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Wdro¿enie zasady równoœci p³ci

w polskim prawie ubezpieczeniowym

W dniu14 grudnia 2012 r. uchwalona zosta³a ustawa o zmianie ustawy z dnia 22 maja 2003 r.

o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej, na podstawie której wprowadzono nowe zasady stosowania kryte-

rium p³ci w kalkulacji sk³adek ubezpieczeniowych i œwiadczeñ. Nowe regulacje obowi¹zuj¹ w pol-

skim prawie od 28 stycznia 2013 r. Przyczyn¹ wprowadzenia zmian by³ wyrok Trybuna³u Sprawie-

dliwoœci Unii Europejskiej z 1 marca 2011 r. w sprawie Test – Achats. Wytyczne Komisji Europej-

skiej nr 2012/C 11/01 zawieraj¹ wskazówki dotycz¹ce implementacji nowych zasad w praktyce

ubezpieczeniowej. Nowe zasady dotycz¹ce problematyki równoœci p³ci w ubezpieczeniach maj¹

zastosowanie wy³¹cznie do umów ubezpieczenia zawartych po dniu wejœcia w ¿ycie nowych prze-

pisów. Skutki wprowadzenia tych regulacji mog¹ byæ daleko id¹ce dla rynku ubezpieczeñ. Bezpo-

œrednim skutkiem nowelizacji bêdzie wzrost sk³adek ubezpieczeniowych w ubezpieczeniach na

¿ycie oraz w ubezpieczeniach komunikacyjnych dla tych grup ubezpieczonych, którzy byli zalicza-

ni do niegeneruj¹cych wysokiego ryzyka w danych rodzajach ubezpieczeñ. Mo¿e tak¿e zajœæ zjawi-

sko tzw. negatywnej selekcji, poniewa¿ ubezpieczyciele bêd¹ zmuszeni do podwy¿szenia stosowa-

nych taryf ubezpieczeniowych. W d³u¿szej perspektywie zmiany w przepisach wymusz¹ na rynku

ubezpieczeñ zmiany systemowe w podejœciu do okreœlania sk³adek ubezpieczeniowych poprzez

zindywidualizowanie okreœlania ich wysokoœci.

S³owa kluczowe: równoœæ p³ci, zakaz dyskryminacji w us³ugach ubezpieczeniowych, kalkulacja

sk³adek ubezpieczeniowych.

1. Wprowadzenie

Na ³amach „Prawa Asekuracyjnego” kilkakrotnie zajmowaliœmy siê przybli-

¿eniem naszym czytelnikom problematyki zwi¹zanej z implementacj¹ unijnej

zasady równoœci p³ci w ubezpieczeniach
1

.

Wp³yw p³ci na wysokoœæ sk³adki ubezpieczeniowej jest w niektórych rodza-

jach ubezpieczeñ, zw³aszcza w ubezpieczeniach na ¿ycie, ubezpieczeniach

zdrowotnych oraz ubezpieczeniach komunikacyjnych, szczególnie istotny.

Z tego powodu przedstawiciele obu p³ci w zasadzie od pocz¹tku istnienia ubez-

pieczeñ p³acili zró¿nicowane sk³adki w tych rodzajach ubezpieczeñ. Co cieka-

we, historycznie p³eæ ubezpieczonego by³a jednym z pierwszych czynników,

z których zak³ady ubezpieczeñ korzysta³y przy ustalaniu parametrów ryzyka

ubezpieczeniowego oraz wyceny produktów ubezpieczeniowych (czyli ustala-

nia wysokoœci sk³adek ubezpieczeniowych). Dane statystyczne dotycz¹ce p³ci

zawsze by³y ³atwo dostêpne, jednoczeœnie jest to czynnik, który istotnie wp³ywa

na poziom ponoszonego ryzyka, takiego jak czêstotliwoœæ powodowania wypad-
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ków komunikacyjnych czy te¿ œmiertelnoœæ (w obu przypadkach ni¿sza u ko-

biet). Przy wziêciu pod uwagê czynnika p³ci mo¿na by³o statystycznie, a zatem

przy u¿yciu obiektywnych metod, precyzyjnie okreœliæ ryzyko ubezpieczeniowe

i w konsekwencji wyliczyæ sk³adkê nale¿n¹ z tytu³u danego ubezpieczenia.

Z tego powodu zak³ady ubezpieczeñ wyznacza³y kobietom ni¿sze sk³adki z ty-

tu³u komunikacyjnych ubezpieczeñ odpowiedzialnoœci cywilnej, zaœ wy¿sze

w przypadku rent wyp³acanych z tytu³u ubezpieczeñ z dzia³u I – Ubezpieczenia

na ¿ycie wed³ug za³¹cznika do ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej
2

.

Sytuacja ta uleg³a zmianie ze wzglêdu na nowe regulacje dotycz¹ce

problematyki równoœci p³ci, jakie obowi¹zuj¹ w polskim prawie od

28 stycznia 2013 r. W dniu 14 grudnia 2012 r. uchwalona zosta³a ustawa

o zmianie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej, na

podstawie której wprowadzono nowe zasady stosowania kryterium p³ci w kalku-

lacji sk³adek ubezpieczeniowych
3

.

Nowelizacja ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej zmieni³a przepisy

art. 18a i zgodnie z nowym brzmieniem tego artyku³u: „Zastosowanie przez

zak³ad ubezpieczeñ kryterium p³ci w kalkulowaniu sk³adek ubezpie-

czeniowych i œwiadczeñ nie mo¿e prowadziæ do ró¿nicowania sk³adek

ubezpieczeniowych i œwiadczeñ poszczególnych osób”. Tym samym,

z dniem wejœcia w ¿ycie nowych przepisów utraci³a moc obowi¹zuj¹c¹ regula-

cja, zgodnie z któr¹ zak³ad ubezpieczeñ móg³ proporcjonalnie ró¿nicowaæ

sk³adki ubezpieczeniowe i œwiadczenia poszczególnych osób w przypadkach,

w których zastosowanie kryterium p³ci jest czynnikiem decyduj¹cym w ocenie

ryzyka opartego na odpowiednich i dok³adnych danych aktuarialnych oraz sta-

tystycznych. Nowelizacja ustawy wprowadzi³a zasadê intertemporaln¹, zawart¹

w art. 2, zgodnie z któr¹: „Do stosunków z umów ubezpieczenia zawar-

tych przed dniem wejœcia w ¿ycie ustawy stosuje siê przepisy dotych-

czasowe”.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e podtrzymano treœæ art. 18b ustawy o dzia³alnoœci

ubezpieczeniowej w brzmieniu dotychczas obowi¹zuj¹cym, czyli przepis zgod-

nie z którym: „Ró¿nicowanie sk³adek ubezpieczeniowych i œwiadczeñ do

celów ubezpieczeñ z dzia³u I i II za³¹cznika do ustawy i zwi¹zanych

z nimi us³ug finansowych ze wzglêdu na ci¹¿ê i macierzyñstwo jest za-

kazane”.

2. Przyczyny zmian w polskim prawie ubezpieczeniowym

Przyczyn¹ wprowadzenia zmian w regulacji dotycz¹cej zastosowania kryte-

rium p³ci w kalkulowaniu sk³adek ubezpieczeniowych by³ tzw. wyrok Test

– Achats. Przypomnijmy, w dniu 1 marca 2011 r. Trybuna³ Sprawiedliwoœci

Unii Europejskiej wyda³ wyrok w sprawie C-236/09 w postêpowaniu z po-

wództwa Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL,Yann van
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Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej (Dz. U.

z dnia 14 stycznia 2013 r., poz. 53).



Vugt oraz Charles Basselier przeciwko Conseil des Ministres
4

. Przedmiotem

tego wyroku by³o orzeczenie, czy art. 5 ust. 2
5

dyrektywy Rady 2004/113/WE

z dnia 13 grudnia 2004 r., wprowadzaj¹cej w ¿ycie zasadê równego traktowania

mê¿czyzn i kobiet w zakresie dostêpu do towarów i us³ug oraz dostarczania to-

warów i us³ug
6

jest zgodny z ustanowion¹ w prawodawstwie wspólnotowym za-

sad¹ równego traktowania kobiet i mê¿czyzn
7

.

W wydanym wyroku Trybuna³ uzna³ art. 5 ust. 2 dyrektywy Rady

2004/113/WE za niewa¿ny ze skutkiem od dnia 21 grudnia 2012 r.

Trybuna³ powo³a³ siê na regulacje art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej, zgodnie

z którym Unia uznaje prawa, wolnoœci i zasady okreœlone w Karcie praw podsta-

wowych Unii Europejskiej z 7 grudnia 2000 r., w brzmieniu dostosowanym

12 grudnia 2007 r. w Strasburgu, która ma tak¹ sam¹ moc prawn¹ jak traktaty.

Karta praw podstawowych w art. 21 i 23 zakaza³a dyskryminacji

opartej na p³ci i wezwa³a do zapewnienia równoœci mê¿czyzn i kobiet

we wszystkich dziedzinach. I w³aœnie uznanie za niewa¿ne przepisu art. 5

ust. 2 dyrektywy Rady 2004/113/WE na³o¿y³o na pañstwa cz³onkowskie obo-

wi¹zek zmiany regulacji wprowadzonych na podstawie tego przepisu.

Oczywiœcie tak istotna zmiana unormowañ prawnych w kluczowej dla ubez-

pieczeñ kwestii, jak¹ s¹ zasady kalkulacji sk³adek ubezpieczeniowych, by³a sze-

roko dyskutowana. Przedstawiciele œrodowisk ubezpieczeniowych domagali siê

ustalenia precyzyjnych zasad, zgodnie z którymi maj¹ dokonywaæ kalkulacji

sk³adek oraz wyjaœnienia innych kwestii praktycznych zwi¹zanych w szczegól-

noœci z funkcjonowaniem d³ugoterminowych umów ubezpieczenia na ¿ycie.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e przepisy art. 5 ust. 2 dyrektywy Rady 2004/113/WE dopu-

szcza³y zró¿nicowanie sk³adek i œwiadczeñ wy³¹cznie w przypadku, je¿eli to zró-

¿nicowanie by³o oparte na danych aktuarialnych i statystycznych. Zaistnia³a za-

tem koniecznoœæ przedefiniowania zasad prowadzenia polityki ustalania wyso-

koœci sk³adek.

Pewn¹ pomoc praktyczn¹ stanowiæ maj¹ Wytyczne Komisji Europej-

skiej nr 2012/C 11/01 (dalej jako Wytyczne)
8

. Zawieraj¹ one wyjaœnienia

praktyczne, w jaki sposób pañstwa cz³onkowskie i ubezpieczyciele mog¹ dosto-
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– Achats (2012/C 11/01), Dz. Urz. UE z dnia 13 stycznia 2012 r.



sowaæ swoj¹ dzia³alnoœæ do nowych wymogów. Nale¿y podkreœliæ, ¿e Wytyczne

te stanowi¹ dla polskiego prawa podstawê do interpretacji przepisu art. 18a

ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej w nowym brzmieniu, a tak¿e przepisu

przejœciowego zawartego w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., zmie-

niaj¹cej ustawê z dnia 22 maja 2003 r. o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej.

3. Problematyka daty wejœcia w ¿ycie przepisów

antydyskryminacyjnych

Niestety z terminem, z jakim Polska implementowa³a nowe przepisy, wi¹¿¹

siê potencjalne problemy. W § 2 Wytycznych zosta³a wprowadzona generalna

zasada, zgodnie z któr¹: „Pocz¹wszy od dnia 21 grudnia 2012 r. zasada równo-

œci p³ci przewidziana w art. 5 ust. 1 musi byæ stosowana bez ¿adnych wyj¹tków

do obliczania sk³adek i œwiadczeñ poszczególnych osób w nowych umowach”.

W polskim prawie brak zmiany przepisów art. 18a ustawy o dzia³alnoœci ubez-

pieczeniowej do dnia 21 grudnia 2012 r. oznacza³, ¿e ubezpieczyciele po tej da-

cie do dnia wejœcia w ¿ycie przepisów bêd¹cych przedmiotem niniejszego arty-

ku³u, czyli 28 stycznia 2013 r., nie mieli prawnego obowi¹zku zmiany dotych-

czasowych zasad obliczania sk³adek i œwiadczeñ, zatem byli uprawnieni do sto-

sowania kryterium p³ci. Przestrzegaj¹c przepisów obowi¹zuj¹cego prawa pol-

skiego w tym zakresie, nie mogli ponosiæ negatywnych konsekwencji z tego

tytu³u i wykorzystaæ przewagê konkurencyjn¹, tzn. oferowaæ zawarcie umowy

ubezpieczenia na korzystniejszych finansowo warunkach.

Natomiast gdyby osoby fizyczne i prawne poczu³y siê dyskryminowane z po-

wodu op³acania sk³adek ubezpieczeniowych zró¿nicowanych ze wzglêdu na

p³eæ, mog³yby powo³ywaæ siê przed s¹dami powszechnymi na przepisy dyrekty-

wy na podstawie tzw. skutku bezpoœredniego dyrektyw oraz kierowaæ roszcze-

nia w stosunku do Skarbu Pañstwa. Bowiem to Pañstwo Polskie nie dope³ni³o

obowi¹zku dostosowania przepisów do stanu prawnego, powsta³ego na skutek

uprawomocnienia siê wyroku Test – Achats.

4. Wp³yw nowych regulacji na obowi¹zuj¹ce w dniu wejœcia

w ¿ycie nowych przepisów umowy ubezpieczenia

Wraz z wejœciem w ¿ycie nowych przepisów pojawi³ siê podstawowy prob-

lem, kiedy dan¹ umowê ubezpieczenia uznaæ za now¹ umowê, w stosunku do

której zastosowanie bêd¹ mia³y nowe przepisy dotycz¹ce okreœlania wysokoœci

sk³adek i œwiadczeñ. Problem ten jest szczególnie istotny w przypadku ubezpie-

czeñ na ¿ycie, które ulegaj¹ modyfikacjom w trakcie trwania umowy, np. w dro-

dze indeksacji lub skorzystania przez klienta z mo¿liwoœci rozszerzenia zakresu

ubezpieczenia czy zwiêkszenia wysokoœci sumy ubezpieczenia. Wytyczne mia³y

stanowiæ pomoc w interpretacji przepisów antydyskryminacyjnych, jednak¿e

zamys³ ten nie w pe³ni siê uda³. Oczywiœcie, stanowi¹ one pomoc w interpreta-

cji, lecz niestety wiele podstawowych zagadnieñ stwarza problemy i budzi

w¹tpliwoœci, ze wzglêdu na brak uwzglêdnienia specyfiki legislacyjnej krajów

cz³onkowskich. Komisja Europejska bowiem uzna³a, ¿e nale¿y wskazaæ jednoz-

nacznie, dla wszystkich krajów Unii Europejskiej, jak powinny byæ rozumiane
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„nowe umowy”: „Dyrektywa nie definiuje pojêcia «nowej umowy» ani nie

odsy³a do przepisów prawa krajowego, jeœli chodzi o znaczenie, które nale¿y

przypisaæ tym terminom. Pojêcie to trzeba zatem rozpatrywaæ, do celów stoso-

wania dyrektywy, jako bêd¹ce autonomicznym pojêciem prawa unijnego, któ-

re nale¿y interpretowaæ w jednolity sposób w ca³ej Unii”.

W Wytycznych Komisja okreœli³a, ¿e „zasada równoœci p³ci zawsze ma za-

stosowanie w przypadku: a) zawarcia umowy, która wymaga zgody wszyst-

kich stron, w tym zmiany istniej¹cej umowy oraz b) ostatniego wyra¿enia zgo-

dy przez stronê, niezbêdnego do zawarcia wspomnianej umowy, pocz¹wszy od

dnia 21 grudnia 2012 r.”. W tym miejscu pojawia siê najistotniejsza w¹tpliwoœæ

dotycz¹c¹ tego, ¿e za now¹ umowê uwa¿a siê zmianê istniej¹cej umowy. Zgod-

nie z Wytycznymi „nowe umowy” stanowi¹:

a) umowy ubezpieczenia zawarte po raz pierwszy od dnia 21 grudnia 2012 r.,

przy czym oferty z³o¿one przed dniem 21 grudnia 2012, lecz przyjête po tej

dacie, bêd¹ musia³y byæ zgodne z zasad¹ równoœci p³ci;

b) umowy ubezpieczenia zawarte pocz¹wszy od dnia 21 grudnia 2012 r. w celu

przed³u¿enia umów zawartych przed t¹ dat¹, które w innym wypadku by wy-

gas³y.

Wytyczne Komisji Europejskiej przedstawiaj¹ tak¿e wykaz przyk³adowych

sytuacji, których nie nale¿y uznaæ za prowadz¹ce do zawarcia nowych umów,

takich jak:

a) automatyczne przed³u¿enie uprzednio zawartej umowy, w przypadku braku

wystosowania, w konkretnym terminie wynikaj¹cym z warunków tej uprze-

dnio zawartej umowy, zawiadomienia takiego jak np. wypowiedzenie

umowy;

b) zmiany poszczególnych elementów istniej¹cej umowy, np. zmiany wysoko-

œci sk³adki, dokonane na podstawie z góry ustalonych parametrów, tam

gdzie nie jest wymagana zgoda ubezpieczonego (dotyczy to takich sytuacji

jak podwy¿szenie sk³adki na podstawie przebiegu szkodowoœci);

c) podpisanie przez ubezpieczonego dodatkowych lub przed³u¿enie istnie-

j¹cych polis ubezpieczeniowych, których warunki ustalono wstêpnie

w umowach zawartych przed dniem 21 grudnia 2012 r., jeœli polisy te s¹

uruchamiane na podstawie jednostronnej decyzji ubezpieczonego (dotyczy

to takich sytuacji, gdy ubezpieczony chce podnieœæ wysokoœæ kwoty zain-

westowanej w ubezpieczenie na ¿ycie);

d) zwyk³e przeniesienie portfela ubezpieczeñ od jednego ubezpieczyciela do

drugiego, które nie powinno prowadziæ do zmiany umów objêtych portfe-

lem.

Zastosowany w Wytycznych podzia³ na „nowe” i „stare” umowy ubezpiecze-

nia nie jest jednoznaczny i nie rozwiewa w¹tpliwoœci, które mog¹ mieæ istotne

znaczenie praktyczne. Niejasnoœci dotycz¹, w szczególnoœci, zastosowania za-

pisów pkt b) i c) powy¿ej, w zakresie dotycz¹cym kryteriów nieuznawania

umów za „nowe”.

Podstawowy problem dla praktyki ubezpieczeniowej stanowi kwestia, czy

zmiany umów ubezpieczenia ju¿ zawartych bêd¹ w pe³ni uwa¿ane za takie, do
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których nowe regulacje nie bêd¹ mia³y zastosowania. Dotyczy to przede

wszystkim problematyki indeksacji sk³adki i zmiany wysokoœci sumy ubezpie-

czenia w trakcie trwania umowy ubezpieczenia. Wydaje siê, ¿e je¿eli mecha-

nizmy dotycz¹ce tych zmian zosta³y sformu³owane w warunkach umownych,

to zastosowanie powinny mieæ wy³¹cznie stare przepisy. Trudno bowiem wy-

obraziæ sobie sytuacjê, kiedy wykorzystanie mechanizmów przewidzianych

w warunkach ubezpieczenia wi¹zaæ by siê mia³o z niekorzystnymi skutkami fi-

nansowymi. Zw³aszcza ¿e w wiêkszoœci produktów ubezpieczeniowych na ¿y-

cie indeksacja jest naliczana niejako automatycznie, o ile, zgodnie z przepi-

sem art. 12a pkt 8 ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej, ogólne warunki

ubezpieczenia j¹ przewiduj¹ i okreœlaj¹ metodê oraz sposób jej przeprowadza-

nia. W przyjêtych zwykle konstrukcjach klient mo¿e nie wyraziæ zgody na jej

naliczanie, natomiast nie jest wymagana jego coroczna zgoda. Czy brak sprze-

ciwu klienta nale¿y rozumieæ jako sytuacjê, w której nie jest wymagana zgoda

ubezpieczonego i, w konsekwencji, umowa i nowa indeksowana sk³adka bê-

dzie naliczana wed³ug poprzednich zasad? Poniewa¿ jest to „stara” umowa

i zasady co do sposobu i metod indeksacji zosta³y okreœlone w ogólnych warun-

kach ubezpieczenia, naszym zdaniem nale¿y kontynuowaæ umowê wed³ug za-

sad w niej ustalonych.

Nie s¹ równie¿ jednoznaczne zapisy Wytycznych dotycz¹ce sytuacji okreœlo-

nej powy¿ej w pkt c). Podwy¿szenie sumy ubezpieczenia w zawartych umowach

ubezpieczenia nie odbywa siê na podstawie jednostronnej decyzji ubezpieczo-

nego, lecz wymagana jest zgoda zak³adu ubezpieczeñ. Zatem, czy podwy¿sze-

nie sumy ubezpieczenia w trakcie trwania umowy spowoduje w istocie zmianê

re¿imu prawnego w stosunku do ca³oœci naliczanej nowej sk³adki, czy te¿ tylko

w czêœci?

5. Implikacje aktuarialne nowej regulacji

Z aktuarialnego punktu widzenia, ka¿dy czynnik wp³ywaj¹cy na ryzyko

(szacowane poprzez historyczne dane o wysokoœci dotychczas przyznawanych

œwiadczeñ ubezpieczeniowych), powinien mieæ wp³yw na relacjê wysokoœci

sk³adki do sumy ubezpieczenia. Inaczej bowiem, gdy ka¿dy klient p³aci uœred-

nion¹ sk³adkê dla ca³ego portfela, koszty ubezpieczenia ponoszone przez oso-

bê charakteryzuj¹c¹ siê ni¿szym ryzykiem s¹ w stosunku do tego ryzyka

nieproporcjonalnie wysokie, podczas gdy op³aty pozosta³ych osób mog¹ byæ

wrêcz ni¿sze ni¿ ponoszone ryzyko (i w rezultacie powodowaæ straty zak³adu

ubezpieczeñ). W konsekwencji, osoby charakteryzuj¹ce siê tzw. ni¿szym

ryzykiem bêd¹ mniej sk³onne do kupowania produktu ubezpieczeniowego,

gdy¿ bêdzie on mniej op³acalny. Co za tym idzie, istnieje ryzyko, ¿e wzroœnie

udzia³ tzw. „z³ych” klientów w portfelu, czyli klientów generuj¹cych wysokie

ryzyko ubezpieczeniowe, co z kolei wp³ynie na wzrost sk³adki. Mo¿e to pro-

wadziæ do jeszcze wiêkszego zniechêcenia osób o niskim ryzyku do kupna

produktu.

Zjawisko to nosi nazwê negatywnej selekcji w ubezpieczeniach. I nie-

stety mamy uzasadniony powód, aby s¹dziæ, ¿e zmiany w ustawodawstwie do-
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tycz¹cym problematyki równoœci p³ci w ubezpieczeniach spowoduj¹, ¿e zjawi-

sko to – w zakresie trudnym obecnie do oszacowania – pojawi siê na europej-

skim, a zatem i na polskim rynku ubezpieczeniowym. Negatywna selekcja

w ubezpieczeniach ostatecznie mo¿e prowadziæ do jednej z dwóch sytuacji:

dany produkt stanie siê deficytowy lub te¿ w portfelu ubezpieczyciela znajd¹ siê

jedynie osoby charakteryzuj¹ce siê wysokim ryzykiem. Ubezpieczyciel mo¿e siê

broniæ przed t¹ sytuacj¹ wprowadzaj¹c taki zakres ochrony ubezpieczeniowej,

który chroni³by przed wysokim ryzykiem ubezpieczeniowym. W rezultacie oso-

by o ni¿szym ryzyku zostan¹ pozbawione dostêpu do dopasowanego do siebie

produktu, czyli ubezpieczenia za cenê adekwatn¹ co do zakresu i genero-

wanego ryzyka ubezpieczeniowego.

Opisany wy¿ej mechanizm nie jest oczywiœcie jedynym, który mo¿e wp³ywaæ

na kalkulacje aktuarialne. Bior¹c pod uwagê przepisy przejœciowe, zmiany

mog¹ te¿ wp³yn¹æ na czynniki stosowane w wewnêtrznych projekcjach aktu-

arialnych ubezpieczycieli, takie jak wspó³czynnik utrzymania klienta w umo-

wach d³ugoterminowych, g³ównie w ubezpieczeniach na ¿ycie. Klienci charak-

teryzuj¹cy siê wy¿szym ryzykiem mog¹ byæ bardziej sk³onni do zmiany ubezpie-

czyciela, gdy¿ na nowych warunkach mog¹ otrzymaæ korzystniejsze oferty

ubezpieczenia, podczas gdy osoby o ni¿szym ryzyku bêd¹ d¹¿y³y do utrzymania

obecnie obowi¹zuj¹cych umów.

Z drugiej strony nale¿y jednak wzi¹æ pod uwagê to, ¿e zak³ady ubezpieczeñ

nie bêd¹ przyjmowa³y nowych klientów o z³ym profilu ryzyka. Innymi s³owy,

mo¿na za³o¿yæ, ¿e w przypadku osób zmieniaj¹cych ubezpieczyciela, zjawisko

negatywnej selekcji bêdzie wystêpowa³o w wiêkszym natê¿eniu. Mo¿na wiêc

przypuszczaæ, ¿e bezpoœrednio po wprowadzeniu przepisów proponowane

przez ubezpieczycieli wysokoœci sk³adek (szczególnie w ubezpieczeniach na ¿y-

cie) bêd¹ kszta³towaæ siê raczej w okolicach wiêkszej z dotychczasowych sk³a-

dek dla kobiet i mê¿czyzn ni¿ ich œredniej.

6. Dopuszczalny zakres ró¿nicowania ze wzglêdu na p³eæ

Zgodnie z Wytycznymi nadal mo¿na zbieraæ, przechowywaæ i wykorzysty-

waæ informacje na temat p³ci lub z ni¹ zwi¹zane do nastêpuj¹cych celów:

a) utworzenia rezerwy i dokonania wyceny wewnêtrznej: ubezpieczy-

ciele mog¹ nadal zbieraæ i wykorzystywaæ informacje na temat p³ci do prze-

prowadzania wewnêtrznej oceny ryzyka, zw³aszcza w celu ustalenia przepi-

sów technicznych zgodnych z zasadami wyp³acalnoœci zak³adów ubezpie-

czeñ oraz monitorowania sk³adu portfela z punktu widzenia ca³oœci danych

na temat ceny;

b) wyceny reasekuracji: umowy reasekuracji to umowy zawierane pomiê-

dzy ubezpieczycielem a reasekuratorem. U¿ycie kryterium p³ci do wyceny

tych produktów nadal jest mo¿liwe, jeœli nie prowadzi do ró¿nicowania po-

szczególnych ubezpieczonych ze wzglêdu na p³eæ;

c) marketingu i reklamy: ubezpieczyciele mog¹ nadal korzystaæ z marketin-

gu i reklamy, by w ten sposób wp³ywaæ na sk³ad oferowanego przez siebie

portfela, np. kieruj¹c swoje kampanie reklamowe albo do kobiet, albo do
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mê¿czyzn. Nie mog¹ jednak odmówiæ dostêpu do danego produktu ze

wzglêdu na p³eæ danej osoby, chyba ¿e spe³nione s¹ warunki przewidziane

w art. 4 ust. 5 dyrektywy
9

;

d) ubezpieczenia na ¿ycie i ubezpieczenia zdrowotnego: zasada równo-

œci p³ci oznacza, ¿e sk³adki i œwiadczenia z tytu³u takiej samej umowy ubez-

pieczeniowej nie mog¹ byæ ró¿ne dla dwóch osób tylko z powodu ró¿nej p³ci.

Istniej¹ jednak inne czynniki ryzyka, np. stan zdrowia lub historia zachoro-

wañ w rodzinie, na podstawie których ró¿nicowanie jest mo¿liwe i których

wycena wymaga od ubezpieczycieli wziêcia pod uwagê p³ci, z uwzglêdnie-

niem ró¿nic fizjologicznych pomiêdzy mê¿czyznami i kobietami.

Nale¿y zatem zwróciæ uwagê, ¿e zakaz ró¿nicowania ze wzglêdu na

p³eæ dotyczy jedynie bezpoœredniego korzystania z p³ci jako czynnika

s³u¿¹cego do ustalania wysokoœci sk³adek oraz odszkodowañ. Zakaz

nie dotyczy natomiast wewnêtrznego szacowania ryzyka (czyli oceny ryzyka

oraz obliczania sk³adek i œwiadczeñ na poziomie zagregowanym) oraz kalkulacji

wyp³acalnoœci zak³adów ubezpieczeñ. Oznacza to, ¿e ubezpieczyciele bêd¹

w stanie monitorowaæ, jak zjawiska takie jak negatywna selekcja wp³ywaj¹ za-

równo na wysokoœæ rezerw, jak i na zyskownoœæ posiadanego portfela ubezpie-

czeñ.

Ubezpieczyciele bêd¹ mogli tak¿e wzi¹æ pod uwagê czynniki nie

bezpoœrednio zwi¹zane z p³ci¹, lecz z ni¹ zwi¹zane, o ile stanowi to

rzeczywisty czynnik ryzyka. Dotyczy to m.in. ró¿nych rodzajów chorób,

typowych wy³¹cznie dla jednej z p³ci (np. rak narz¹dów rodnych lub rak

prostaty) oraz takich sytuacji, jak znaczenie pewnych wskaŸników do-

tycz¹cych oceny zdrowia dla ka¿dej z p³ci (np. nadciœnienie, oty³oœæ). Aby

lepiej oszacowaæ ryzyko, zwi¹zane z dan¹ polis¹ ubezpieczeniow¹, ubezpieczy-

ciele bêd¹ te¿ zapewne korzystali z szerszej gamy parametrów wp³ywaj¹cych na

ryzyko, nie unikaj¹c czynników spo³eczno-ekonomicznych (stan rodzinny, sta-

tus spo³eczny, wykonywany zawód). W przypadku ubezpieczeñ komunikacyj-

nych, wiêkszego znaczenia nabierze te¿ prawdopodobnie bezszkodowy przebieg

ubezpieczenia.

Nowe przepisy nie zakazuj¹ równie¿ korzystania przy obliczaniu sk³adek

z korelacji pewnych czynników z p³ci¹. Pomijaj¹c tak oczywiste przyk³ady jak

dane o chorobach wystêpuj¹cych tylko u jednej z p³ci, wykorzystane mog¹ byæ

dane na temat czêstoœci wystêpowania innych czynników ró¿ni¹cych siê u ko-

biet i mê¿czyzn. Na przyk³ad, poniewa¿ wœród mê¿czyzn wiêkszy odsetek osób

przyznaje siê do palenia, to wœród klientów pal¹cych odsetek mê¿czyzn bêdzie

wiêkszy ni¿ wœród niepal¹cych. Takie czynniki czêsto ju¿ obecnie maj¹ wp³yw

na kalkulacjê sk³adki i mog¹ byæ u¿yte do zró¿nicowania œredniej sk³adki p³aco-

nej przez osoby ró¿nych p³ci. Niekoniecznie musz¹ to byæ jednak czynniki
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zwi¹zane z materi¹ ubezpieczenia; przyk³adem mo¿e byæ tu wykszta³cenie

(statystycznie lepsze wœród kobiet).

Przyk³adem techniki dzia³aj¹cej na podobnej zasadzie, choæ stosowanej

w nieco innym przypadku, jest tzw. redlining. Pojêcie to oznacza m.in. ofero-

wanie innych stawek ubezpieczeñ osobom mieszkaj¹cym w ró¿nych dzielni-

cach. Metoda ta jest stosowana przez niektórych ubezpieczycieli w Stanach

Zjednoczonych do ustalania stawek ubezpieczeñ komunikacyjnych. W niektó-

rych pañstwach stosowanie tej techniki prowadzi do istotnych ró¿nic w œred-

nich sk³adkach p³aconych przez osoby zaliczane do ró¿nych grup etnicznych

– podczas gdy branie tych ró¿nic pod uwagê podczas ustalania indywidualnych

sk³adek by³oby, oczywiœcie, nielegalne.

W skrajnych przypadkach, wobec ustawowych zmian spowodowanych bra-

kiem mo¿liwoœci ró¿nicowania oferty ubezpieczeniowej ze wzglêdu na p³eæ, re-

zultat analizy stanu portfela mo¿e byæ sygna³em do podjêcia przez zak³ad ubez-

pieczeñ odpowiednich dzia³añ naprawczych, takich jak np. korekta parame-

trów u¿ywanych do obliczenia sk³adki (szczególnie w przypadku ubezpieczeñ

krótkoterminowych) lub nawet, w skrajnym przypadku, wstrzymanie sprzeda¿y

produktu. Nale¿y wiêc s¹dziæ, ¿e po wejœciu w ¿ycie omawianych przepisów

sk³ad portfela ubezpieczeñ prawdopodobnie bêdzie œciœle monitorowany przez

ubezpieczycieli, a wnioski i praktyka rynkowa wkrótce poka¿¹ kierunek

rozwoju.

7. Skutki nowelizacji

Bezpoœrednim i najszybciej odczuwalnym skutkiem nowelizacji bêdzie

wzrost sk³adek ubezpieczeniowych dla tych grup ubezpieczonych, którzy

byli zaliczani do niegeneruj¹cych wysokiego ryzyka w danych rodzajach ubez-

pieczeñ. W praktyce oznaczaæ to bêdzie przede wszystkim wzrost

zak³adanego ryzyka w ubezpieczeniach na ¿ycie oraz komunikacyj-

nych w przypadku kobiet (i w konsekwencji wzrost sk³adek) oraz

w ubezpieczeniach rentowych w przypadku mê¿czyzn. Te ostatnie

wci¹¿ jednak s¹ w Polsce zjawiskiem marginalnym. Przyk³ady zmian stawek dla

mê¿czyzn i kobiet zebrane w lutym 2013 r. pokazuj¹, ¿e mê¿czyŸni w niewiel-

kim stopniu s¹ beneficjentami nowych regulacji, natomiast niezale¿nie od

wieku kobiety bêd¹ p³aciæ znacz¹co wy¿sze stawki w ubezpieczeniu na ¿ycie.

Towarzystwo 1 Towarzystwo 2 Towarzystwo 3

Wiek Mê¿czyŸni Kobiety Mê¿czyŸni Kobiety Mê¿czyŸni Kobiety

30 96% 127% 100% 298% 80% 103%

40 93% 172% 100% 286% 81% 130%

50 93% 170% 100% 257% 84% 125%

Wartoœci procentowe w powy¿szej tabeli oznaczaj¹ stosunek stawki obecnej do stawki sprzed

wejœcia w ¿ycie nowych przepisów. Stawki dotycz¹ flagowych produktów z funduszami inwesty-

cyjnymi. Opracowanie w³asne, luty 2013 r.
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Zatem mo¿e dojœæ do sytuacji, ¿e w szczególnoœci kobiety, ze wzglêdu na

wzrost sk³adek ubezpieczeniowych, bêd¹ mia³y praktycznie mniejszy dostêp do

us³ug ubezpieczeniowych. Zmiany spowoduj¹ tak¿e koniecznoœæ poniesie-

nia przez ubezpieczycieli kosztów wdro¿enia nowych przepisów

– zmiany systemów informatycznych, zmiany taryf, modyfikacje pro-

duktów ubezpieczeniowych. Badania kosztów implementacji zmiany prze-

pisów nie by³y prowadzone w Polsce, ale np. wed³ug badania przeprowadzonego

w Wielkiej Brytanii jeszcze przed implementacj¹ zmian wynikaj¹cych z wyroku,

ka¿dy z ubezpieczycieli szacowa³ te koszty na kwoty od 200 tys. do 1,1 mln

funtów.

W d³u¿szej perspektywie zmiany w przepisach wymusz¹ na rynku ubezpie-

czeñ modyfikacje systemowe w podejœciu do okreœlania sk³adek ubezpieczenio-

wych, a tak¿e zindywidualizowanie okreœlania wysokoœci sk³adek ubezpiecze-

niowych poprzez wzrost znaczenia bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia

w ubezpieczeniach komunikacyjnych, zaœ wywiadu medycznego w ubezpie-

czeniach ¿yciowych.

Prawdopodobnie mo¿na siê równie¿ spodziewaæ wprowadzenia do

sprzeda¿y pakietów ubezpieczeñ, które ³¹cz¹ w sobie produkty atrak-

cyjne i dla mê¿czyzn, i dla kobiet, dziêki czemu mo¿na zapobiec wyborowi

ubezpieczenia przez osoby obarczone du¿ym ryzykiem w ka¿dym ze sk³adników

produktu.

Ubocznym skutkiem wprowadzenia przepisów mo¿e staæ siê równie¿ ewo-

lucja kana³ów sprzeda¿y, które bêd¹ k³aœæ wiêkszy nacisk na dotar-

cie do odbiorców konkretnej p³ci. Takie przyk³ady s¹ ju¿ teraz obecne

w Wielkiej Brytanii: istniej¹ tam towarzystwa, których marketing jest skiero-

wany wy³¹cznie do kobiet (np. Sheila’s Wheels). Oczywiœcie przyjêcie takiej

strategii gospodarczej nie wyklucza mo¿liwoœci zakupu ubezpieczenia przez

mê¿czyznê.

Na zakoñczenie rozwa¿añ nale¿y podkreœliæ, ¿e problematyka wdro¿enia

nowych zasad dotycz¹cych równoœci p³ci bêdzie monitorowana przez Komisjê

Europejsk¹. W 2014 r. Komisja w ramach ogólniejszego sprawozdania z wdra-

¿ania dyrektywy Rady 2004/113/WE sporz¹dzi sprawozdanie dotycz¹ce imple-

mentacji wyroku w sprawie Test – Achats do prawa krajowego poszczególnych

pañstw cz³onkowskich oraz w praktyce ubezpieczeniowej. �

Implementing Gender Equality to Polish Insurance Law

On 14 December 2012 the Act was adopted amending the Act dated 22 May 2003 on insurance ac-

tivity, on the basis of which the new rules on the use of gender in calculating insurance premiums

and benefits were introduced. New regulations in Polish law have been in force since 28 January

2013.

The introduction of changes to the principles of the use of sex in calculating insurance premiums

was caused by the judgment of the Court of Justice of the European Union dated 1 March 2011 in

the Test-Achats case C-236/09. European Commission Guidelines 2012/C 11/01 contain direc-

tions on the implementation of the new rules in insurance practice.
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New unisex rule shall apply only to new insurance contracts i.e. those concluded after the entry

into force of the new regulations. The introduction of the new principles might have far-reaching

effects for the insurance market. As a direct result, the revision will increase premiums in life in-

surance and motor vehicle insurance for those insured groups that have been treated as not gene-

rating high-risk in respective types of insurance. Also, the phenomenon of the so-called adverse

selection may occur as the insurers will be forced to increase their insurance tariffs. In the long

run, the amendments in regulations of the insurance market will impose changes of the approach

to the determination of insurance premiums through the individualisation of their amount.

The European Commission will report on the implementation of the Test-Achats ruling in natio-

nal legislation and insurance practice in 2014.

Keywords: gender equality, ban on discrimination in insurance services, insurance premium ca-

lculation.
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