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Nowe zasady oferowania umów

ubezpieczenia z elementem

inwestycyjnym w œwietle ustawy

o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej

i reasekuracyjnej

Celem artyku³u jest podsumowanie zmian w przepisach prawa, które maj¹ wp³yw na sposób ofero-

wania umów ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym. G³ówna czêœæ artyku³u koncentruje siê

na zmianach wynikaj¹cych z ustawy z dnia 11 wrzeœnia 2015 r. o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej

i reasekuracyjnej, w szczególnoœci dotycz¹cych ankiety potrzeb klienta, jako jednego z najistotniej-

szych narzêdzi s³u¿¹cych oferowaniu produktów inwestycyjnych w sposób œwiadomy i zrozumia³y

dla klienta. W tej mierze autor zawar³ równie¿ rozwa¿ania na temat potencjalnej odpowiedzialno-

œci zak³adu ubezpieczeñ w przypadku naruszenia powy¿szego wymogu. Pokrótce przedstawiono

tak¿e zmiany wynikaj¹ce z rekomendacji KNF oraz wspomniano o rozporz¹dzeniu PRIIP i dyrekty-

wie IDD. Artyku³ zawiera próbê oceny, jak nowe regulacje wp³yn¹ na sposób oferowania umów

ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym.

S³owa kluczowe: umowa ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapita³owym, dystry-

bucja ubezpieczeñ, Wyp³acalnoœæ II, produkt ustrukturyzowany, polisolokata, ustawa o dzia³alno-

œci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

1. Wprowadzenie

Pocz¹tek 2016 roku przyniós³ zasadnicze zmiany w uregulowaniach umowy

ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym
1

. Jest to przede wszystkim konsek-

wencja wejœcia w ¿ycie nowej ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej i reaseku-

racyjnej (dalej: ustawa)
2

, której jednym z istotnych celów, obok implementacji

re¿imu dyrektywy Wyp³acalnoœæ II
3

, by³o w³aœnie wprowadzenie nowych regu-

lacji w zakresie umów ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym w celu

wzmocnienia pozycji klientów
4

. Wejœcie w ¿ycie ustawy nie oznacza jednak koñ-

ca zmian na rynku ubezpieczeñ z elementem inwestycyjnym, a wrêcz stanowi
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1
W niniejszym artykule przez to pojêcie rozumiane s¹ zbiorczo umowy ubezpieczenia klasyfi-

kuj¹ce siê do grupy 3 dzia³u I zgodnie z now¹ definicj¹ zawart¹ w za³¹czniku do ustawy o dzia³al-

noœci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, chyba ¿e w konkretnym przypadku wskazano inaczej.
2

Ustawa z dnia 11 wrzeœnia 2015 r. o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U.

z 2015 r. poz. 1844, z póŸn. zm.).
3

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w spra-

wie podejmowania i prowadzenia dzia³alnoœci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wyp³acal-

noœæ II) (Dz. Urz. UE L 335 z 17.12.2009 r., s. 1, z póŸn. zm.).
4

Jak wskazywano w uzasadnieniu do projektu ustawy: „Organ nadzoru nad rynkiem finanso-

wym oraz organ w³aœciwy w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów dostrzegaj¹ po-



dopiero ich pocz¹tek. Kolejne regulacje bêd¹ zwi¹zane z jednej strony z tzw.

soft law w postaci rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego dotycz¹cych

badania adekwatnoœci produktu i systemu zarz¹dzania produktem, a z drugiej

strony z prawem europejskim w postaci rozporz¹dzenia PRIIP
5

i dyrektywy

IDD 2
6

. Niniejszy artyku³ ma na celu przybli¿enie rodzaju i zakresu wprowadza-

nych zmian, wraz z prób¹ ich analizy oraz oceny, jak przedmiotowe zmiany

mog¹ wp³yn¹æ na sposób dystrybucji oraz perspektywy rozwoju rynku ubezpie-

czeñ z elementem inwestycyjnym w Polsce.

2. Ustawa o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Ju¿ w uprzednio obowi¹zuj¹cej ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o dzia³alnoœci

ubezpieczeniowej zawarte by³y pewne szczegó³owe regulacje dotycz¹ce stricte

umów ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapita³owym (UFK)
7

.

Nowa ustawa przynosi jednak w tej mierze istotn¹ zmianê, gdy¿ ubezpieczenia

z elementem inwestycyjnym sta³y siê najbardziej „doregulowan¹” grup¹ ubez-

pieczeñ. W porównaniu do innych grup ubezpieczeñ ustawodawca poœwiêca

im najwiêksz¹ czêœæ przepisów rozdzia³u 2 dotycz¹cego zasad wykonywania

dzia³alnoœci ubezpieczeniowej (przepisy od art. 21 do art. 26).

Zmianie uleg³a treœæ za³¹cznika do ustawy. Aktualna grupa 3 dzia³u I, obok

dotychczasowych ubezpieczeñ zwi¹zanych z ubezpieczeniowym funduszem

kapita³owym, zosta³a rozbudowana o „ubezpieczenia na ¿ycie, w których

œwiadczenie zak³adu ubezpieczeñ jest ustalane w oparciu o okreœlone indeksy

lub inne wartoœci bazowe”. Celem takiej zmiany jest wyraŸne przypisanie tzw.

produktów strukturyzowanych
8

do grupy 3 (dotychczas produkty te by³y klasyfi-

kowane zazwyczaj w grupie 1), co wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ stosowania do tego

typu produktów szerszego katalogu obowi¹zków ustawowych.

Regulacje dotycz¹ce ubezpieczeñ z elementem inwestycyjnym wprowadzo-

ne now¹ ustaw¹ id¹ dwutorowo. Z jednej strony ustawodawca na³o¿y³ na
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trzebê wzmocnienia ochrony klientów zak³adów ubezpieczeñ w analogiczny sposób, jak ma to

miejsce w przypadku œwiadczenia us³ug objêtych zakresem dyrektywy MiFID. Powy¿sze wy-

nika w szczególnoœci z faktu pojawienia siê w obrocie i oferowania przez zak³ady ubezpieczeñ

coraz bardziej skomplikowanych umów ubezpieczenia, jak ubezpieczenia typu unit-linked

czy tzw. produkty ustrukturyzowane, które – bêd¹c co do zasady ubezpieczeniami na ¿ycie

– de facto pe³ni¹ funkcjê inwestycyjn¹”.
5

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 9.12.2014 r., s. 1).
6

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 97/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r.

w sprawie dystrybucji ubezpieczeñ (Dz. Urz. UE L 26 z 2.02.2016 r., s. 19). Dyrektywa powin-

na zostaæ wdro¿ona przez pañstwa cz³onkowskie w ci¹gu dwóch lat od jej wejœcia w ¿ycie.
7

Przepis art. 13 okreœla³ m.in. zakres obligatoryjnych elementów umowy oraz obowi¹zków

zak³adu ubezpieczeñ.
8

W doktrynie produkty strukturyzowane okreœla siê jako „produkty, w których ubezpieczyciel

gwarantuje wyp³atê œwiadczenia w wysokoœci równej wysokoœci wp³aconej sk³adki (z regu³y

jednorazowej), powiêkszonego o ewentualny zysk z inwestycji”. Tak M. Szczepañska. 2011.

„Ubezpieczenia na ¿ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita³owym”, Warszawa: Wolters

Kluwer Polska, s. 16, przy czym w uzasadnieniu do nowej ustawy takie produkty okreœla siê

mianem „polisolokat”.



zak³ady ubezpieczeñ szereg obowi¹zków na etapie przed zawarciem umowy. S¹

to obowi¹zki o charakterze informacyjnym, zwi¹zane z przekazywaniem okreœ-

lonych dokumentów czy formu³owaniem umowy w okreœlony sposób, a tak¿e

weryfikowaniem potrzeb klienta. Z drugiej zaœ strony, ustawodawca przyj¹³ re-

gulacje dotycz¹ce etapu wykonywania ju¿ zawartej umowy, przyznaj¹c ubezpie-

czaj¹cemu i ubezpieczonemu swoiste prawo wyst¹pienia z umowy wraz z usta-

leniem maksymalnej wysokoœci kosztów, jakie w takim wypadku mog¹ zostaæ

pobrane przez zak³ad ubezpieczeñ.

2.1. Skorowidz

Omówienie obowi¹zków informacyjnych nale¿y zacz¹æ od wskazania uregu-

lowanego w art. 17 ustawy tzw. skorowidza, wprowadzanego do stosowanych

przez zak³ad ubezpieczeñ wzorców umów, w szczególnoœci ogólnych warunków

ubezpieczenia (o.w.u.). Zgodnie z t¹ regulacj¹, zak³ad ubezpieczeñ ma wska-

zaæ, przez odwo³anie siê do odpowiednich jednostek redakcyjnych, które posta-

nowienie wzorca okreœlaj¹, m.in. przes³anki wyp³aty œwiadczeñ, ograniczenia

lub wy³¹czenia odpowiedzialnoœci czy wartoœæ wykupu. Choæ regulacja ta doty-

czy ogó³u umów ubezpieczeñ, pkt 3 ust. 1 dotyczy stricte umów z elementem

inwestycyjnym, wskazuj¹c na wymóg wskazania, które postanowienia wzorca

dotycz¹ „kosztów oraz wszelkich innych obci¹¿eñ potr¹canych ze sk³adek ubez-

pieczeniowych, z aktywów ubezpieczeniowych funduszy kapita³owych lub po-

przez umorzenie jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapi-

ta³owych”. W praktyce wiêkszoœæ ubezpieczycieli dodaje skorowidz na pocz¹t-

ku warunków ubezpieczenia jako integraln¹ czêœæ ca³ego dokumentu. Takie

rozwi¹zanie ma tê zaletê, ¿e wraz z dorêczeniem o.w.u. de facto wykonywany

jest jednoczeœnie obowi¹zek z art. 17 ustawy. Interesuj¹c¹ regulacjê zawiera

ust. 2, który wprowadza wymóg, aby skorowidz dostarczaæ w przypadku ubez-

pieczenia na cudzy rachunek równie¿ ubezpieczonemu przed przyst¹pieniem

do umowy. W ubezpieczeniach z elementem inwestycyjnym w zasadzie nie po-

winno to tworzyæ wiêkszego problemu, gdy¿ i tak ubezpieczony na objêcie go

ochron¹ musi wyraziæ zgodê, co zak³ada aktywny kontakt. Jednak w przypadku

innych rodzajów ubezpieczeñ czêsto zdarza siê, ¿e zak³ad ubezpieczeñ konta-

ktuje siê jedynie z ubezpieczaj¹cym, zaœ proces sprzeda¿y jest finalizowany

w trakcie pierwszego spotkania lub w sposób zdalny. W takiej sytuacji w zasa-

dzie jedyn¹ mo¿liwoœci¹ realizacji powy¿szego obowi¹zku jest na³o¿enie na

ubezpieczaj¹cego obowi¹zku przekazania o.w.u. wszystkim osobom ubezpie-

czonym przed przyst¹pieniem do takiej umowy i odebranie od niego stosownego

zobowi¹zania.

2.2. Ankieta potrzeb

Nowym obowi¹zkiem na etapie przedkontraktowym w umowach z elemen-

tem inwestycyjnym jest wymóg przeprowadzenia tzw. ankiety potrzeb zgodnie

z art. 21 ustawy. Przepisy te wesz³y w ¿ycie 1 kwietnia br. i niew¹tpliwie stano-

wi¹ jedno z wiêkszych wyzwañ dla zak³adów ubezpieczeñ oferuj¹cych ubezpie-

czenia z elementem inwestycyjnym oraz dzia³aj¹cych na ich rzecz poœredników
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ubezpieczeniowych. Zgodnie z za³o¿eniami, zak³ad ubezpieczeñ powinien

uzyskaæ i zweryfikowaæ informacje otrzymane od ubezpieczaj¹cego (a w przy-

padku umowy na cudzy rachunek – ubezpieczonego), dotycz¹ce jego potrzeb,

wiedzy i doœwiadczenia w dziedzinie ubezpieczeñ na ¿ycie, a tak¿e jego sytuacji

finansowej w celu sprawdzenia, czy dany produkt odpowiada potrzebom ubez-

pieczaj¹cego lub ubezpieczonego. W przypadku uznania w wyniku ankiety, ¿e

dany produkt nie jest adekwatny do potrzeb ubezpieczaj¹cego/ubezpieczonego

lub potrzeby s¹ nieadekwatne do jego doœwiadczenia, wiedzy w dziedzinie ubez-

pieczeñ na ¿ycie lub sytuacji finansowej, taka umowa mo¿e zostaæ zawarta

wy³¹cznie na podstawie pisemnego ¿¹dania ubezpieczaj¹cego/ubezpieczonego,

o czym powinien on zostaæ uprzednio pouczony.

Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e ankieta potrzeb zasadniczo zmieni dotychczasowy

model dystrybucji ubezpieczeñ z grupy 3. Poœrednim skutkiem regulacji zawar-

tych w art. 21 ustawy jest de facto przerzucenie na zak³ad ubezpieczeñ odpo-

wiedzialnoœci za to, ¿e w przypadku danego klienta istnia³a mo¿liwoœæ i potrze-

ba zawarcia danej umowy. Powstaje problem, jakie w praktyce roszczenia bê-

dzie móg³ formu³owaæ klient w razie uznania, ¿e wskutek niedope³nienia lub

wadliwego wype³nienia obowi¹zków zwi¹zanych z ankietowaniem zawar³ umo-

wê niedopasowan¹ do jego potrzeb. Jak siê wydaje, nie sposób by³oby twierdziæ,

¿e taka umowa jest niewa¿na, skoro ustawa nie przewiduje w sposób wyraŸny

takiej sankcji. Niewykluczone natomiast wydaj¹ siê roszczenia oparte na kon-

strukcji uchylenia siê od skutków oœwiadczenia woli z³o¿onego pod wp³ywem

b³êdu lub roszczenia odszkodowawcze, pod warunkiem wykazania adekwatne-

go zwi¹zku przyczynowego pomiêdzy wadliwym dzia³aniem zak³adu ubezpie-

czeñ w procesie ankietowania a powsta³¹ szkod¹. Bardzo interesuj¹cym zagad-

nieniem mo¿e byæ kwestia przyczynienia siê do powstania lub zwiêkszenia

szkody przez klienta, o jakim mowa w art. 362 k.c. Jak wskazuje siê w doktry-

nie
9

, „przes³ank¹ stosowania art. 362 k.c. (…) jest taki zwi¹zek pomiêdzy

dzia³aniem lub zaniechaniem poszkodowanego a powsta³¹ szkod¹ (zwiêksze-

niem siê jej rozmiarów), ¿e bez owej aktywnoœci poszkodowanego b¹dŸ w ogóle

nie dozna³by on szkody, albo te¿ wyst¹pi³aby ona w mniejszym rozmiarze.

Zwi¹zek ten musi byæ oceniany w kategoriach adekwatnej przyczynowoœci”.

Przyczynieniem bêdzie „tylko takie jego zachowanie, które by³o nieprawid-

³owe, w stosunku do którego da siê dostrzec cechê obiektywnej nagannoœci

10

”.

W praktyce za przyczynienie siê w rozumieniu art. 362 k.c. mo¿e byæ uznane

np. podanie czêœciowo nieprawdziwych lub niepe³nych informacji co do wyso-

koœci osi¹ganych dochodów, skutkuj¹cej zaproponowaniem niew³aœciwego pro-

duktu. Oczywiœcie, podanie nieprawdziwych informacji w konkretnych okolicz-

noœciach mo¿e skutkowaæ tak¿e uznaniem, ¿e zak³ad ubezpieczeñ w ogóle nie

ponosi winy, gdy¿ gdyby podane zosta³y prawdziwe informacje, to zak³ad ubez-

pieczeñ w ogóle nie zaproponowa³by klientowi danego produktu. W sytuacji
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9
K. Zagrobelny, w: „Kodeks Cywilny. Komentarz do art. 362 Kodeksu cywilnego”, E. Gniewek

(red.), wyd. 7, Legalis, Warszawa: C.H. Beck.
10

Ibidem.



przyczynienia siê do szkody s¹d powinien dokonaæ oceny stopnia winy obu stron

i odpowiednio miarkowaæ szkodê, co w przypadku ubezpieczeñ z elementem

inwestycyjnym mo¿e byæ bardzo trudnym zadaniem. Na odpowiedŸ, jak

w praktyce podobne przypadki bêdê rozpatrywane, niew¹tpliwie nale¿y po-

czekaæ do pierwszych wyroków s¹dów, które bêd¹ zapadaæ na tle art. 21 ustawy

i które, byæ mo¿e, dadz¹ pocz¹tek okreœlonej linii orzeczniczej.

Ogromna odpowiedzialnoœæ za wykonanie obowi¹zku przeprowadzenia an-

kiety spoczywaæ bêdzie na poœrednikach ubezpieczeniowych, którzy – zw³asz-

cza w razie ¿¹dania zawarcia przez klienta umowy nieadekwatnej do jego po-

trzeb – powinni w odpowiedni sposób udokumentowaæ ca³y proces, aby unikn¹æ

ewentualnych póŸniejszych roszczeñ ze strony klientów w przypadku niezado-

wolenia z umowy. W tej mierze nasuwa siê pytanie, czy ankietowanie potrzeb

klienta powinno nastêpowaæ równie¿ w sytuacji, gdy klient jest reprezentowany

przez brokera ubezpieczeniowego. W takim przypadku teoretycznie to na bro-

kerze spoczywa obowi¹zek opracowania stosownej rekomendacji dla klienta na

podstawie ofert dostêpnych na rynku. Trudno te¿ w takiej sytuacji uznaæ, ¿e ist-

nieje ryzyko naruszenia interesów klienta, skoro to on sam zwraca siê z zamia-

rem zawarcia umowy ubezpieczenia. Tym niemniej, wobec braku zawarcia sto-

sownego wyj¹tku w art. 21 ustawy, wydaje siê, ¿e równie¿ w takim wypadku

zak³ad ubezpieczeñ powinien wype³niæ obowi¹zki zwi¹zane z ankiet¹ potrzeb.

Gdy klienta reprezentuje broker, mo¿e te¿ hipotetycznie dojœæ do sytuacji,

w której broker rekomendowa³by zawarcie danej umowy, zaœ po dokonaniu

ankiety potrzeb przez zak³ad ubezpieczeñ okaza³oby siê, ¿e dany produkt jest

nieadekwatny do potrzeb klienta.

Regulacja dotycz¹ca ankiety potrzeb wydaje siê byæ doœæ emblematycznym

trendem zmian ustawodawczych w zakresie ubezpieczeñ z elementem inwes-

tycyjnym. Nowe regulacje stanowi¹ kolejny, zaawansowany krok w stosunku do

tradycyjnych form ochrony konsumentów, nastawionych na przekazanie odpo-

wiednich informacji przed zawarciem umowy czy ingerencjê w treœæ umowy

w przypadku jej wadliwego wykonywania. Jak siê wydaje, w nowym otoczeniu

prawnym zak³ad ubezpieczeñ staje siê w pewien sposób wspó³odpowiedzialny

z klientem za zawarcie umowy odpowiadaj¹cej jego potrzebom. Zak³ad ubez-

pieczeñ de facto dzia³a w podwójnej roli. Z jednej strony jak ka¿dy przedsiêbior-

ca oferuje okreœlony produkt w celu jego sprzeda¿y i czerpania zysku. Z drugiej

zaœ strony ma byæ swoistym pomocnikiem klienta, dbaj¹c, aby opieraj¹c siê na

szeregu kryteriów, klient wybra³ produkt najbardziej dla siebie optymalny. Choæ

w tak¹ konstrukcjê z definicji wpisany jest konflikt interesów, zak³ady ubezpie-

czeñ bêd¹ zmuszone w taki sposób zorganizowaæ ten proces, aby pogodziæ natu-

ralne d¹¿enie do skutecznej sprzeda¿y danego produktu z wype³nieniem wy-

mogów ustawowych. Du¿e wyzwanie stoi równie¿ przed poœrednikami ubezpie-

czeniowymi, aby pogodziæ obowi¹zki ustawowe z jednoczesnym zachêcaniem

klientów do nabycia produktu.

Na ocenê nowego rozwi¹zania bêdzie trzeba poczekaæ, tym bardziej ¿e

z uwagi na du¿¹ swobodê, jak¹ ustawodawca pozostawi³ zak³adom ubezpieczeñ

w zakresie sposobu analizy oraz identyfikacji potrzeb ubezpieczaj¹cego/ubez-
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pieczonego, prezentowane podejœcie poszczególnych zak³adów ubezpieczeñ

mo¿e siê ró¿niæ. Potencjalnie najwiêksze rozbie¿noœci mog¹ dotyczyæ kwestii

analizy sytuacji finansowej klienta, a wiêc tego, czy status materialny klienta ze-

zwala na uznanie, ¿e potrzebuje on umowy ubezpieczenia z elementem inwes-

tycyjnym. Trudno powiedzieæ, na podstawie jakich konkretnie kryteriów zak³ad

ubezpieczeñ powinien dokonywaæ takiej oceny sytuacji finansowej. Rozpo-

rz¹dzenie wykonawcze z dnia 22 stycznia 2016 r. do ustawy
11

nie zawiera w tej

mierze szczegó³owych wskazówek, dookreœlaj¹c jedynie, ¿e chodzi o „bie¿¹c¹

sytuacjê finansow¹ ubezpieczaj¹cego lub ubezpieczonego”, co zdaje siê sugero-

waæ, ¿e zak³ad ubezpieczeñ nie musi dokonywaæ ¿adnych analiz pod k¹tem

przysz³ych mo¿liwoœci finansowych klienta, koncentruj¹c siê na jego aktual-

nym statusie (czêœciowo odmienne wnioski p³yn¹ z rekomendacji dotycz¹cej

badania adekwatnoœci produktu, o czym szerzej w dalszej czêœci artyku³u). Jak

siê wydaje, w ramach analizy sytuacji finansowej zak³ad ubezpieczeñ winien

przede wszystkim zweryfikowaæ bie¿¹ce dochody klienta oraz skonfrontowaæ je

(przynajmniej ramowo) z wielkoœci¹ aktualnych sta³ych obci¹¿eñ czy zobo-

wi¹zañ finansowych klienta. Przy czym oczywiœcie takie podejœcie mo¿e siê oka-

zaæ niewystarczaj¹ce, gdy¿ osoba osi¹gaj¹ca relatywnie ni¿sze przychody mo¿e

posiadaæ jednoczeœnie znaczne oszczêdnoœci uprawniaj¹ce do bardziej swobod-

nego ich inwestowania. Na kwestiê przychodów niew¹tpliwie nak³ada siê rów-

nie¿ wiek klienta, gdy¿ inaczej nale¿y oceniaæ dwie osoby o tych samych docho-

dach, je¿eli jedna jest dopiero u pocz¹tków swojej drogi zawodowej, a wiek dru-

giej osoby jest zbli¿ony do koñca aktywnoœci zawodowej. Ze zrozumia³ych

wzglêdów zak³ad ubezpieczeñ tworz¹c ankietê potrzeb klienta jest zmuszony do

opracowania okreœlonego modelu, opartego na okreœlonych wartoœciach brze-

gowych – minimalnych i maksymalnych – gdy¿ z uwagi na skalê prowadzonej

dzia³alnoœci i zautomatyzowanie procesów dystrybucyjnych nie jest mo¿liwe

stworzenie ca³kowicie zindywidualizowanej oceny ka¿dego klienta chc¹cego

zawrzeæ umowê ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym.

W tym miejscu nale¿y podkreœliæ, ¿e zakres art. 21 pokrywa siê z zapisami re-

komendacji dotycz¹cej badania adekwatnoœci produktu, st¹d postanowienia tej

rekomendacji zapewne w praktyce bêd¹ stanowiæ pewnego rodzaju doprecyzo-

wanie procesu ankietowania. Jest to o tyle nietypowa sytuacja, ¿e Komisja Nadzo-

ru Finansowego formalnie nie ma uprawnieñ do wydania rozporz¹dzenia wyko-

nawczego w tej mierze. Uprawnienia do wydawania rekomendacji wynikaj¹

z art. 365 ust. 1 pkt 2 lit. a–c ustawy (tj. wydanie rekomendacji w celu zapewnie-

nia zgodnoœci dzia³alnoœci zak³adów ubezpieczeñ z przepisami prawa, zapobie¿e-

nia naruszaniu interesów klientów oraz ograniczenia ryzyka wystêpuj¹cego

w dzia³aniu zak³adu ubezpieczeñ). Niew¹tpliwie, ankieta potrzeb jest jednym

z najbardziej interesuj¹cych od strony prawnej rozwi¹zañ przyjêtych w nowej

ustawie, jednak jej szersze omówienie wykracza poza ramy niniejszego artyku³u.
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2.3. Podstawowe informacje o umowie ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym

Kolejnym obowi¹zkiem jest przekazanie podstawowych informacji o umo-

wie ubezpieczenia wskazanych w art. 22 ustawy. Ich zakres czêœciowo pokrywa

siê z zakresem tzw. karty produktu wskazanej w Rekomendacji U
12

(rekomen-

dacja 15.4) oraz w Wytycznych dotycz¹cych dystrybucji ubezpieczeñ
13

(wytycz-

na 9.4). Nale¿y podkreœliæ, ¿e zgodnie z art. 22 ustawy wymóg ten nie dotyczy

wszystkich produktów z grupy 3, a jedynie umów ubezpieczenia z UFK. W tym

miejscu warto zreszt¹ zauwa¿yæ, ¿e ustawa niejednokrotnie ró¿nicuje zakres

stosowanych postanowieñ w ramach produktów z grupy 3 – niektóre z nich na-

kazuj¹c stosowaæ do ca³ej grupy, a niektóre tylko do okreœlonych rodzajów

umów, co zwi¹zane jest z ró¿nicami konstrukcyjnymi pomiêdzy klasyczn¹

umow¹ z UFK a produktem strukturyzowanym. Dodatkowo, np. w przypadku

mo¿liwoœci odst¹pienia/wyst¹pienia z umowy, po otrzymaniu pierwszej infor-

macji rocznej, zakres stosowania przepisu, oprócz umów z grupy 3, zostaje roz-

szerzony równie¿ na tzw. polisolokaty (tj. umowy ubezpieczenia na ¿ycie lub

do¿ycie, w których œwiadczenie zak³adu ubezpieczeñ z tytu³u do¿ycia jest

równe sk³adce ubezpieczeniowej powiêkszonej o okreœlony w umowie ubez-

pieczenia wskaŸnik).

2.4. Treœæ umowy ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym

Kolejnym postanowieniem dotycz¹cym umów ubezpieczenia z UFK jest

art. 23 okreœlaj¹cy obligatoryjn¹ treœæ tego rodzaju umów. Przepis ten w du¿ej

mierze powtarza treœæ postanowieñ art. 13 uprzednio obowi¹zuj¹cej ustawy

o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej, ale jednoczeœnie wprowadza nowe obligatoryj-

ne elementy, w szczególnoœci w regulaminie lokowania œrodków UFK, takie jak

np. cel inwestycyjny, typy i rodzaje papierów wartoœciowych i innych praw

maj¹tkowych bêd¹cych przedmiotem lokat UFK czy informacjê o ryzyku inwes-

tycyjnym. W praktyce ju¿ wczeœniej wielu ubezpieczycieli podawa³o tego typu

informacje w regulaminach. Przepis art. 23 zawiera równie¿ ograniczenia w za-

kresie mo¿liwoœci wynagradzania poœrednika ubezpieczeniowego z tytu³u

umów ubezpieczenia z UFK, wprowadzaj¹c zasadê równomiernego roz³o¿enia

w czasie wydatków z tytu³u prowizji poœrednika ubezpieczeniowego. Regulacja

ta, która generalnie dotyczy relacji ubezpieczyciel – poœrednik ubezpieczenio-

wy, poœrednio wp³ywa równie¿ na treœæ umowy z elementem inwestycyjnym

w zakresie op³at pobieranych od ubezpieczaj¹cego. Mo¿na twierdziæ, ¿e wobec

wyraŸnego zaznaczenia w treœci przepisu, i¿ „w umowie ubezpieczenia (…)

zak³ad ubezpieczeñ (…) kieruje siê zasad¹ równomiernego roz³o¿enia w czasie

wydatków z tytu³u prowizji” – winna istnieæ korelacja pomiêdzy pobieranymi

op³atami a wynagrodzeniem poœrednika, a wrêcz op³aty winny byæ tak ustruktu-

ryzowane, aby umo¿liwiæ realizacjê zasady równomiernego rozk³adania prowi-
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Wytyczne dla zak³adów ubezpieczeñ dotycz¹ce dystrybucji ubezpieczeñ przyjête uchwa³¹

nr 184/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z 24 czerwca 2014 r.



zji w czasie. Niew¹tpliwie zamiarem ustawodawcy by³o ograniczenie praktyki

pobierania wysokich op³at z góry przy zawarciu umowy (up-front), które zwiê-

ksza³y ryzyko misselingu. Z drugiej strony powstaje pytanie, czy w przypadku,

gdy ubezpieczyciel nie pobiera od klienta op³at up-frontowych lub s¹ one na ni-

skim poziomie, odpowiedniej korekcie mo¿e podlegaæ zakres stosowania zasady

równomiernego roz³o¿enia prowizji w czasie. Skoro bowiem mówimy o zasa-

dzie, a nie œcis³ym, w³adczym obowi¹zku, to dopuszczalne winny byæ pewne od-

stêpstwa, a ich zakres tym proporcjonalnie szerszy im ni¿sze jest ryzyko naru-

szenia interesów klientów z uwagi na charakter pobieranych op³at.

Przepis art. 24 ustawy okreœla zaœ zakres przekazywanych informacji

w przypadku tzw. produktów strukturyzowanych, jak równie¿ obejmuje te pro-

dukty wskazanym wy¿ej wymogiem równomiernego roz³o¿enia w czasie wydat-

ków z tytu³u prowizji poœrednika ubezpieczeniowego.

2.5. Mo¿liwoœæ wyst¹pienia z umowy po otrzymaniu pierwszej informacji rocznej

Koñcz¹c omówienie zmian dotycz¹cych umów ubezpieczenia z elementem

inwestycyjnym nale¿y wskazaæ na regulacjê art. 26 nowej ustawy, wprowa-

dzaj¹cego nowy instrument odst¹pienia/wyst¹pienia z umowy ubezpieczenia

z elementem inwestycyjnym, a tak¿e w przypadku tzw. polisolokat, w terminie

60 dni po otrzymaniu po raz pierwszy rocznej informacji. W przypadku umów

z UFK, w takim wypadku zak³ad ubezpieczeñ zwraca wartoœæ zgromadzonych

jednostek UFK wed³ug stanu na dzieñ otrzymania informacji o odst¹pie-

niu/wyst¹pieniu z umowy pomniejszon¹ nie wiêcej ni¿ o 4%. W przypadku pro-

duktów strukturyzowanych oraz polisolokat, zak³ad ubezpieczeñ wyp³aca war-

toœæ op³aconych sk³adek pomniejszonych nie wiêcej ni¿ o 4%.

Przedmiotowa zmiana zabezpiecza interesy klientów po zawarciu/przys-

t¹pieniu do umowy z elementem inwestycyjnym poprzez jednorazowe udostêp-

nienie im „okienka czasowego”, w którym mog¹ wyst¹piæ z umowy na specjal-

nych warunkach. Jak siê wydaje, za³o¿eniem ustawodawcy by³o uznanie, ¿e po-

mimo wszechstronnego poinformowania klienta na etapie zawarcia/przyst¹pie-

nia do umowy zdarzyæ siê mog¹ sytuacje, w których klient zrozumie funkcjono-

wanie produktu oraz koszty z nim zwi¹zane dopiero po jego wykupieniu, st¹d

winien mieæ jednorazowe prawo do rezygnacji z inwestycji bez ponoszenia nad-

miernych kosztów. Przy czym, w praktyce i tak mo¿e siê zdarzyæ, ¿e przez

przesz³o rok funkcjonowania umowy z UFK wartoœæ jednostki spadnie w takim

stopniu, ¿e klient utraci du¿¹ czêœæ œrodków. Przedmiotowa regulacja poœred-

nio ogranicza równie¿ stosowanie tzw. op³at likwidacyjnych, choæ brzmienie

postanowieñ art. 26 wprost nie zakazuje ich stosowania ani przed, ani po

okresie 60 dni od otrzymania pierwszej informacji rocznej.

3. Rekomendacje KNF

Wymienione powy¿ej regulacje nowej ustawy uwidaczniaj¹ skalê zmian, ja-

kie nast¹pi³y w zakresie ubezpieczeñ z elementem inwestycyjnym oraz wyzwa-

nie, jakie stoi przed zak³adami ubezpieczeñ, aby dostosowaæ siê do nowych

przepisów. Jednak¿e, jak wskazano we wstêpie, w istocie bêdzie to dopiero
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pocz¹tek zmian. Zak³ady ubezpieczeñ musz¹ siê bowiem zmierzyæ z dwiema

rekomendacjami KNF – o badaniu adekwatnoœci produktu oraz dotycz¹cej sy-

stemu zarz¹dzania produktem. W zakresie obu rekomendacji KNF przyj¹³, ¿e

ich postanowienia powinny zostaæ wdro¿one przez zak³ady ubezpieczeñ naj-

póŸniej do dnia 1 lipca 2016 r. Oczywiœcie, formalnie zak³ady ubezpieczeñ nie

s¹ zobowi¹zane do przyjêcia rekomendacji, przy czym warto zauwa¿yæ, ¿e nowa

ustawa w takim przypadku, zgodnie z art. 365 ust. 5, nakazuje poinformowanie

KNF, w jaki sposób zak³ad zamierza osi¹gn¹æ cele, dla realizacji których

wydano rekomendacje, a taka informacja podlega publicznemu ujawnieniu

przez KNF.

Ramy objêtoœciowe niniejszego artyku³u uniemo¿liwiaj¹ dok³adne omówie-

nie poszczególnych rekomendacji. Jedynie w skrócie nale¿y wskazaæ, ¿e Reko-

mendacja o badaniu adekwatnoœci produktu dotyczy stricte ubezpieczeñ z ele-

mentem inwestycyjnym (definicja obejmuje umowy z UFK oraz pozosta³e ubez-

pieczenia z dzia³u I grup 1–4, maj¹ce zapewniæ wartoœæ w dniu zapadalnoœci

lub wartoœæ wykupu w przypadku, gdy wartoœæ ta jest ca³kowicie lub czêœciowo

nara¿ona, bezpoœrednio lub poœrednio, na wahania rynku – definicja ta jest to¿-

sama z definicj¹ ubezpieczeniowego produktu inwestycyjnego z rozporz¹dzenia

PRIIP). Jej najwa¿niejsze postanowienia dotycz¹ ankietowania potrzeb klien-

tów zainteresowanych nabyciem ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym.

Rekomendacja precyzuje np., jakie pytania nale¿y zadaæ w zakresie badania sy-

tuacji finansowej klienta (oprócz miesiêcznego dochodu netto m.in. stabilnoœæ

dochodu, przybli¿on¹ wartoœæ oszczêdnoœci, posiadane produkty finansowe, zo-

bowi¹zania oraz procent oszczêdnoœci/miesiêcznego dochodu, jaki klient za-

mierza przeznaczyæ na finansowanie sk³adki). Rekomendacja zawiera równie¿

bardzo rozbudowane regulacje dotycz¹ce tego, kiedy zak³ad nie powinien pro-

ponowaæ produktu (m.in. produktów ze sk³adk¹ regularn¹ osobom w wieku

emerytalnym czy produktów, w których sk³adka regularna przekracza³aby 50%

dochodu za okres, którego dotyczy sk³adka). Oprócz postanowieñ œciœle zwi¹za-

nych z ankietowaniem potrzeb klienta warto równie¿ wspomnieæ o innych zapi-

sach. Rekomendacja 12 przewiduje wymóg przekazywania klientowi informacji

na temat g³ównych cech produktu. Nie jest wprost wskazane, ¿e ma to nast¹piæ

w formie pisemnej, lecz w praktyce, w celu wykazania spe³nienia tego wymogu,

nale¿a³oby przygotowaæ stosowny dokument lub np. rozszerzyæ kartê produktu

o informacje zawarte w tej rekomendacji. Rekomendacje 13 i 14 zawieraj¹ zaœ

ograniczenia w praktykach sprzeda¿owych produktów objêtych rekomendacj¹,

m.in. w zakresie mo¿liwoœci powo³ywania siê na dobre wyniki inwestycyjne

w przesz³oœci.

W przeciwieñstwie do Rekomendacji o badaniu adekwatnoœci produktu,

Rekomendacja dotycz¹ca systemu zarz¹dzania produktem obejmuje ogó³

umów ubezpieczenia, równie¿ te oferowane przez zak³ady prowadz¹ce dzia³al-

noœæ w dziale II, zgodnie z za³¹cznikiem do nowej ustawy. Tym niemniej, nie-

które postanowienia dotycz¹ wy³¹cznie ubezpieczeniowych produktów inwesty-

cyjnych (w rozumieniu rozporz¹dzenia PRIIP). Tytu³em przyk³adu, rekomen-

dacja 10.4 nakazuje, aby przy taryfikacji/tworzeniu produktu zak³ad analizowa³
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skalê i prawdopodobieñstwo osi¹gniêcia przez docelow¹ grupê klientów zysków

w przypadku ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych. Rekomenda-

cja 11.5 nakazuje badanie instrumentu finansowego, który ma stanowiæ ele-

ment projektowanego ubezpieczeniowego produktu inwestycyjnego, zaœ szcze-

gó³owe kryteria tego badania okreœla rekomendacja 11.6. Obowi¹zki zwi¹zane

z monitoringiem ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych w trakcie ich

oferowania okreœlaj¹ rekomendacje 21.3 oraz 22.1.

4. Prawodawstwo unijne

Na koniec, jedynie w formie wzmianki, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e kolejne regula-

cje co do sposobu oferowania umów ubezpieczenia z elementem inwestycyj-

nym przyniesie ustawodawstwo unijne. Od 31 grudnia 2016 r. zak³ady ubezpie-

czeñ powinny stosowaæ regulacje rozporz¹dzenia PRIIP, które wprowadza

przede wszystkim obowi¹zek przekazania dokumentu zawieraj¹cego kluczowe

informacje (tzw. KID – Key information document). Rozporz¹dzenie w sposób

kazuistyczny okreœla zarówno jego treœæ, jak i formê, wprost wskazuj¹c, ¿e jego

rozmiar nie mo¿e przekroczyæ trzech stron w formacie A4. Ze wzglêdu na œcis³e

wymogi co do formy KID, w praktyce raczej nie bêdzie mo¿liwe stworzenie jed-

nego dokumentu spe³niaj¹cego zarówno wymogi rozporz¹dzenia PRIIP, jak

i nowej ustawy oraz soft law, które zawieraj¹ bardzo szeroki katalog informacji,

jakie nale¿y przedstawiæ w karcie produktu. Rozporz¹dzenie PRIIP przewiduje

tak¿e dodatkowe instrumenty nadzorcze w postaci mo¿liwoœci na³o¿enia zaka-

zów lub ograniczeñ w zakresie wprowadzania do obrotu, dystrybucji lub sprze-

da¿y ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych czy praktyki zak³adów

ubezpieczeñ, w szczególnoœci je¿eli organ nadzoru na podstawie uzasadnio-

nych argumentów upewni siê, ¿e istniej¹ powa¿ne obawy dotycz¹ce ochrony

inwestorów lub istnieje zagro¿enie dla prawid³owego funkcjonowania i integral-

noœci rynków finansowych.

Na razie najbardziej odleg³a perspektywa czasowa wi¹¿e siê z dyrektyw¹

z 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeñ (IDD). Dyrektywa ta

zawiera ca³y rozdzia³ dotycz¹cy dodatkowych wymogów zwi¹zanych z ubezpie-

czeniowymi produktami inwestycyjnymi, które dotycz¹ kwestii takich, jak kon-

flikt interesów, informacje przekazywane klientowi czy oceny odpowiednioœci

i stosownoœci produktu dla klienta. Przepisy dyrektywy IDD powinny zostaæ

implementowane przez pañstwa cz³onkowskie w ci¹gu dwóch lat od wejœcia

w ¿ycie dyrektywy, zatem zak³ady ubezpieczeñ bêd¹ musia³y zmierzyæ siê z t¹

regulacj¹ zapewne w roku 2018.

5. Raport Rzecznika Finansowego oraz inne zmiany

w otoczeniu regulacyjnym

Na sposób dystrybucji ubezpieczeñ z elementem inwestycyjnym niew¹tpli-

wie istotny wp³yw bêd¹ mia³y równie¿ zmiany w otoczeniu regulacyjnym,

w szczególnoœci podejœcie i stosunek do tych produktów oraz sposobu ich dys-

trybucji prezentowany przez Komisjê Nadzoru Finansowego, Urz¹d Ochrony

Konkurencji i Konsumentów czy Rzecznika Finansowego.
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Dzia³alnoœæ rekomendacyjna KNF zosta³a ju¿ opisana powy¿ej. Na skutek

toczonych postêpowañ administracyjnych UOKiK w ostatnim czasie wyda³

w stosunku do wiêkszoœci ubezpieczycieli dzia³aj¹cych na rynku tzw. decyzje

zobowi¹zuj¹ce, na podstawie których zak³ady zobowi¹za³y siê do obni¿enia wy-

sokoœci pobieranych op³at likwidacyjnych. Warto dodaæ, ¿e z dniem 17 kwietnia

br. wesz³a w ¿ycie nowelizacja ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie kon-

kurencji i konsumentów
14

, która m.in. rozszerzy³a kr¹g praktyk naruszaj¹cych

zbiorowe interesy konsumentów o proponowanie konsumentom nabycia us³ug

finansowych, które nie odpowiadaj¹ ich potrzebom, ustalonym z uwzglêdnie-

niem dostêpnych przedsiêbiorcy informacji w zakresie cech tych konsumentów

lub proponowanie nabycia tych us³ug w sposób nieadekwatny do ich charakte-

ru. Choæ ju¿ wczeœniej tego typu praktyka mog³a byæ uznana za naruszaj¹c¹

zbiorowe interesy konsumentów, ustawodawca postanowi³ wyraŸnie j¹ wymie-

niæ, co niew¹tpliwie by³o reakcj¹ na wystêpuj¹ce na rynku praktyki misse-

lingowe, dostrze¿one w przesz³oœci przez UOKiK.

Z kolei Rzecznik Finansowy w marcu 2016 r. wyda³ Raport dotycz¹cy ubez-

pieczeñ na ¿ycie z UFK (czêœæ II)
15

, oparty przede wszystkim na skargach na

dzia³ania zak³adów ubezpieczeñ oferuj¹cych ubezpieczenia z UFK oraz ich dys-

trybutorów. Rzecznik opar³ siê tak¿e na doœwiadczeniach pe³nomocników pro-

cesowych reprezentuj¹cych klientów zak³adów ubezpieczeñ w postêpowaniach

s¹dowych. W zwi¹zku z tym obraz rynku ubezpieczeñ z UFK zaprezentowany

w raporcie jest w stosunku do zak³adów ubezpieczeñ bardzo krytyczny, a miejs-

cami wrêcz oskar¿ycielski. Raport zatem nie bêdzie sprzyja³ poprawieniu wize-

runku ubezpieczeñ z elementem inwestycyjnym, co poœrednio mo¿e skutkowaæ

niechêci¹ klientów do ich zakupu. De lege ferenda Rzecznik proponuje wyraŸne

oddzielenie umowy inwestycyjnej od klasycznej umowy ubezpieczenia nasta-

wionej na ochronê ¿ycia i zdrowia, a tak¿e dalsze dzia³ania na rzecz trans-

parentnoœci ich oferowania, przy czym raport nie zawiera ¿adnych konkretnych

propozycji w tym zakresie.

6. Podsumowanie

Niniejszy artyku³ jedynie skrótowo ukazuje zakres nowych regulacji do-

tycz¹cych sposobu oferowania umów ubezpieczenia z elementem inwestycyj-

nym, co równie¿ œwiadczy o tym, z jak du¿ymi zmianami przychodzi siê mierzyæ

zak³adom ubezpieczeñ. Mnogoœæ regulacji powoduje, ¿e mo¿na siê zastana-

wiaæ, czy mamy do czynienia z „przeregulowaniem” tego rodzaju ubezpieczeñ.

Iloœæ materia³ów informacyjnych, jakie nale¿y przekazywaæ klientowi, mo¿e

przyprawiæ o zawrót g³owy – ogólne warunki ubezpieczenia, regulamin, skoro-

widz do wzorca, karta produktu, kluczowe informacje o produkcie, uzasadnie-

nie adekwatnoœci produktu w zwi¹zku z ankiet¹ potrzeb klienta… Zasadne sta-

je siê pytanie, jak taka iloœæ dokumentów wp³ynie na percepcjê klienta, w szcze-

gólnoœci, czy klient bêdzie siê wœród tych dokumentów potrafi³ odnaleŸæ i czy
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rzeczywiœcie spowoduj¹ one lepsze zrozumienie produktu. Zasypywanie klien-

ta informacjami i dokumentami mo¿e bowiem spowodowaæ skutki odwrotne od

zamierzonych – z jednej strony w ogóle zniechêciæ go do zawierania tego typu

umów (klient mo¿e dojœæ do przekonania, ¿e iloœæ dokumentów s³u¿y ukryciu

pewnych informacji lub ¿e proces zawarcia umowy jest dla niego zbyt skompli-

kowany) b¹dŸ te¿ sprowadziæ ca³y proces do mechanicznego podpisywania i od-

bioru przez klienta kolejnych dokumentów oraz oœwiadczeñ. Problem „inflacji”

informacji by³ ju¿ wskazywany na ³amach „Prawa Asekuracyjnego”
16

przez

prof. J. £añcuckiego, który wyra¿a³ w¹tpliwoœæ, czy iloœæ informacji rzeczy-

wiœcie pomo¿e konsumentom „w podjêciu bardziej œwiadomej decyzji i doko-

naniu wyboru produktu ubezpieczeniowego najlepiej dostosowanego do ich

potrzeb”.

Inn¹ w¹tpliwoœci¹, jaka wi¹¿e siê z nowymi regulacjami, jest niewielka ich

elastycznoœæ. Brak jest uzale¿nienia stosowania regulacji do danych produktów

w zale¿noœci np. od kwoty sk³adki, charakteru produktu (nie ma znaczenia, czy

jest to umowa g³ówna, czy dodatkowa) czy konstrukcji produktu. Prowadzi to

do sytuacji, w której zak³ad ubezpieczeñ powinien wykonaæ de facto identyczne

obowi¹zki zarówno w przypadku klienta zamierzaj¹cego zainwestowaæ ogrom-

ne œrodki przez okres kilkunastu lat w fundusze o wysokim profilu ryzyka, jak

i w przypadku dokupienia przez klienta do posiadanej klasycznej ochrony na ¿y-

cie umowy dodatkowej z UFK, na któr¹ chce od czasu do czasu dobrowolnie

wp³acaæ nadwy¿kê posiadanych œrodków. Brak odstêpstw od stosowania przepi-

sów mo¿e negatywnie wp³ywaæ na dostêpnoœæ takich produktów, gdy¿ albo

zak³ad ubezpieczeñ nie bêdzie skory do ich oferowania, albo klient zaintere-

sowany sprawnym i szybkim zainwestowaniem okreœlonych œrodków wybierze

inne instrumenty inwestycyjne.

W zwi¹zku z powy¿szym powstaje obawa, i¿ reakcja ustawodawcy oraz orga-

nu nadzoru na problemy, jakie powstawa³y w przesz³oœci na rynku ubezpieczeñ

z elementem inwestycyjnym w zwi¹zku z tzw. op³atami likwidacyjnymi czy zja-

wiskiem misselingu, mo¿e spowodowaæ efekt „wylania dziecka z k¹piel¹” i po

prostu znaczenie tego segmentu rynku ubezpieczeñ zostanie zmarginalizowa-

ne. Czeœæ zak³adów ubezpieczeñ, w nastêpstwie wprowadzanych regulacji,

mo¿e bowiem ca³kowicie zaprzestaæ oferowania umów z grupy 3
17

. Maj¹c na

wzglêdzie fakt, ¿e wiêkszoœæ zak³adów ubezpieczeñ dzia³a w ramach grup kapi-

ta³owych, zak³ady ubezpieczeñ zniechêcone surow¹ polityk¹ ustawodawcz¹

i regulacyjn¹ mog¹ kierowaæ swoich klientów, zainteresowanych inwestowa-

niem œrodków, do towarzystw funduszy inwestycyjnych dzia³aj¹cych w ramach

ich grupy. Takie jednak dzia³ania stanowi³yby w praktyce zawê¿enie mo¿liwoœci

inwestycyjnych dla klientów. Ograniczanie klientom oferty dostêpnych mo¿li-

woœci inwestycyjnych mo¿e mieæ negatywny wp³yw na kszta³towanie postaw
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Polaków w zakresie gromadzenia oszczêdnoœci i zabezpieczenia swojej

przysz³oœci. Obecnie poziom gromadzonych przez Polaków oszczêdnoœci nale¿y

do najni¿szych w Europie, siêgaj¹c ledwie 3,7% PKB, podczas gdy œrednia

w Unii Europejskiej wynosi ok. 7%
18

.

Z drugiej jednak strony wejœcie w ¿ycie nowych regulacji zawsze stanowi te¿

pewnego rodzaju szansê, szczególnie je¿eli zak³ady ubezpieczeñ zdo³aj¹ prze-

kuæ wymóg ankietowania w nowoczesne narzêdzie sprzeda¿owe. Niew¹tpliwie

warto obserwowaæ, w jaki sposób zak³ady ubezpieczeñ dostosuj¹ siê do nowych

regulacji, gdy¿ najbli¿szy rok mo¿e okazaæ siê prze³omowy dla przysz³oœci

polskiego rynku ubezpieczeñ z elementem inwestycyjnym.

Na obecnym etapie trudno formu³owaæ konkretne wnioski de lege ferenda,

gdy¿ niew¹tpliwie najpierw nale¿y zweryfikowaæ to, jak rynek ubezpieczeniowy

przyjmie nowe rozwi¹zania, równie¿ wprowadzane w formie rekomendacji

KNF. Trudno sobie wyobraziæ, ¿e ponad obecnie wprowadzane rozwi¹zania

wskazane mog³yby byæ jeszcze jakieœ dodatkowe obowi¹zki informacyjne, gdy¿

ju¿ teraz ich liczba wydaje siê zbyt du¿a. Zasadne natomiast mo¿e siê okazaæ

scalenie czêœci obowi¹zków, tak aby klient nie otrzymywa³ kilku niezale¿nych

dokumentów informacyjnych, dotycz¹cych podobnych obszarów (np. karty

produktu obok kluczowych informacji o produkcie). Innym kierunkiem poten-

cjalnych zmian mo¿e byæ dokonanie odpowiedniego uelastycznienia przepisów

i wprowadzenie stosownych wy³¹czeñ od czêœci obowi¹zków w tych sytuacjach,

w których element inwestycyjny ma niewielkie lub marginalne znaczenie dla

ca³oœci produktu lub nie ma ryzyka naruszenia interesów klientów. Niew¹tpli-

wie jednak na chwilê obecn¹ najbardziej potrzebny jest po prostu spokój i brak

kolejnych zmian, tak aby daæ mo¿liwoœæ zak³adom ubezpieczeñ dostosowania

siê do nowego otoczenia prawnego i wypracowania nowych standardów dystry-

bucji ubezpieczeñ z elementem inwestycyjnym.

Wojciech £uczka

radca prawny w Towarzystwie Ubezpieczeñ Allianz ¯ycie Polska S.A.

Pogl¹dy wyra¿one w artykule stanowi¹ wy³¹cznie prywatne opinie autora

i nie nale¿y ich traktowaæ jako stanowiska TU Allianz ¯ycie Polska S.A.
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New Rules of Offering Insurance-Based Investment Products

in the Light of the Insurance and Reinsurance Activity Act

The purpose of the article is to summarize the recent and forthcoming changes to the provisions

of law, which have an impact on the manner in which insurance-based investment products are

offered. The main part of the text is focused on changes resulting from the Act dated Septem-

ber 11, 2015 on insurance and reinsurance activity, in particular those relating to a client needs

questionnaire, being one of the most important instruments aimed at offering insurance-based in-

vestment products in a transparent and comprehensible for the client way. Apart from changes to

the Act on insurance and reinsurance activity, the article includes information on modifications

following the Polish Financial Supervision Authority’s recommendation on product adequacy and

system of product management, other developments in regulatory environment, as well as Euro-

pean legal acts, such as PRIIP regulation and a new Directive on insurance distribution. The text

also contains an attempt to analyse the influence of new regulations on the way of offering insu-

rance-based investment products.

Keywords: insurance contract with capital investment fund, insurance distribution, Solvency II,

structured product, unit-linked product, Insurance and Reinsurance Activity Act.
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