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Zmiany regulacji prawnych w zakresie

standardów obs³ugi klientów

przez poœredników ubezpieczeniowych

Artyku³ zawiera informacje o nadchodz¹cych zmianach regulacyjnych dotycz¹cych prowadzenia

dystrybucji ubezpieczeñ oraz zasad obs³ugi klienta przez poœredników ubezpieczeniowych. Zmia-

ny te bêd¹ wprowadzone na podstawie regulacji europejskich, a w szczególnoœci nowej dyrektywy

w sprawie poœrednictwa ubezpieczeniowego (IMD 2). Zauwa¿alna jest tak¿e aktywnoœæ podmio-

tów samorz¹dowych i administracji pañstwowej w tym zakresie. Najwiêksze zmiany dotyczyæ bêd¹

zasad dystrybucji produktów ubezpieczeniowych, spe³niaj¹cych funkcjê inwestycyjno-oszczêdno-

œciow¹, w szczególnoœci w zakresie przekazywania informacji o produkcie ubezpieczeniowym,

w tym o kosztach i ryzykach zwi¹zanych z produktem, a tak¿e dokonywania analizy potrzeb i mo¿li-

woœci finansowych klienta.

S³owa kluczowe: poœrednictwo ubezpieczeniowe, MiFID II, dyrektywa w sprawie poœrednictwa

ubezpieczeniowego IMD 2, KID, Rekomendacja dobrych praktyk PIU, Rekomendacja KNF.

1. Uwagi ogólne

Przed poœrednictwem ubezpieczeniowym stoi wiele wyzwañ. Wyzwania te

wynikaj¹ zarówno z postêpu technologicznego oraz oczekiwañ klientów w za-

kresie standardów obs³ugi, jak równie¿, a mo¿e przede wszystkim, z istotnych

zmian w otoczeniu prawnym. Ustawodawstwo europejskie i polskie rozwija siê

w kierunku mechanizmów prawnych zapewniaj¹cych jak najszersz¹ ochronê

interesów konsumentów we wszystkich sektorach us³ug finansowych, w tym

równie¿ i w us³ugach ubezpieczeniowych. Przy czym nale¿y podkreœliæ, ¿e

w szczególnoœci dotyczy to obs³ugi produktów o charakterze oszczêdnoœciowo-

-inwestycyjnym. Znajduje to tak¿e odbicie w polityce organów administracji

pañstwowej, odpowiedzialnych za ochronê konsumentów oraz orzecznictwie

S¹dów Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zatem, poza regulacjami usta-

wowymi, na zwiêkszenie uprawnieñ konsumenckich wynikaj¹cych ze stosunku

ubezpieczenia wp³ynê³a równie¿ aktywnoœæ Komisji Nadzoru Finansowego

(KNF) i Rzecznika Ubezpieczonych (RzU). Dzia³ania w tym zakresie podejmo-

wa³ tak¿e Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), m.in. reali-

zuj¹c przez kolejne lata za³o¿enia okreœlane w Strategii Polityki Konsumenc-

kiej
1

. Strategie polityki konsumenckiej, których celem jest „wzmocnienie pozy-

cji konsumentów, polepszenie ich dobrobytu oraz zapewnienie ich skutecznej
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1
Strategia Polityki Konsumenckiej na lata 2014–2018 opisuje dzia³ania Rz¹du Rzeczypospoli-

tej Polskiej na rzecz wzmocnienia poziomu ochrony praw konsumentów na polskim rynku

oraz zapewnienia im równych szans na rynku wspólnotowym, dostêpna na stronie

www.uokik.gov.pl. Za jeden z podstawowych priorytetów w zakresie zwiêkszenia bezpieczeñ-



ochrony” s¹ równie¿ przyjmowane przez Komisjê Europejsk¹
2

. Do dzia³añ pro-

konsumenckich przy³¹czy³y siê równie¿ organizacje samorz¹du ubezpieczenio-

wego: Polska Izba Ubezpieczeñ oraz Zwi¹zek Banków Polskich, m.in. przygoto-

wuj¹c dokumenty, które maj¹ za zadanie wype³nienie luk prawnych, ustalenie

standardów obs³ugi klienta, jednolitych zasad postêpowania oraz polityki infor-

macyjnej (tzw. samoregulacja rynku)
3

.

Poœrednictwo ubezpieczeniowe odgrywa kluczow¹ rolê w dystrybucji ubez-

pieczeñ, zatem stanowi niezmiernie istotn¹ czêœæ rynku ubezpieczeniowego.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e poœrednicy, bêd¹c osobami „pierwszego kontaktu” z klien-

tem, odgrywaj¹ niebagateln¹ rolê w upowszechnianiu ubezpieczeñ, udzielaj¹c

informacji o ryzykach, na jakie klient jest nara¿ony. W praktyce to poœrednicy

ubezpieczeniowi przekazuj¹ klientowi informacje o charakterze umowy. Co

prawda, nieustannie roœnie liczba wymaganych dokumentów i informacji,

przekazywanych klientowi podczas procesu zawierania umowy ubezpieczenia,

jednak¿e w wiêkszoœci przypadków klienci czytaj¹ jedynie pobie¿nie przekazy-

wane pisemne informacje, choæby ze wzglêdu na ograniczenia czasowe. St¹d

w znakomitej wiêkszoœci przypadków w praktyce klienci polegaj¹ na informa-

cjach przekazywanych ustnie przez poœredników ubezpieczeniowych. Dobrze

zawarta umowa jest gwarancj¹ jej trwa³oœci, a nawet najlepszy produkt ubez-

pieczeniowy, je¿eli zosta³ sprzedany niew³aœciwie, czyli niezgodnie z oczekiwa-

niami i potrzebami klienta, jest Ÿród³em problemów dla obu stron umowy. Ta-

kie wnioski p³yn¹ m.in. z lektury Raportu Rzecznika Ubezpieczonych do-

tycz¹cego ubezpieczenia na ¿ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita³o-

wym
4

. Warto przytoczyæ podstawowe zarzuty, stawiane przez konsumentów,

którzy zawarli umowê ubezpieczenia na ¿ycie z ubezpieczeniowym funduszem

kapita³owym (ufk): brak informacji, ¿e umowa, do której przystêpuj¹, jest

umow¹ ze sk³adk¹ regularn¹, p³atn¹ np. co roku przez 15 lat, a nie sk³adk¹ jed-

norazow¹; wysokie op³aty administracyjne i inne, pobierane w trakcie trwania

umowy, o których nie informowano w momencie jej zawierania; b³êdne infor-

macje co do istotnych elementów umowy, przekazywane przed zawarciem

(przyst¹pieniem do) umowy, np. na temat przewidywanych gwarantowanych
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stwa ekonomicznego konsumentów na rynku us³ug finansowych uznano: podejmowanie

dzia³añ prowadz¹cych do kontroli podmiotów dzia³aj¹cych na rynku finansowym pod k¹tem

rzetelnoœci oferowania i sprzeda¿y produktów inwestycyjnych, przeciwdzia³anie przekazywa-

niu nierzetelnych informacji o warunkach przyst¹pienia do grupowego ubezpieczenia na ¿ycie

i do¿ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita³owym, a w szczególnoœci w zakresie ryzyka

zwi¹zanego z dan¹ inwestycj¹.
2

http://ec.europa.eu/consumers/archive/overview/cons_policy/doc/cps_0713_pl.pdf
3

Przyk³ady samoregulacji: 1) Rekomendacja dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance

w zakresie ubezpieczeñ ochronnych powi¹zanych z produktami bankowymi (I Rekomendacja

Bancassurance); 2) Rekomendacja w sprawie dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeñ finan-

sowych powi¹zanych z produktami bankowymi zabezpieczonymi hipotecznie (II Rekomenda-

cja Bancassurance); 3) Rekomendacja dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w za-

kresie ubezpieczeñ z elementem inwestycyjnym lub oszczêdnoœciowym (III Rekomendacja

Bancassurance, 4) Rekomendacja dobrych praktyk informacyjnych dotycz¹cych ubezpieczeñ

na ¿ycie zwi¹zanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapita³owymi.
4

http://rzu.gov.pl/pdf/Raport_UFK.pdf



zysków (nawet kilkudziesiêcioprocentowych) czy mo¿liwoœci wycofania ca³oœci

wp³aconych kwot w dowolnym momencie bez op³at i z zyskiem, niestosowania

op³aty likwidacyjnej lub jej wysokoœci
5

. Wniosek jest jednoznaczny – brak prze-

kazania dostatecznych informacji na temat zawieranej umowy prowadzi do

tego, ¿e klienci kupuj¹ produkt niedopasowany do ich potrzeb i mo¿liwoœci fi-

nansowych lub, co gorsza, nie maj¹ œwiadomoœci co do charakteru tego produk-

tu. Nasi konsumenci nie maj¹ tak¿e dostatecznej wiedzy i doœwiadczenia na te-

mat procesów zachodz¹cych na rynkach finansowych, cyklów koniunktural-

nych oraz tzw. planowania finansowego swojego ¿ycia, co jest dodatkowym

czynnikiem obci¹¿aj¹cym sprzeda¿ produktów finansowych.

Dlatego ca³kowicie zrozumia³e s¹ postulaty, zg³aszane zarówno przez usta-

wodawcê europejskiego, jak równie¿ przez œrodowisko ubezpieczeniowe, a do-

tycz¹ce okreœlenia zakresu podstawowych informacji przekazywanych kliento-

wi w fazie przedsprzeda¿owej w taki sposób, aby by³y dla niego zrozumia³e oraz

umo¿liwia³y podjêcie œwiadomej decyzji o ubezpieczeniu. Niezbêdne jest tak¿e

zagwarantowanie, aby poœrednicy ubezpieczeniowi posiadali odpowiedni¹ wie-

dzê o oferowanych produktach. Tu z kolei odwrotne podejœcie zaprezentowa³

polski ustawodawca, poprzez wprowadzenie rezygnacji z obowi¹zkowych szko-

leñ dla osób wykonuj¹cych czynnoœci agencyjne i brokerskie. Zapewne jednak

przy dokonywaniu kolejnych zmian ustawodawczych obowi¹zek podnoszenia

kwalifikacji zawodowych powróci. Nie nale¿y tak¿e zapominaæ o koniecznoœci

zachowania wysokich standardów etycznych przy wykonywaniu zawodu po-

œrednika ubezpieczeniowego.

Obowi¹zuj¹ce polskie przepisy prawa ubezpieczeniowego w sposób jednozna-

czny okreœlaj¹ rolê i zobowi¹zania poœredników ubezpieczeniowych w stosunku

do stron umowy ubezpieczenia, a tak¿e odpowiedzialnoœæ za wykonywane czyn-

noœci
6

. Przysz³oœæ, ju¿ nieodleg³a, przyniesie w tym zakresie wiele zmian.

2. Aktualne wymogi w zakresie standardów obs³ugi

przez poœredników ubezpieczeniowych

Obecnie najwa¿niejsze kwestie zwi¹zane z okreœleniem obowi¹zków zwi¹za-

nych z wykonywaniem dzia³alnoœci przez poœredników ubezpieczeniowych re-

guluje ustawa o poœrednictwie ubezpieczeniowym
7

oraz kodeks cywilny
8

. Polska

ustawa o poœrednictwie ubezpieczeniowym implementowa³a regulacje dyrekty-

wy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/92/WE z 9 grudnia 2002 r. w spra-

wie poœrednictwa ubezpieczeniowego (IMD 1). Powo³ana dyrektywa IMD 1

zast¹pi³a poprzedni¹ dyrektywê Rady 77/92 EWG z 13 grudnia 1976 r.,

PRAWO ASEKURACYJNE 3/2014 (80) 59

Zmiany regulacji prawnych w zakresie standardów obs³ugi klientów

5
Str. 5–6 Raportu Rzecznika Ubezpieczonych.

6
Kwestia odpowiedzialnoœci agentów ubezpieczeniowych (w tym przede wszystkim multiagen-

tów) oraz brokerów zosta³a szeroko omówiona w artyku³ach M. Serwach pt. Podstawy oraz za-

sady odpowiedzialnoœci brokera ubezpieczeniowego oraz J. Pokrzywniaka pt. Zagadnienia od-

powiedzialnoœci cywilnej „multiagenta”, zamieszczonych w niniejszym numerze „Prawa Ase-

kuracyjnego”.
7

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. (Dz. U. Nr 124, poz. 1154, z póŸn. zm.).
8

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 121).



dokonuj¹c znacznego ujednolicenia i ustandaryzowania zasad wykonywania

poœrednictwa ubezpieczeniowego przez kraje cz³onkowskie, poniewa¿ istnienie

znacznych ró¿nic w regulacjach przyjêtych przez poszczególne kraje utrud-

nia³o stworzenie jednolitego europejskiego rynku ubezpieczeniowego. Obecnie

prowadzone s¹ przez Komisjê Europejsk¹ zaawansowane prace nad wprowa-

dzeniem dyrektywy IMD 2. Zgodnie z przedstawionym przez Komisjê proje-

ktem, w niektórych kwestiach, w szczególnoœci dotycz¹cych sprzeda¿y bezpo-

œredniej ubezpieczeñ i obowi¹zków informacyjnych dystrybutorów ubezpie-

czeñ, zmiany bêd¹ daleko id¹ce. Zakres proponowanych zmian zosta³ szeroko

omówiony na ³amach „Prawa Asekuracyjnego”
9

. Poni¿ej zostan¹ w sposób skró-

towy przedstawione podstawowe akty prawne i pozaprawne, reguluj¹ce stan-

dardy obs³ugi wykonywanej przez poœredników ubezpieczeniowych.

2.1. IMD 1

Dyrektywa IMD 1 zawiera podstawowe zasady, na których powinno opieraæ

siê wykonywanie czynnoœci poœrednictwa ubezpieczeniowego w poszczegól-

nych krajach cz³onkowskich. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e wiele kwestii polskie przepi-

sy reguluj¹ nieco odmiennie od regulacji europejskich, jednak¿e problematyka

analizy zgodnoœci polskiego prawa z ustawodawstwem unijnym pozostaje poza

ramami niniejszego artyku³u. Natomiast warto zwróciæ uwagê na jedn¹ z wa¿-

niejszych regulacji dotycz¹c¹ obs³ugi klientów zawart¹ w tej dyrektywie, która

nie znalaz³a pe³nego odzwierciedlenia w polskim ustawodawstwie. Otó¿ Motyw

nr 20 dyrektywy stanowi, ¿e „Je¿eli poœrednik oœwiadcza, i¿ doradza w sprawie

produktów szerokiej gamy zak³adów ubezpieczeñ, powinien przeprowadziæ

prawid³ow¹ i wystarczaj¹co szerok¹ analizê produktów dostêpnych na rynku.

Ponadto wszyscy poœrednicy powinni wyjaœniaæ powody okreœlonej porady”.

Przepis art. 2 pkt 7 dyrektywy zawiera okreœlenie „zale¿nego poœrednika ubez-

pieczeniowego”, przez którego rozumie siê ka¿d¹ osobê, która prowadzi dzia³al-

noœæ poœrednictwa ubezpieczeniowego na rzecz i w imieniu jednego lub wiê-

kszej liczby zak³adów ubezpieczeñ, w przypadku produktów ubezpieczenio-

wych niebêd¹cych wobec siebie konkurencyjnymi, ale niepobieraj¹c¹ sk³adek

lub kwot przeznaczonych dla klienta i za której dzia³alnoœæ pe³n¹ odpowiedzial-

noœæ ponosi zak³ad ubezpieczeñ, w przypadku produktów, które odpowiednio

ich dotycz¹. Polski ustawodawca nie zdecydowa³ siê na ustanowienie tego ro-

dzaju poœredników ubezpieczeniowych, jak równie¿ obowi¹zek dokonywania

analizy produktowej zosta³ ograniczony wy³¹cznie w stosunku do brokerów.

2.2. Kodeks cywilny – umowa agencyjna

Kluczowe przepisy reguluj¹ce stosunki pomiêdzy zak³adem ubezpieczeñ

a agentem zosta³y zawarte w kodeksie cywilnym. Artyku³ 758 k.c. zawiera defi-
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9
J. £añcucki, Ocena za³o¿eñ do projektu nowej dyrektywy w sprawie poœrednictwa ubezpiecze-

niowego, Prawo Asekuracyjne 2012, nr 2; Zakres i charakter zmian w dyrektywie w sprawie

poœrednictwa ubezpieczeniowego, Prawo Asekuracyjne 2012, nr 3 oraz Wp³yw nowych regula-

cji unijnych na funkcjonowanie rynku ubezpieczeniowego, opublikowany w niniejszym nu-

merze kwartalnika.



nicjê umowy agencyjnej, zgodnie z któr¹ „przez umowê agencyjn¹ przyjmuj¹cy

zlecenie (agent) zobowi¹zuje siê, w zakresie dzia³alnoœci swego przedsiêbior-

stwa, do sta³ego poœredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klien-

tami umów na rzecz daj¹cego zlecenie przedsiêbiorcy albo do zawierania ich

w jego imieniu”. Nastêpnie przepisy art.760–760
2

k.c. reguluj¹ szczegó³owo

stosunki pomiêdzy agentem a daj¹cym zlecenie ubezpieczycielem. Podkreœle-

nia wymaga, ¿e obie strony umowy s¹ zobowi¹zane do zachowania wza-

jemnej lojalnoœci, zaœ agent obowi¹zany jest przekazywaæ wszelkie

informacje maj¹ce znaczenie dla daj¹cego zlecenie oraz przestrze-

gaæ jego wskazówek uzasadnionych w danych okolicznoœciach, a tak-

¿e podejmowaæ, w zakresie prowadzonych spraw, czynnoœci potrzeb-

ne do ochrony praw daj¹cego zlecenie. Regulacja ta ma przewa¿aj¹cy

wp³yw na okreœlenie funkcji agenta w trakcie poœredniczenia przy zawieraniu

umowy ubezpieczenia.

2.3. Ustawa o poœrednictwie ubezpieczeniowym

Artyku³ 2 ust. 1 ustawy o poœrednictwie ubezpieczeniowym (dalej: u.p.u.)

zawiera definicjê poœrednictwa, zgodnie z któr¹ „poœrednictwo ubezpieczenio-

we polega na wykonywaniu przez poœrednika za wynagrodzeniem czynnoœci

faktycznych lub czynnoœci prawnych zwi¹zanych z zawieraniem lub wy-

konywaniem umów ubezpieczenia”. Powo³any przepis w ust. 2 wprowadza

podzia³ na agentów i brokerów ubezpieczeniowych, nastêpnie reguluj¹c ich

obowi¹zki w zakresie obs³ugi klienta i reprezentacji interesów podczas za-

wierania umowy ubezpieczenia. Regulacja ta stanowi odzwierciedlenie regula-

cji zawartej w art. 2 ust. 5 dyrektywy IMD 1, zgodnie z któr¹: „poœrednik ubez-

pieczeniowy oznacza dowoln¹ osobê fizyczn¹ lub prawn¹, która podejmuje lub

prowadzi dzia³alnoœæ poœrednictwa ubezpieczeniowego za wynagrodzeniem”.

Zadania poszczególnych kategorii poœredników zosta³y okreœlone w art. 4

u.p.u., zgodnie z którym „Poœrednik ubezpieczeniowy wykonuje:

1) czynnoœci w imieniu lub na rzecz zak³adu ubezpieczeñ, zwane dalej „czyn-

noœciami agencyjnymi”, polegaj¹ce na: pozyskiwaniu klientów, wykony-

waniu czynnoœci przygotowawczych zmierzaj¹cych do zawierania umów

ubezpieczenia, zawieraniu umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w ad-

ministrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, tak¿e w sprawach

o odszkodowanie, jak równie¿ na organizowaniu i nadzorowaniu czynnoœci

agencyjnych (dzia³alnoœæ agencyjna) albo

2) czynnoœci w imieniu lub na rzecz podmiotu poszukuj¹cego ochrony ubez-

pieczeniowej, zwane dalej „czynnoœciami brokerskimi”, polegaj¹ce na za-

wieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia, wykony-

waniu czynnoœci przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz

uczestniczeniu w zarz¹dzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, tak¿e

w sprawach o odszkodowanie, jak równie¿ na organizowaniu i nadzorowa-

niu czynnoœci brokerskich (dzia³alnoœæ brokerska)”.

Ustawa o poœrednictwie ubezpieczeniowym nak³ada odmienne obo-

wi¹zki na agentów ubezpieczeniowych i na brokerów ubezpieczeniowych
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w zakresie obs³ugi klienta i przekazywanego zakresu informacji. W art. 8

u.p.u. jest sformu³owany obowi¹zek, aby dzia³alnoœæ agencyjna by³a wykony-

wana z zachowaniem starannoœci, okreœlonej w art. 355 § 2 k.c.
10

, oraz do-

brych obyczajów. Obowi¹zki informacyjne dotycz¹ce osoby agenta ubezpie-

czeniowego s¹ zawarte w art. 13 u.p.u.
11

. Ponadto agent obowi¹zany jest oka-

zywaæ klientowi przy pierwszej czynnoœci nale¿¹cej do zakresu dzia³alnoœci

agencyjnej oraz na ka¿de ¿¹danie dokument pe³nomocnictwa oraz zachowaæ

w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane w zwi¹zku z wykonywaniem czyn-

noœci agencyjnych, dotycz¹ce zak³adu ubezpieczeñ, drugiej strony umowy

ubezpieczenia oraz podmiotu szukaj¹cego ochrony ubezpieczeniowej; obo-

wi¹zek ten ci¹¿y na agencie ubezpieczeniowym równie¿ po rozwi¹zaniu umo-

wy agencyjnej. Je¿eli chodzi o informacje dotycz¹ce zawieranej umowy ubez-

pieczenia, udostêpniane klientowi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, to

agent, reprezentuj¹c ubezpieczyciela, tak jak w przypadku innych umów

ubezpieczenia, ma przede wszystkim obowi¹zek umo¿liwienia klientowi zapo-

znania siê z treœci¹ ogólnych warunków ubezpieczenia, poprzez dostarczenie

tego dokumentu stronie.

Zupe³nie odmiennie w ustawie o poœrednictwie ubezpieczeniowym

w art. 26 zosta³a okreœlona relacja brokera z klientem. Oprócz obowi¹zków

informacyjnych dotycz¹cych jego osoby, w tym o posiadanych akcjach albo

udzia³ach zak³adu ubezpieczeñ, broker ubezpieczeniowy jest obowi¹zany

wykonywaæ dzia³alnoœæ z poszanowaniem interesów stron umowy

ubezpieczenia, zaœ przed zawarciem umowy ubezpieczenia udzieliæ

na piœmie porady, w oparciu o rzeteln¹ analizê ofert w liczbie wystar-

czaj¹cej do opracowania rekomendacji najw³aœciwszej umowy ubez-

pieczenia oraz pisemnie wyjaœniæ podstawy, na których opiera siê re-

komendacja, zachowaæ w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane

w zwi¹zku z wykonywaniem czynnoœci brokerskich. Zakres zlecenia

brokerskiego ustalany jest umownie i tam te¿ zostaj¹ okreœlone obowi¹zki bro-

kera wobec klienta
12

.
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Art. 355 § 2. „ Nale¿yt¹ starannoœæ d³u¿nika w zakresie prowadzonej przez niego dzia³alnoœci

gospodarczej okreœla siê przy uwzglêdnieniu zawodowego charakteru tej dzia³alnoœci”.
11

Agent ubezpieczeniowy jest zobowi¹zany, przy pierwszej czynnoœci nale¿¹cej do zakresu

dzia³alnoœci agencyjnej, poinformowaæ klienta o:

1) firmie, pod któr¹ wykonuje dzia³alnoœæ agencyjn¹, oraz adresie siedziby;

2) wpisie do rejestru poœredników ubezpieczeniowych i sposobie sprawdzenia wpisu do reje-

stru;

3) posiadanych akcjach albo udzia³ach zak³adu ubezpieczeñ uprawniaj¹cych co najmniej do

10% g³osów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników oraz, w przypadku

agenta ubezpieczeniowego bêd¹cego osob¹ prawn¹, o akcjach lub udzia³ach agenta ubezpie-

czeniowego posiadanych przez zak³ad ubezpieczeñ, uprawniaj¹cych co najmniej do 10%

g³osów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników.
12

Szerzej na ten temat: J. Pokrzywniak, Broker ubezpieczeniowy – ubezpieczaj¹cy – ubezpie-

czyciel. Stosunki zobowi¹zaniowe, Bydgoszcz–Poznañ 2005, s. 54; M. Fras, Prawne aspekty

konkurencji na rynku poœrednictwa ubezpieczeniowego, Rozprawy Ubezpieczeniowe z. 7

(2/2009), s. 166.



2.4. Kodeks Etyki Zawodowej Brokera

Dodatkowo, oprócz zasad ustawowych, brokerów stowarzyszonych w Sto-

warzyszeniu Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych obo-

wi¹zuje Kodeks Etyki Zawodowej Brokera
13

. Szczególnie warte podkreœle-

nia s¹ zasady uczciwoœci i rzetelnoœci brokera. Zgodnie z tym Kodeksem,

broker powinien wykonywaæ zawód z zachowaniem zasad uczciwoœci i rze-

telnoœci, zaœ w szczególnoœci sprzeczne z niniejszymi zasadami jest:

1) podawanie informacji niezgodnych z rzeczywistoœci¹ lub wprowadzaj¹cych

w b³¹d odbiorców;

2) sk³adanie nierzetelnych obietnic i gwarancji;

3) wywieranie presji, wykorzystywanie okazanego zaufania lub przymusowego

po³o¿enia kontrahenta;

4) oferowanie udzia³u w wynagrodzeniu w celu nawi¹zania b¹dŸ podtrzymania

relacji z klientem, przyjmowanie korzyœci osobistych lub maj¹tkowych od

ubezpieczyciela, jeœli wp³ywa to na obiektywizm w ocenie lub rekomendacji

ofert.

Je¿eli chodzi o jedn¹ z najistotniejszych kwestii, zwi¹zanych z prawid³owym

wykonywaniem czynnoœci brokerskich, jak¹ jest obiektywne wyszukanie najko-

rzystniejszej oferty ubezpieczeniowej, nale¿y przytoczyæ nastêpuj¹c¹ zasadê:

„Broker dokonuje analizy zebranych ofert przy zastosowaniu jasnych i obiek-

tywnych kryteriów analizy. Ograniczenie liczby ofert analizowanych w celu

wydania rekomendacji, na innej podstawie ni¿ w nastêpstwie dokonywania

procesu eliminacji w toku prowadzonej analizy przy zastosowaniu ww. kryte-

riów, mo¿e wynikaæ tylko i wy³¹cznie z jednoznacznego oœwiadczenia woli

klienta”.

3. Kierunek zmian w zakresie okreœlenia nowych standardów

obs³ugi klienta przez poœrednika ubezpieczeniowego

Wœród przysz³ych regulacji prawnych, dotycz¹cych sposobu wykonywania

poœrednictwa ubezpieczeniowego, do najwa¿niejszych nale¿¹ dyrektywa o po-

œrednictwie ubezpieczeniowym (IMD 2) oraz dyrektywa w sprawie rynków in-

strumentów finansowych (MiFID II) – w zakresie dotycz¹cym dystrybucji ubez-

pieczeñ o charakterze oszczêdnoœciowo-inwestycyjnym. W niniejszym artykule

chcia³abym zwróciæ jedynie uwagê na przysz³e obowi¹zki i regulacje dotycz¹ce

bezpoœrednio zasad wykonywania poœrednictwa ubezpieczeniowego
14

.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e d¹¿enie do zapewnienia wysokich i oczekiwanych

standardów dystrybucji produktów ubezpieczeniowych jest przejawiane nie

tylko przez ustawodawcê, lecz tak¿e przez organizacje samorz¹dowe, repre-

zentacje zawodowe oraz organ nadzoru. Powy¿ej zosta³y opisane dzia³ania
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niejsze dla rynku ubezpieczeniowego regulacje, które zosta³y przyjête lub s¹ aktualnie proce-

dowane w Parlamencie Europejskim.



samorz¹du brokerskiego w zakresie ustalenia standardów obs³ugi przez broke-

rów poprzez wprowadzenie Kodeksu Etyki Zawodowej Brokera. Podobne

dzia³ania w odniesieniu do produktów klasyfikowanych jako ubezpieczenia na

¿ycie zwi¹zane z ubezpieczeniowymi funduszami kapita³owymi podjê³a Polska

Izba Ubezpieczeñ przyjmuj¹c Rekomendacjê dobrych praktyk informa-

cyjnych dotycz¹cych ubezpieczeñ na ¿ycie zwi¹zanych z ubezpiecze-

niowymi funduszami kapita³owymi.

Komisja Nadzoru Finansowego podjê³a tak¿e dzia³ania w zakresie wprowa-

dzenia odrêbnych regu³ dotycz¹cych zasad wykonywania dystrybucji ubezpie-

czeñ przez zak³ady ubezpieczeñ, a tak¿e przez banki, wydaj¹c Rekomendacjê

U w sprawie dobrych praktyk w zakresie bancassurance
15

oraz dostrze-

gaj¹c „potrzebê ujednolicenia standardów w zakresie prowadzenia dzia³alno-

œci ubezpieczeniowej niezale¿nie od kana³u (sposobu) dystrybucji ubezpie-

czeñ” w Wytycznych dla zak³adów ubezpieczeñ dotycz¹cych dystrybu-

cji ubezpieczeñ
16

.

Analiza powo³anych wy¿ej aktów prawnych oraz pozosta³ych dokumentów

wskazuje jednoznacznie na kierunek zmian zasad wykonywania poœred-

nictwa ubezpieczeñ:

1) zapewnienie wysokich standardów obs³ugi przy sprzeda¿y ubezpiecze-

niowych produktów inwestycyjnych, realizowanych w szczególnoœci po-

przez:

a) dokonywanie analizy potrzeb klienta,

b) badanie jego indywidualnej sytuacji ¿yciowej oraz finansowej,

c) przekazywanie informacji i dokumentów przed podjêciem decyzji o za-

kupie produktu ubezpieczeniowego o charakterze inwestycyjnym umo¿-

liwiaj¹cych porównanie dostêpnej oferty i pozyskanie podstawowych in-

formacji o produkcie,

d) informacje i dokumenty s¹ opracowane w tzw. przyjaznej dla klienta for-

mule, tj. napisane w sposób jasny i zrozumia³y;

2) posiadanie przez poœredników ubezpieczeniowych wysokich kwalifikacji

zawodowych formalnych (wykszta³cenie i doœwiadczenie zawodowe) i do-

brej reputacji;

3) zarz¹dzanie konfliktem interesów, czyli informowanie klienta o posia-

daniu pakietu akcji zak³adu ubezpieczeñ, dzia³alnoœci na rzecz jednego lub

wielu zak³adów ubezpieczeñ, o tym jaki podmiot wyp³aca wynagrodzenie za

jego us³ugi i na jakich zasadach;

4) ujawnianie klientom informacji o poœredniku ubezpieczeniowym o chara-

kterze indentyfikacyjnym, czyli m.in. przekazywanie klientom przez po-

œrednika ubezpieczeniowego, w tym przez poœredników zale¿nych, przed

zawarciem umowy ubezpieczenia, nastêpuj¹cych informacji: o jego to¿sa-

moœci i adresie oraz fakcie bycia poœrednikiem ubezpieczeniowym, o proce-
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durach umo¿liwiaj¹cych klientom sk³adanie skarg dotycz¹cych rejestru, do

którego jest wpisany.

Zarówno ustawodawca, jak i inne podmioty funkcjonuj¹ce na rynku ubez-

pieczeniowym, dostrzegli potrzebê zapewnienia maksymalnego bezpieczeñ-

stwa klientowi przy nabywaniu produktów o charakterze oszczêdnoœciowo-

-inwestycyjnym. Podstawowym celem wszystkich podejmowanych w tym za-

kresie wysi³ków jest zwiêkszenie przejrzystoœci rynku ubezpieczeniowych pro-

duktów inwestycyjnych dla klientów indywidualnych, m.in. poprzez podniesie-

nie poziomu ochrony oraz wprowadzenie ustandaryzowanych obowi¹zków

informacyjnych.

Jest oczywiste, ¿e produkty finansowe s¹ niezbêdne dla spo³eczeñstw europe-

jskich, choæby dlatego, ¿e – jak mo¿na zauwa¿yæ – pañstwo wycofuje siê z funkcji

zapewnienia bezpieczeñstwa socjalnego, a przede wszystkim przysz³ych emery-

tur. W konsekwencji na plan pierwszy wysuwa siê koniecznoœæ oszczêdzania

przez obywateli na czas, kiedy nie bêd¹ mogli wykonywaæ dzia³alnoœci zarobko-

wej. Rz¹dy pañstw europejskich nak³aniaj¹ obywateli do indywidualnego oszczê-

dzania. Tym bardziej istotne z punktu widzenia pañstwa jest zapewnienie tym

oszczêdnoœciom maksymalnego bezpieczeñstwa. Dlatego nale¿y liczyæ siê z tym,

¿e produkty s³u¿¹ce ubezpieczaj¹cemu do gromadzenia aktywów finansowych,

których podstawow¹ funkcj¹ jest akumulacja kapita³u, w szczególnoœci w perspe-

ktywie d³ugoterminowej, bêd¹ podlega³y œciœlejszym regulacjom.

3.1. IMD 2

Projekt dyrektywy IMD 2
17

jest najwa¿niejsz¹ zmian¹ legislacyjn¹, do wpro-

wadzenia której powinni przygotowywaæ siê zarówno zak³ady ubezpieczeñ, jak

i poœrednicy ubezpieczeniowi. Przede wszystkim przeformu³owana zostanie

definicja „poœrednictwa ubezpieczeniowego”, które opisano jako dzia³al-

noœæ polegaj¹c¹ na doradzaniu, proponowaniu lub realizowaniu innych prac

przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia lub zawieraniu takich

umów, lub udzielaniu pomocy w administrowaniu i wykonywaniu takich

umów, w szczególnoœci w przypadku roszczenia. Przy czym za poœrednictwo

ubezpieczeniowe uwa¿a siê tak¿e dzia³alnoœæ zak³adu ubezpieczeñ, gdy prowa-

dzona jest bezpoœrednio przez zak³ad, bez udzia³u poœrednika ubezpieczenio-

wego. Za poœrednictwo ubezpieczeniowe nale¿y uwa¿aæ nastêpuj¹ce czynno-

œci: przekazywanie informacji na temat umowy lub umów ubezpieczenia albo

reasekuracji w odpowiedzi na zadane kryteria wybrane przez klienta zarówno

za poœrednictwem internetowej porównywarki produktowej lub cenowej, jak

i innych œrodków lub polegaj¹ce na udostêpnianiu rankingów produktów

ubezpieczeniowych czy te¿ reasekuracyjnych lub zapewnianiu zni¿ki od ceny

umowy, w przypadku gdy klient jest w stanie bezpoœrednio zawrzeæ umowê

ubezpieczeniow¹ na koñcowym etapie tego procesu.
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Projektodawcy zwracaj¹ szczególn¹ uwagê na kwestie posiadania odpowied-

niego przygotowania zawodowego przez poœredników ubezpieczeniowych oraz

ci¹g³e podnoszenie przez nich swoich kwalifikacji ju¿ w trakcie wykonywania

zawodu poœrednika ubezpieczeniowego. W celu kontroli realizacji tych obo-

wi¹zków kraje cz³onkowskie opracuj¹ odpowiednie mechanizmy oceny i po-

œwiadczania posiadania wymaganej wiedzy i umiejêtnoœci. Osoby te powinny ta-

k¿e cieszyæ siê dobr¹ reputacj¹. Teza ta stoi w sprzecznoœci z zasadami wyra¿o-

nymi w polskiej ustawie deregulacyjnej
18

, na mocy której zosta³ znacznie zlibe-

ralizowany dostêp do zawodu poœrednika ubezpieczeniowego
19

.

Artyku³ 15 dyrektywy IMD 2 wprowadza zasadê, ¿e pañstwa cz³onkowskie

bêd¹ wymaga³y, aby poœrednik ubezpieczeniowy postêpowa³ uczciwie, rze-

telnie i profesjonalnie, zgodnie z najlepszymi interesami klientów.

Jednak¿e najwiêkszy nacisk zosta³ po³o¿ony na procedurê postêpowania przy

sprzeda¿y produktów ubezpieczeniowych o charakterze inwestycyjnym. Po-

œrednicy ubezpieczeniowi bêd¹ zobowi¹zani do pozyskania informacji na temat

wiedzy i doœwiadczenia klienta w dziedzinie inwestowania istotnych dla danego

rodzaju produktu lub us³ugi, a tak¿e na temat jego osobistej sytuacji finansowej,

w³¹cznie ze zdolnoœci¹ do udŸwigniêcia poniesienia strat i celów inwestycyj-

nych klienta, w tym odpornoœci na ryzyko. Na podstawie tych informacji po-

œrednik ubezpieczeniowy powinien polecaæ ubezpieczeniowe produkty inwes-

tycyjne odpowiednie dla danego klienta, w szczególnoœci w zale¿noœci od jego

odpornoœci na ryzyko i zdolnoœæ do udŸwigniêcia poniesionej straty.

Dodatkowo, zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 16, pañstwa cz³onko-

wskie powinny ustanowiæ przepisy zapewniaj¹ce ujawnianie klientom przez po-

œrednika ubezpieczeniowego, w tym przez poœredników zale¿nych, przed za-

warciem umowy ubezpieczenia, szeregu informacji dotycz¹cych jego osoby

i prowadzonej dzia³alnoœci, a tak¿e – co wa¿ne – informacji o ewentualnym kon-

flikcie interesów.

3.2. MiFID II

Porz¹dek MiFID II jest wprowadzany na podstawie dyrektywy Parlamentu

Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków in-

strumentów finansowych (MiFID II)
20

oraz rozporz¹dzenia nr 600/2014 Parla-

mentu Europejskiego i Rady z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instru-

mentów finansowych (MiFIR)
21

. Dyrektywa MiFID II wprowadza nowe zasady

klasyfikacji klientów i rozró¿nia trzy kategorie: klienci detaliczni, profesjonalni
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w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie (EU)

nr 648/2012 (Dz. U. UE L 173).



i uprawnieni kontrahenci. U podstaw takiej kategoryzacji klientów le¿y uzna-

nie, ¿e ró¿nym typom klientów nale¿y zapewniæ inny poziom ochrony

oraz przekazaæ odpowiednie informacje na temat produktów i us³ug

o charakterze inwestycyjnym. Ocenianie wiedzy i doœwiadczenia inwesty-

cyjnego klientów ma na celu tak¿e stwierdzenie, czy maj¹ odpowiednie

przygotowanie do zawierania transakcji zwi¹zanej z danym instrumentem

finansowym.

Dyrektywa MiFID wprowadzi³a zmiany w dyrektywie 2002/92/WE w spra-

wie poœrednictwa ubezpieczeniowego, zawarte m.in. w art. 13a, który okreœla

dodatkowe wymogi dotycz¹ce poœrednictwa ubezpieczeniowego i sprzeda¿y

bezpoœredniej prowadzonej przez zak³ady ubezpieczeñ, je¿eli jest prowadzona

w odniesieniu do sprzeda¿y produktów inwestycyjnych opartych na

ubezpieczeniu.

W art. 13d na³o¿ono obowi¹zek, aby poœrednik ubezpieczeniowy lub

zak³ad ubezpieczeñ, œwiadcz¹c dystrybucjê ubezpieczeñ, postêpowa³

uczciwie, rzetelnie i profesjonalnie, zgodnie z najlepiej pojêtym inte-

resem swoich klientów, zaœ wszelkie informacje, w tym materia³y marketin-

gowe, kierowane przez poœrednika ubezpieczeniowego lub zak³ad ubezpieczeñ

do klientów lub potencjalnych klientów, by³y rzetelne, jasne i niewprowa-

dzaj¹ce w b³¹d. Nowe przepisy wprowadzaj¹ regulacjê w art. 13c w zakresie

zarz¹dzania konfliktem interesów, zgodnie z któr¹ poœrednicy ubezpie-

czeniowi bêd¹ zobowi¹zani do „podejmowania wszelkich odpowiednich

dzia³añ w celu identyfikowania konfliktów interesów miêdzy nimi [poœredni-

kami ubezpieczeniowymi i zak³adami ubezpieczeñ] w tym miêdzy cz³onkami

ich kierownictwa, pracownikami i zale¿nymi poœrednikami ubezpieczeniowy-

mi, lub jak¹kolwiek osob¹ maj¹c¹ bezpoœrednie lub poœrednie powi¹zania

z nimi z racji sprawowanej kontroli, a ich klientami, lub te¿ miêdzy jednym

klientem a drugim, powstaj¹cych w trakcie prowadzenia jakiejkolwiek

dzia³alnoœci w zakresie dystrybucji ubezpieczeñ”. Ponadto poœrednik

ubezpieczeniowy lub zak³ad ubezpieczeñ powinien wyraŸnie ujawniæ klientowi

ogólny charakter lub Ÿród³a konfliktu interesów przed zawarciem transakcji na

jego rachunek.

4. Rekomendacja Polskiej Izby Ubezpieczeñ w zakresie dobrych

praktyk informacyjnych dotycz¹cych ubezpieczeñ na ¿ycie

zwi¹zanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapita³owymi

Polska Izba Ubezpieczeñ w dniu 14 kwietnia 2014 r. przyjê³a „Rekomenda-

cjê dobrych praktyk informacyjnych dotycz¹cych ubezpieczeñ na ¿ycie zwi¹za-

nych z ubezpieczeniowymi funduszami kapita³owymi”. Rekomendacja stanowi

tzw. kodeks dobrych praktyk i oczywiœcie nie jest Ÿród³em powszechnie obo-

wi¹zuj¹cego prawa. Jednak¿e w przypadku stosowania przez zak³ady ubezpie-

czeñ, które przyst¹pi³y do Rekomendacji, praktyki odmiennej, ich dzia³alnoœæ

mo¿e byæ uznana za sprzeczn¹ z przepisami prawa i powodowaæ dzia³ania orga-

nów pañstwowych, odpowiedzialnych za ochronê interesów konsumentów, na

podstawie przepisów ustawy o przeciwdzia³aniu nieuczciwym praktykom ryn-
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kowym
22

. Dzia³ania ubezpieczycieli sprzeczne z Rekomendacj¹ mog¹ byæ uzna-

ne za praktykê handlow¹ wprowadzaj¹c¹ konsumenta w b³¹d, poniewa¿ mog¹

powodowaæ podjêcie przez niego decyzji o wyborze oferty, której inaczej by nie

podj¹³. W przypadku, gdy dzia³ania ubezpieczyciela s¹ sprzeczne z regulacjami

Rekomendacji, Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) mo¿e

wszcz¹æ postêpowanie administracyjne w sprawie stosowania nieuczciwej

praktyki rynkowej.

Celem omawianej Rekomendacji jest upowszechnianie dobrych praktyk

w zakresie przejrzystego informowania klientów o ubezpieczeniu z ubezpiecze-

niowym funduszem kapita³owym poprzez przekazanie mu standardowej

Karty Produktu. Karta Produktu stanowi dokument zawieraj¹cy dodatkowe

informacje dostarczane klientowi w fazie przedsprzeda¿owej. Zatem klient

przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub przed przyst¹pieniem przez niego

do ubezpieczenia grupowego powinien otrzymaæ ustandaryzowany, minimalny

zakres informacji tak, aby decyzjê dotycz¹c¹ zawarcia lub przyst¹pienia do

umowy ubezpieczenia z ufk móg³ podj¹æ w sposób œwiadomy na podstawie info-

rmacji o charakterze prawnym i warunków ubezpieczenia. Przekazywane info-

rmacje powinny tak¿e umo¿liwiæ klientom dokonanie porównania ofert

z innymi dostêpnymi na rynku. Rekomendacja zawiera równie¿ wskazówki

dotycz¹ce sposobu przekazywania treœci klientowi; zgodnie z za³o¿eniem infor-

macje te powinny byæ napisane jêzykiem jasnym i zrozumia³ym dla klienta, nie-

wprowadzaj¹cym w b³¹d oraz powinny byæ przekazywane w sposób niebudz¹cy

w¹tpliwoœci przeciêtnego klienta
23

.

5. Rekomendacja U i Wytyczne KNF w sprawie dystrybucji

ubezpieczeñ

Komisja Nadzoru Finansowego równie¿ podjê³a dzia³ania o charakterze re-

gulacyjnym, dotycz¹ce rynku poœrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce, wy-

daj¹c w czerwcu 2014 r. dwie rekomendacje, poœwiêcone tej tematyce.

Rekomendacja U
24

dotycz¹ca dobrych praktyk w zakresie bancassurance

jest skierowana do banków, dzia³aj¹cych m.in. jako poœrednicy ubezpieczenio-

wi. „Stanowi zbiór zasad dotycz¹cych dobrych praktyk w zakresie bancassu-

rance. Rekomendacja U jest wydawana w celu poprawy jakoœci standardów

wspó³pracy pomiêdzy bankami i zak³adami ubezpieczeñ w zakresie oferowa-

nia klientom produktów ubezpieczeniowych przez banki oraz okreœlenia wa-

runków dla stabilnego rozwoju rynku bancassurance”. Rekomendacja U jest

skierowana do banków zaanga¿owanych we wspó³pracê z zak³adami ubezpie-

czeñ poprzez oferowanie ubezpieczeñ rozumian¹ jako poœrednictwo w zawiera-

niu umów ubezpieczenia, oferowanie przyst¹pienia do umowy ubezpieczenia

na cudzy rachunek lub gdy klient finansuje koszt ochrony ubezpieczeniowej,
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dotycz¹cej ryzyka ponoszonego przez bank. Szczegó³owe omówienie Rekomen-

dacji nie jest celem niniejszego artyku³u, nale¿y jednak podkreœliæ w szcze-

gólnoœci te wskazania, które dotycz¹ standardów obs³ugi i relacji z klientami

w przypadku poœredniczenia przy zakupie produktów ubezpieczeniowych.

Przede wszystkim bank powinien prowadziæ rzeteln¹ politykê informa-

cyjn¹ oraz zapewniæ, ¿e dystrybucja produktów ubezpieczeniowych w ramach

bancassurance nie bêdzie generowaæ ryzyka oferowania produktów niedostoso-

wanych do potrzeb klientów
25

. Ponadto bank powinien przedstawiæ klientowi

informacje o oferowanych przez siebie produktach ubezpieczeniowych towa-

rzysz¹cych oferowanemu produktowi bankowemu w celu umo¿liwienia klien-

towi wyboru produktu ubezpieczeniowego
26

. Przekazywane klientowi informa-

cje powinny byæ sformu³owane w sposób jednoznaczny, rzetelny i niebudz¹cy

w¹tpliwoœci interpretacyjnych oraz nie mog¹ zawieraæ informacji wprowa-

dzaj¹cych w b³¹d. Bank powinien tak¿e posiadaæ procedury postêpowania

zapobiegaj¹ce oferowaniu produktów ubezpieczeniowo-inwestycyj-

nych niedostosowanych do indywidualnych potrzeb i mo¿liwoœci

finansowych klientów obejmuj¹ce zarówno proces sprzeda¿y, jak i dzia³ania

marketingowe.

W zakresie problematyki zarz¹dzania konfliktem interesów, bank po-

winien jednoznacznie wskazywaæ klientowi, czy wystêpuje w roli poœrednika

ubezpieczeniowego, czy ubezpieczaj¹cego
27

. Warto tak¿e zwróciæ uwagê na

wskazanie o treœci: „Wynagrodzenie banku z tytu³u oferowania produktów

ubezpieczeniowych powinno byæ ustalane przy uwzglêdnieniu wysokoœci po-

noszonych przez bank kosztów”
28

, jako przejaw tendencji urzêdu do wp³ywania

na kwestie wynagrodzeñ za czynnoœci poœrednictwa ubezpieczeniowego.

Komisja Nadzoru Finansowego k³adzie tak¿e nacisk na posiadanie przez

osoby sprzedaj¹ce produkty ubezpieczeniowe oraz osoby wykonuj¹ce czynnoœci

zwi¹zane z obs³ug¹ umów ubezpieczenia wystarczaj¹cej wiedzy z zakresu

problematyki rynku finansowego oraz specyfiki danego produktu i zaleca umo¿-

liwienie pracownikom udzia³u w regularnych szkoleniach, w tym w szczególno-

œci w zakresie nowych produktów, oraz weryfikowanie poziomu ich wiedzy,

zw³aszcza na podstawie analizy zg³aszanych skarg i wniosków klientów. Co wiê-

cej, polityka wynagrodzeñ pracowników sprzedaj¹cych produkty ubezpie-

czeniowe powinna byæ skonstruowana w taki sposób, aby ograniczyæ ryzyko ofe-

rowania produktów niedostosowanych do indywidualnych potrzeb i mo¿liwoœci

klientów, a przede wszystkim zak³adaæ brak zale¿noœci wysokoœci wynagrodzeñ

pracowników odpowiedzialnych za oferowanie produktów ubezpieczeniowych

powi¹zanych z produktami bankowymi jedynie od liczby sprzedanych produk-

tów ubezpieczeniowych.
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KNF podjê³a decyzjê o wystosowaniu do zak³adów ubezpieczeñ, pomimo

braku wyraŸnego umocowania ustawowego do podejmowania takich dzia³añ,

wytycznych dotycz¹cych dystrybucji ubezpieczeñ
29

. Je¿eli chodzi o rela-

cje z klientami, po³o¿ono nacisk na obowi¹zek prowadzenia przez zak³ad ubez-

pieczeñ rzetelnej polityki informacyjnej, a przede wszystkim o wszystkich

czynnikach, które maj¹ wp³yw na podjêcie decyzji dotycz¹cej zawarcia lub

przyst¹pienia do umowy ubezpieczenia. Przekazywane klientowi materia³y in-

formacyjne powinny byæ sformu³owane w sposób jednoznaczny, rzetelny i nie-

budz¹cy w¹tpliwoœci interpretacyjnych oraz nie mog¹ zawieraæ informacji

wprowadzaj¹cych w b³¹d. Zakres przekazywanych informacji powinien

w szczególnoœci uwzglêdniaæ istnienie mo¿liwych wy³¹czeñ i ograniczeñ umo-

wnych dotycz¹cych wysokoœci œwiadczenia i sposobu jego ustalania, karencji

itd. W przypadku ubezpieczeñ o charakterze inwestycyjnym, niezale¿nie od

wskazania na mo¿liwe zyski, przekazywane informacje powinny w sposób wy-

czerpuj¹cy obejmowaæ kwestie ryzyka zwi¹zanego z inwestowaniem oraz op³at,

do ponoszenia których mo¿e byæ obowi¹zany ubezpieczony. W zakresie ubez-

pieczeñ o charakterze inwestycyjnym zak³ad ubezpieczeñ powinien opracowaæ

materia³ informacyjny – tzw. Kartê Produktu.

Komisja Nadzoru Finansowego przywi¹zuje wagê do sta³ego podnoszenia

przez agentów kwalifikacji zawodowych, a tak¿e wyrazi³a pogl¹d odnoœ-

nie do polityki wynagrodzeñ. Wynagrodzenie agenta ubezpieczeniowego

z tytu³u oferowania produktów ubezpieczeniowych powinno byæ ustalane przy

uwzglêdnieniu ponoszonych przez niego kosztów, zaœ zak³ad ubezpieczeñ po-

winien zapewniæ, aby wysokoœæ wynagrodzenia nie podwa¿a³a zaufania klienta

do rynku finansowego. Wynagrodzenie agenta ubezpieczeniowego z tytu³u ofe-

rowania produktów ubezpieczeniowych powinno byæ ustalane z uwzglêdnie-

niem kosztów ochrony ubezpieczeniowej.

6. Podsumowanie

Sposób wykonywania poœrednictwa ubezpieczeniowego w niedalekiej

przysz³oœci ulegnie modyfikacji, zarówno ze wzglêdu na regulacje prawne oraz

pozaustawowe rekomendacje czy te¿ wytyczne, wydawane przez organy sa-

morz¹du zawodowego lub administracjê pañstwow¹. Zak³ad ubezpieczeñ oczy-

wiœcie ponosi odpowiedzialnoœæ za dzia³ania swojego agenta, jednak¿e myœlê, ¿e

w zwi¹zku z tendencj¹ do sytuowania agenta ubezpieczeniowego w roli obiekty-

wnego doradcy jest kwesti¹ czasu, kiedy ta regulacja ulegnie modyfikacji, byæ

mo¿e za spraw¹ orzecznictwa s¹dowego. W szczególnoœci takie pozycjonowanie

agenta jest widoczne przy sprzeda¿y produktów ubezpieczeniowych o charakte-

rze inwestycyjnym – umacnia siê tendencja do nak³adania na poœredników fi-

nansowych obowi¹zku oceniania wiedzy i doœwiadczenia inwestycyjnego klien-

tów w celu stwierdzenia, czy maj¹ odpowiednie przygotowanie do œwiadomego

korzystania z danego produktu ubezpieczeniowego. Ulegn¹ tak¿e rozszerzeniu

obowi¹zki informacyjne. Ci¹gle nie s¹ ostatecznie przes¹dzone kwestie wpro-
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wadzenia regulacji dotycz¹cych przejrzystoœci wynagrodzenia pobieranego

przez poœrednika. Zauwa¿alna jest tak¿e tendencja do wprowadzenia systema-

tyki ustawowego podzia³u rodzajów poœredników ubezpieczeniowych na po-

œredników zale¿nych (agenci zwi¹zani umow¹ wy³¹cznie z jednym ubezpie-

czycielem) oraz niezale¿nych (multiagenci oraz brokerzy ubezpieczeniowi).

Niezale¿ni poœrednicy ubezpieczeniowi bêd¹ zobowi¹zani do przedstawienia

porównania proponowanego ubezpieczenia z innymi dostêpnymi na rynku

ofertami.

Z kolei jest oczywiste, ¿e wykonywanie skomplikowanej us³ugi po³¹czonej

z ponoszeniem odpowiedzialnoœci oraz posiadanie wysokich kwalifikacji zawo-

dowych powinno znaleŸæ odbicie w otrzymywanym wynagrodzeniu. Tymcza-

sem coraz wiêcej mówi siê o znalezieniu metody obliczania wynagrodzenia po-

œrednika lub ujawnianiu mechanizmów okreœlania wysokoœci uposa¿enia, co

prowadziæ bêdzie w praktyce do ograniczenia jego wysokoœci.

Na koniec rozwa¿añ pozostaje znaleŸæ odpowiedŸ na pytanie, czy nie docho-

dzimy do takiego etapu regulowania dzia³alnoœci poœrednictwa ubezpieczenio-

wego, ¿e zawód ten staje siê przeregulowany, w szczególnoœci w porównaniu

z innymi zawodami, o nie mniejszej roli spo³ecznej. To zaœ mo¿e ograniczaæ roz-

wój tej profesji. A przecie¿: „Poœrednicy ubezpieczeniowi i reasekuracyjni od-

grywaj¹ g³ówn¹ rol¹ w rozpowszechnianiu produktów ubezpieczenia i reaseku-

racji we Wspólnocie
30

”, czyli nie ma rozwoju ubezpieczeñ bez poœrednictwa.

Beata Mrozowska-Bartkiewicz

radca prawny

Changes in Legal Standards of Customer Service by Insurance

Intermediaries

The article contains information about upcoming regulatory changes in the insurance distribution

and the principles of customer service by insurance intermediaries. These modifications will be

introduced on the basis of the European regulations, in particular, the new Insurance Mediation

Directive (IMD 2).The activity of local self-government institutions and state administration in

this area is also noticeable. The greatest changes will concern the rules for the distribution of insu-

rance products, fulfilling the investment and savings function, especially as regards the disclosure

of information on the insurance product, including the costs and risks associated with the product

and the analysis of the customer’s needs and financial situation.
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