawa zak³adów ubezpieczeñ, poœredników ubezpieczeniowych

i podmiotów z nimi wspó³pracuj¹cych o skutki „zalewu regulacyjnego”, którego

w ostatnich latach doœwiadcza bran¿a ubezpieczeniowa. Choæ na ogó³ nie kwe-

stionuje siê korzyœci p³yn¹cych z silniejszej regulacji, to jednak du¿a liczba no-

wych inicjatyw regulacyjnych jest postrzegana jako nowa klasa ryzyka – dosto-

sowania regulacyjnego. Proces dostosowania generuje dodatkowe koszty, po-

ch³ania wiele dodatkowego czasu poœwiêconego na zarz¹dzanie i nie sprzyja

wzrostowi konkurencyjnoœci.

Koszty zwi¹zane ze spe³nieniem nowych wymogów kapita³owych i dosto-

sowania siê do obowi¹zuj¹cych regulacji s¹ postrzegane przez bran¿ê jako

czynnik negatywnie oddzia³uj¹cy na dochodowoœæ oraz wzrost sprzeda¿y

i zniechêcaj¹cy do innowacji. Zdaniem przedstawicieli zak³adów ubezpie-

czeñ, Europa w ochronie konsumenta posunê³a siê zbyt daleko, dostar-

czaj¹c instrumentów, z których klienci nie bêd¹ potrafili ani nie bêd¹ chcieli

skorzystaæ.

Liczba i jakoœæ nowych regulacji wywo³uje problemy zwi¹zane z zarz¹dza-

niem. Jest ich zbyt du¿o i s¹ zbyt skomplikowane, co stwarza ryzyko, ¿e nie bêd¹

w pe³ni zrozumiane, w konsekwencji mo¿e to oznaczaæ, ¿e nie uczyni¹ systemu

ubezpieczeñ bardziej bezpiecznym.

Nowe regulacje wp³yn¹ na eliminacjê mniejszych zak³adów ubezpieczeñ

i zredukuj¹ ró¿norodnoœæ oferowanych produktów. Bêdzie to spowodowane

ustanowieniem wy¿szych wymogów kapita³owych, wprowadzeniem standar-

dów zarz¹dzania ryzykiem, rosn¹cymi kosztami inwestycji w nowe technologie

oraz formy sprzeda¿y. Aby sprostaæ tym wyzwaniom, trzeba bêdzie prowadziæ

dzia³alnoœæ w odpowiedniej skali.
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Zdaniem bran¿y ubezpieczeniowej problemem mo¿e te¿ byæ spójnoœæ im-

plementacji, a œciœlej – ryzyko jej braku w przypadku implementacji dyrektywy

Wyp³acalnoœæ II, co negatywnie bêdzie wp³ywa³o na konkurencyjnoœæ i kreowa-

nie sposobnoœci dla arbitra¿u regulacyjnego.

Na inne aspekty ryzyka legislacyjnego zwracaj¹ uwagê cz³onkowie federacji

Insurance Europe
22

. Zak³ady ubezpieczeñ s¹ œwiadome, ¿e dobrze poinformo-

wany konsument jest lepiej przygotowany do podejmowania decyzji w sposób

bardziej œwiadomy i w rezultacie jest on lepiej chroniony przed mo¿liwoœci¹

szkodliwych zdarzeñ.

Jednak¿e wiêksza iloœæ informacji nie jest równoznaczna z lepsz¹ infor-

macj¹. Wiele regulacji unijnych obci¹¿onych jest ryzykiem nadmiaru informa-

cji dla konsumentów, materializuj¹cym siê niekorzystnie w momencie dokony-

wania wyboru produktów ubezpieczeniowych.

Zdaniem zak³adów ubezpieczeñ, ujawnienie zbyt wielu informacji przynosi

efekt odwrotny do zamierzonego. Dezorientuje konsumentów i odwraca ich uwa-

gê od najwa¿niejszych informacji, takich jak np. zakres pokrycia i wy³¹czenia od-

powiedzialnoœci. Uwa¿aj¹ oni ponadto, ¿e celem regulacji powinno byæ dostar-

czanie w³aœciwych informacji o wysokiej jakoœci ni¿ informacji w du¿ej iloœci.

Nale¿y te¿ zwróciæ uwagê na to, ¿e istotne dla ca³ego rynku ubezpieczenio-

wego poszczególne regulacje s¹ procedowane i uchwalane bez g³êbszej analizy

treœci innych regulacji, co skutkuje wzrostem z³o¿onoœci i zagmatwaniem ca³ej

architektury legislacyjnej. W konsekwencji prowadzi to do powielania i dublo-

wania obowi¹zków informacyjnych zawartych w regulacjach dotycz¹cych

ubezpieczeñ. W najszerszym zakresie dotyczy to:

• powielania i kumulowania siê informacji przedumownych zawartych w re-

gulacji PRIIP i dyrektywie Wyp³acalnoœæ II;

• powielania obowi¹zków informacyjnych w odniesieniu do ujawniania ko-

sztów i op³at w regulacji PRIIP i dyrektywie w sprawie dystrybucji ubezpie-

czeñ w czêœci poœwiêconej dodatkowym wymaganiom dotycz¹cym ubezpie-

czeniowych produktów inwestycyjnych.

W zwi¹zku z tym powstaje ryzyko, ¿e konsumenci otrzymaj¹ dwukrotnie po-

dobn¹ informacjê, ale inaczej sformu³owan¹ i przedstawion¹ w odmiennej for-

mie. Ryzyko to jest szczególnie du¿e w przypadku ubezpieczeniowych produk-

tów inwestycyjnych. Wed³ug szacunków Insurance Europe, obecnie w oparciu

o obowi¹zuj¹ce do tej pory regulacje, konsument kupuj¹cy taki produkt on line

od brokera musi otrzymaæ przed zawarciem umowy ok. 75 ró¿nego rodzaju in-

formacji. Natomiast wraz z wejœciem w ¿ycie zapisów regulacji dotycz¹cych

PRIIP, dyrektywy Wyp³acalnoœæ II oraz dyrektywy w sprawie dystrybucji ubez-

pieczeñ liczba ta wzroœnie do 147
23

.
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Mo¿na mieæ powa¿ne w¹tpliwoœci, czy ta inflacja informacji rzeczywiœcie

pomo¿e konsumentom w podjêciu bardziej œwiadomej decyzji i dokonaniu wy-

boru produktu ubezpieczeniowego najlepiej dostosowanego do ich potrzeb.

Jednoczeœnie nale¿y podkreœliæ, ¿e ostatecznie to klienci zak³adów ubezpieczeñ

zap³ac¹ cenê za koszty zwi¹zane z wymogami regulacyjnymi, spotykaj¹c siê ze

znacznie skromniejsz¹ ofert¹ produktow¹.

W regulacjach unijnych najczêœciej przyjmuje siê, ¿e typowy konsument to

przeciêtny konsument, który jest dostatecznie dobrze poinformowany oraz do-

statecznie uwa¿ny i ostro¿ny, z uwzglêdnieniem czynników spo³ecznych, kultu-

rowych i jêzykowych. Jednak test przeciêtnego konsumenta nie mo¿e byæ te-

stem statycznym. W celu ustalenia typowej reakcji przeciêtnego konsumenta

w danym przypadku krajowe s¹dy i organy administracyjne musz¹ polegaæ na

w³asnej umiejêtnoœci oceny, z uwzglêdnieniem orzecznictwa Trybuna³u Spra-

wiedliwoœci
24

. Trzeba jeszcze pamiêtaæ i o tym, co jest szczególnie wa¿ne z racji

du¿ej z³o¿onoœci i d³ugofalowych konsekwencji zakupu okreœlonych produktów

ubezpieczeniowych – o kategorii „szczególnie wra¿liwych konsumentów” opie-

raj¹cej siê na definicji podatnoœci jako cechy wewnêtrznej i odnosz¹cej siê do

zró¿nicowanej grupy z³o¿onej z osób na sta³e zaliczanych do tej kategorii – ze

wzglêdu na swoje upoœledzenie umys³owe, fizyczne lub psychiczne, wiek,

³atwowiernoœæ lub p³eæ. Kategoria ta powinna równie¿ obejmowaæ konsumen-

tów znajduj¹cych siê we „wra¿liwej sytuacji”, czyli konsumentów w stanie tym-

czasowej bezsilnoœci, wynikaj¹cej z ró¿nicy pomiêdzy stanem i cechami indywi-

dualnymi z jednej strony a œrodowiskiem zewnêtrznym z drugiej strony, przy

uwzglêdnieniu takich kryteriów jak wykszta³cenie, sytuacja spo³eczna, sytuacja

finansowa, dostêp do internetu itp. Nale¿y przy tym mieæ na uwadze to, ¿e ka¿-

dy konsument mo¿e w którymœ momencie swojego ¿ycia staæ siê szczególnie

„wra¿liwym” konsumentem, ze wzglêdu na czynniki zewnêtrzne i ich inter-

akcje z rynkiem lub ze wzglêdu na trudnoœci z dostêpem do istotnych dla kon-

sumentów informacji oraz z ich zrozumieniem, a tym samym byæ wprowa-

dzanym w b³¹d
25

.

Niwelowaniu „asymetrii informacji” pomiêdzy sprzedaj¹cym i kupuj¹cym

ma s³u¿yæ podejmowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do zwiêkszenia umiejêtnoœci

finansowych
26

konsumentów. Szczególn¹ wagê przyk³ada siê do edukacji finan-

sowej. Jednak wiele badañ wskazuje na to, ¿e edukacja w zakresie us³ug finan-

sowych ma minimalny wp³yw na zachowania w korzystaniu z tych us³ug. Doty-

czy to w szczególnoœci populacji o niskich dochodach. Ponadto badania wyka-

zuj¹, ¿e zasób wiedzy przekazywany w ramach edukacji finansowej na ró¿nych
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nego dobrostanu, PISA 2012 Assessment and Analitical Framework OECD 2013, s. 144.



poziomach: szko³a podstawowa, œrednia, wy¿sza, edukacja doros³ych, szybko

siê starzeje i ju¿ po 20 miesi¹cach ma znikomy wp³yw na zachowania konsu-

mentów
27

.

Maj¹c powy¿sze okolicznoœci na uwadze, nale¿y z du¿¹ ostro¿noœci¹ pod-

chodziæ do skutecznoœci dzia³añ regulacyjnych w zakresie ochrony konsumen-

tów, które w istotny sposób, zdaniem projektodawców, poprzez znacz¹ce roz-

szerzenie obowi¹zków informacyjnych powinny przyczyniæ siê do lepszej

ochrony konsumentów.

5. Podsumowanie

Maj¹c na uwadze fakt, ¿e transpozycja i wdro¿enie reformy uregulowañ sek-

tora finansowego, w tym ubezpieczeniowego, wci¹¿ trwaj¹ i nie zosta³y zakoñ-

czone – w szczególnoœci nie sfinalizowano jeszcze wielu aktów delegowanych

i wykonawczych – trudno przes¹dzaæ, czy i na ile reforma ta w rzeczywistoœci

poprawi pozycjê konsumentów.

Niepokój mo¿e budziæ rosn¹cy stopieñ z³o¿onoœci, przejawiaj¹cy siê coraz

wiêksz¹ liczb¹ coraz bardziej szczegó³owych przepisów regulacyjnych i nadzor-

czych, przyjmowanych na coraz wiêkszej liczbie poziomów, przewiduj¹cych wy-

mogi na szczeblu miêdzynarodowym, europejskim i krajowym
28

.

Przeprowadzona w artykule analiza istotnych dla rynku ubezpieczeniowego

regulacji wskazuje na to, ¿e nie posiadaj¹ one istotnych cech – spójnoœci, konse-

kwencji, proporcjonalnoœci i prostoty, zapewniaj¹cych tym regulacjom wy-

dajnoœæ i skutecznoœæ.

Przyk³adem tego mo¿e byæ architektura legislacyjna w zakresie obo-

wi¹zków informacyjnych. Z pozoru klarowne w za³o¿eniu rozwi¹zanie, ¿e

znormalizowany dokument informacyjny o produkcie w odniesieniu do ubez-

pieczeñ na ¿ycie znajdzie siê przede wszystkim w dyrektywie Wyp³acalnoœæ II,

w odniesieniu do ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych w rozpo-

rz¹dzeniu PRIIP i w dyrektywie w sprawie dystrybucji ubezpieczeñ, w której

znajd¹ siê równie¿ zapisy dotycz¹ce produktów nie na ¿ycie, z racji powielania

obowi¹zków informacyjnych i koniecznoœci uwzglêdnienia obowi¹zków infor-

macyjnych zawartych w ju¿ obowi¹zuj¹cych regulacjach
29

, trudno uznaæ za

rozwi¹zanie racjonalne.

W omawianych w artykule regulacjach przyjêto równie¿ za³o¿enie, ¿e roz-

szerzenie iloœci i zakresu informacji, które zobowi¹zane s¹ dostarczyæ klientom

zak³ady ubezpieczeñ przed zawarciem umowy ubezpieczenia, s³u¿¹ rzeczywi-

stym potrzebom klientów. Opisane w artykule okolicznoœci zdaj¹ siê tego nie
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potwierdzaæ. Sk³aniaj¹ raczej do sformu³owania wniosku ogólnego, ¿e nadmiar

informacji prowadzi do deficytu wiedzy i niekoniecznie zwiêksza ochronê

konsumentów.

prof. dr hab. Jerzy £añcucki

prof. zw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
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Consumer Protection in the Insurance Sector in the EU

Regulations. Determinants of the Effectiveness of Adopted

Solutions

The article is an attempt to identify the factors and circumstances that may influence the efficien-

cy of consumer protection regulations that have been already adopted or are being adopted in the

insurance sector. An assessment of the validity of these factors has been preceded by a short de-

scription of the policyholder protection arrangements, which are included in the Solvency II Dire-

ctive, the proposal for the Insurance Distribution Directive as well as the PRIIP regulation.

According to the author of the article what may raise anxiety is the complicated legislative structu-

re itself, which does not contribute to the consistency, proportionality and simplicity of the solu-

tions adopted, determining their effectiveness. Moreover, a large number of information require-

ments imposed on insurance undertakings causes concern, too. The confrontation of the quantity

and scope of pre-contractual information with financial skills of present and prospective custo-

mers seems to indicate that they will not necessarily have a positive impact on improving policyho-

lder protection.

Keywords: consumer protection, Solvency II Directive, PRIIP, Insurance Distribution Directive,

information requirements, determinants of effectiveness.
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