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Przesłanki i kierunki zmian
w regulacjach dotyczących
pośrednictwa ubezpieczeniowego
Streszczenie: W dyrektywie Wypłacalność II znalazł się zapis zobowiązujący Komisję Europejską do wystąpienia z propozycją zmian w dyrektywie o pośrednictwie ubezpieczeniowym
(IMD). Zdaniem organizacji CEIOPS, BIPAR i CEA zmiany w obowiązującej dyrektywie
o pośrednictwie powinny dotyczyć przede wszystkim następujących problemów: jakości
informacji dostarczanej konsumentom, reguł prowadzenia działalności (konflikt interesu
i przejrzystość) oraz niepewności prawnej spowodowanej niejasnymi definicjami zawartymi
w dyrektywie.
Słowa kluczowe: pośrednictwo ubezpieczeniowe, konsultacje Komisji Europejskiej w sprawie zmian w dyrektywie o pośrednictwie ubezpieczeniowym, propozycje zmian w dyrektywie o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

1. Wstęp
W Europie od wielu lat produkty ubezpieczeniowe sprzedawane są przez pośredników ubezpieczeniowych w szerokim zakresie. Dyrektywa regulująca pośrednictwo
ubezpieczeniowe została przyjęta blisko dziewięć lat temu [Dyrektywa w sprawie
pośrednictwa ubezpieczeniowego 2002], jednak transpozycja jej zapisów do prawa
krajowego formalnie zakończyła się dopiero 15 stycznia 2005 roku.
Celem tej dyrektywy jest przede wszystkim zapewnienie wysokiego poziomu
ochrony konsumenta. Ustanowiła ona również wymagania mające zapewnić wysoki
profesjonalizm i kompetencje podmiotów świadczących usługi z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego.
W Raporcie przygotowanym przez CEIOPS w marcu 2007 roku, zawierającym ocenę procesu wdrażania przez kraje członkowskie wspomnianej dyrektywy,
stwierdza się m.in., że minimalny poziom ochrony konsumentów został w zasadzie
osiągnięty we wszystkich państwach członkowskich. Jednak dodaje się w nim jednocześnie, że niektóre państwa członkowskie przyjęły surowsze regulacje dotyczące
wysokości sum gwarancyjnych w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej oraz
zakresu informacji udzielanych klientom. Proces implementacji charakteryzował się
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również wprowadzeniem do regulacji krajowych terminologii mogącej powodować
trudności w odwoływaniu się do terminów stosowanych w dyrektywie [CEIOPS´
Report… 2007].
W Preambule dyrektywy z 25 listopada 2009 roku w sprawie podejmowania
i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II)
[Dyrektywa Wypłacalność II… 2009] znalazł się zapis, że przyjęcie tej dyrektywy zmienia profil ryzyka zakładu ubezpieczeń w stosunku do ubezpieczającego.
W związku z tym Komisja Europejska powinna jak najszybciej, najpóźniej do końca 2010 roku, przedstawić wniosek dotyczący przeglądu dyrektywy w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego, z uwzględnieniem konsekwencji, jakie niniejsza
dyrektywa będzie miała dla ubezpieczających. Poza wspomnianym Raportem oraz
zapisem w dyrektywie Wypłacalność II do przesłanek zmian w obowiązującej dyrektywie można również zaliczyć [Speech by Sharon Bowles … 2010]
–– konieczność zwiększenia „pewności” prawa na niektórych obszarach pośrednictwa ubezpieczeniowego,
–– ustanowienie jednolitych „reguł gry” dla sprzedaży produktów ubezpieczeniowych przez pośredników i realizujących sprzedaż bezpośrednią zakładów ubezpieczeń,
–– podwyższenie jakości oraz rozszerzenie zakresu informacji przekazywanej konsumentom,
–– konieczność ograniczenia rozbieżności w interpretacji i stosowaniu obecnie
obowiązujących przepisów.

2. Istota pośrednictwa ubezpieczeniowego i jego rodzaje
Zgodnie z dyrektywą w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego pośrednictwo
ubezpieczeniowe oznacza czynności związane z prezentacją, informowaniem o,
składaniem ofert lub wykonywaniem prac przygotowawczych do zawierania umowy, lub zawarcie umowy ubezpieczenia, bądź udział w administrowaniu i wykorzystaniu takich umów, w szczególności w przypadku wydarzenia się szkody [art. 2 pkt
3 dyrektywy w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego].
Dyrektywa wprowadziła termin „zależny pośrednik ubezpieczeniowy”, oznaczający każdą osobę prowadzącą działalność pośrednictwa ubezpieczeniowego dla
lub w imieniu jednego lub więcej zakładów ubezpieczeń w przypadkach, gdy oferowane produkty ubezpieczeniowe nie są wobec siebie konkurencyjne. Osoba ta nie
inkasuje składek ani sum przeznaczonych dla klienta, a pełną odpowiedzialność za
jej działalność ponoszą te zakłady ubezpieczeń, których produktami dysponuje [art.
2 pkt 7 dyrektywy w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego].
Każda osoba prowadząca działalność pośrednictwa ubezpieczeniowego w uzupełnieniu swej podstawowej zawodowej działalności jest również traktowana jako
zależny pośrednik ubezpieczeniowy, jeżeli ubezpieczanie jest usługą uzupełniającą

26-Łańcucki.indd 259

2012-07-30 11:31:12

260

Jerzy Łańcucki

dla dostarczanych towarów lub usług w granicach jego podstawowej działalności
zawodowej.
Zgodnie z zapisami znajdującymi się w dyrektywie nie jest traktowana jako pośrednictwo ubezpieczeniowe działalność [art. 2 pkt 3 dyrektywy w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego]:
1) podjęta przez zakład ubezpieczeń lub pracownika firmy ubezpieczeniowej, za
którego ponosi odpowiedzialność zakład ubezpieczeń,
2) polegająca na przekazywaniu informacji przy okazji prowadzenia innej działalności zawodowej, pod warunkiem że nie ma ona na celu udzielania klientowi pomocy w przygotowaniu lub zawarciu umowy ubezpieczenia, zawodowej likwidacji
szkód na rzecz firmy ubezpieczeniowej oraz wyceny i profesjonalnego szacowania
szkód.
Wdrożenie zapisów dyrektywy do polskiego ustawodawstwa zostało zrealizowane w ustawie z 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym [Ustawa
o pośrednictwie ubezpieczeniowym 2003]. W ustawie tej stwierdza się (art. 2), że
pośrednictwo ubezpieczeniowe polega na wykonywaniu przez pośrednika za wynagrodzeniem czynności faktycznych lub czynności prawnych związanych z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia oraz że pośrednictwo ubezpieczeniowe jest wykonywane wyłącznie przez agentów ubezpieczeniowych lub brokerów
ubezpieczeniowych.
Agentem ubezpieczeniowym jest przedsiębiorca wykonujący działalność agencyjną na podstawie umowy agencyjnej zawartej z zakładem ubezpieczeń i wpisany
do rejestru agentów ubezpieczeniowych. Wykonuje on czynności w imieniu lub na
rzecz zakładu ubezpieczeń, polegające na (art. 4 ustawy):
–– pozyskiwaniu klientów,
–– wykonywaniu czynności przygotowawczych zmierzających do zawierania
umów ubezpieczenia,
–– zawieraniu umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie,
–– organizowaniu i nadzorowaniu czynności agencyjnych.
Brokerem ubezpieczeniowym natomiast w myśl zapisów tej ustawy (art. 20)
jest osoba fizyczna lub osoba prawna posiadająca, wydane przez organ nadzoru, zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej i wpisane do rejestru brokerów
ubezpieczeniowych.
Wykonuje on czynności w imieniu lub na rzecz podmiotu poszukującego ochrony ubezpieczeniowej, polegające na:
–– zawieraniu lub doprowadzaniu do zwarcia umów ubezpieczenia,
–– wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia,
–– uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także
w sprawach o odszkodowanie,
–– organizowaniu i nadzorowaniu czynności brokerskich.
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Dalej w ustawie stwierdza się (art. 24), że broker ubezpieczeniowy nie może:
1) wykonywać działalności agencyjnej ani wykonywać czynności agencyjnych,
2) pozostawać w żadnym stałym stosunku umownym z zakładem ubezpieczeń,
3) być członkiem organów nadzorczych lub zarządzających zakładem ubezpieczeń,
4) posiadać akcje zakładu ubezpieczeń, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do
obrotu na rynku regulowanym.
Rozwiązania przyjęte w ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym różnią się
od przyjętych w dyrektywie unijnej. Zamiast czynnościowego wprowadzono podmiotowe podejście do pośrednictwa ubezpieczeniowego. Również w wielu innych
krajach europejskich, w regulacjach odnoszących się do pośrednictwa ubezpieczeniowego, zastosowano podmiotowe podejście do pośrednictwa i wprowadzono,
obok agenta i brokera, takie terminy, jak: ubezpieczeniowy subagent, ubezpieczeniowy doradca, zależny doradca ubezpieczeniowy i ubezpieczeniowy konsultant
[Insurance distribution… 2010, Annex 1].

3. Znaczenie pośrednictwa ubezpieczeniowego
w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych
W Europie wykorzystuje się wachlarz kanałów dystrybucji produktów ubezpieczeniowych. Najczęściej ich rola i znaczenie uzależnione są od krajowych regulacji,
przyzwyczajeń konsumentów oraz rodzaju produktu ubezpieczeniowego.
Do podstawowych kanałów dystrybucji zwykle zalicza się: sprzedaż bezpośrednią (pracownicy, sprzedaż na odległość), pośrednictwo (agenci, brokerzy, pozostali
pośrednicy) i bancassurance.
W krajach europejskich w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych działu
II dominuje sprzedaż przez agentów1. Największy udział w sprzedaży produktów
ubezpieczeniowych przez agentów w ogólnej sprzedaży ma miejsce we Włoszech
(84%), Turcji (70%) i Słowenii (67,5%). Agenci zbierają więcej niż połowę składek
również w takich krajach, jak Polska (59%), Portugalia i Niemcy.
Brokerzy odgrywają w tej sprzedaży znacznie mniejszą rolę, dominują tylko
w kilku państwach, jak Belgia, Irlandia i Wielka Brytania, gdzie zbierają ponad pięćdziesiąt procent składki2.
W sprzedaży produktów działu I, podobnie jak w dziale II, znaczący udział agentów obserwujemy na rynku ubezpieczeniowym Bułgarii (63%), Słowenii (57%),
Niemiec (46,5%), Polski (39%) i Turcji (33%).
Brokerzy dominują jedynie na rynku w: Wielkiej Brytanii (73%), Słowacji
(79%), Irlandii (45%) i Luksemburgu (46%). Na polskim rynku udział ten wynosi
około 3% (w 2009 roku).
Wszystkie dane zaczerpnięto z opracowania CEA, Insurance distribution channels in Europe,
CEA Statistics no. 39, March 2010.
2
W Polsce w 2006 r. udział ten wyniósł około 15%.
1
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To ogólne zestawienie wyraźnie wskazuje na to, że zarówno w Polsce, jak
i w większości państw europejskich składka ubezpieczeniowa ulokowana przez pośredników ma największy udział w rynku.
W związku z tym właściwe funkcjonowanie pośrednictwa ubezpieczeniowego
oraz poziom świadczonych przez pośredników usług ma duże znaczenie dla dobrego funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego. Dlatego też zakres i charakter zmian
w obowiązujących przepisach związanych z pośrednictwem ubezpieczeniowym
może w konsekwencji mieć duże znaczenie dla rozwoju tego rynku.

4. Propozycje zmian w obowiązujących regulacjach
Komisja Europejska na podstawie sygnałów płynących z europejskich rynków
ubezpieczeniowych oraz przeprowadzonych przez CEIOPS badań stwierdziła, że
w rezultacie minimalnej harmonizacji wprowadzonej obowiązującą obecnie dyrektywą praktyczne wprowadzenie jej postanowień było w poszczególnych państwach
członkowskich bardzo zróżnicowane, co generowało problemy, a w konsekwencji
stanowiło źródło wielu skarg kierowanych do Komisji. Stwierdziła ona również, że
obecny pozom ochrony konsumentów, gwarantowany w dyrektywie, nie jest wystarczająco transparentny. Problemem, z punktu widzenia ubezpieczających się, okazał
się też brak precyzyjnego rozgraniczenia obszarów, na których produkty ubezpieczeniowe są sprzedawane przez pośredników, i tych, na których są one sprzedawane
przez zakłady ubezpieczeń.
W związku z tym Komisja Europejska w styczniu 2010 roku [Consultation document… 2010] zwróciła się do europejskich organizacji reprezentujących zakłady
ubezpieczeń, nadzorców, pośredników i konsumentów z prośbą o udział w konsultacjach i udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące zakresu i charakteru koniecznych zmian, które powinny być wprowadzone do obowiązującej dyrektywy.
Według opinii przedstawicieli CEIOPS [CEIOPS advice… 2010] zawarta w dyrektywie definicja pośrednictwa, oparta na charakterystyce działalności, powinna
być utrzymana, natomiast kraje członkowskie, które chciałyby utrzymać lub wprowadzić do regulacji krajowych definicje podmiotowe, powinny mieć w tym względzie pełną swobodę.
Komitet uznał, że sprzedaż bezpośrednia realizowana przez zakłady ubezpieczeń
powinna być również objęta ramami przyszłej regulacji, ponieważ zakres ochrony
konsumenta powinien, zdaniem reprezentantów tego Komitetu, być taki sam bez
względu na kanał dystrybucji produktów ubezpieczeniowych.
Prowadzący sprzedaż bezpośrednią i pośrednicy ubezpieczeniowi powinni być
objęci tymi samymi wymaganiami informacyjnymi. Jednak członkowie Komitetu są
za utrzymaniem zasady minimalnej harmonizacji w zakresie obowiązku informacyjnego. Oznacza to, że informacja powinna być przekazywana klientom na życzenie.
Członkowie Komitetu podkreślają przy tym, że powinna być utrzymana możliwość
wprowadzania w poszczególnych krajach surowszych regulacji w tej dziedzinie.
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W odniesieniu do informacji dotyczącej wynagrodzeń pośredników przedstawiciele Komitetu zaproponowali trzy możliwe do przyjęcia ich zdaniem opcje.
1. Wprowadzenie reguły „na życzenie” – informacja o wysokości wynagrodzenia jest przedstawiona, jeżeli klient o to zapyta.
2. Wprowadzenie obowiązku informowania o wynagrodzeniu.
3. Powiązanie obowiązku informowania z charakterem ryzyka, to znaczy dotyczyłby on tylko produktów o szczególnym znaczeniu, odnoszących się do ochrony
ryzyk egzystencjonalnych (np. ubezpieczenie na życie czy ubezpieczenie niezdolności do pracy).
Oprócz tego, zdaniem członków Komitetu, w nowej regulacji powinny być
uwzględnione zapisy odnoszące się do konfliktu interesów3 oraz utrzymania odpowiedzialności poszczególnych państw za szczegółowe uregulowanie kwestii dotyczących standardów zawodowych. Jednak to w dyrektywie powinny znaleźć się
zapisy dotyczące m.in. obowiązku weryfikacji kompetencji pośredników, uaktualnienia wiedzy zawodowej oraz powiązania kompetencji z charakterem działalności
i rodzajem negocjowanych umów.
Podobne opinie dotyczące wielu podstawowych kwestii formułowane są przez
członków BIPAR4. Członkowie tej organizacji uważają, że z punktu widzenia ochrony konsumenta ważne jest, aby taki sam lub podobny minimalny poziom ochrony
był zapewniony niezależnie od kanału dystrybucji produktów ubezpieczeniowych
[European Commission´s consultation document… 2011].
Członkowie Federacji wyrazili opinię, że zarówno pośrednicy, jak i bezpośredni
sprzedawcy powinni dostarczać klientom produkty ubezpieczeniowe z wyczerpującą i jasno przedstawioną informacją, umożliwiającą klientowi podjęcie świadomej
decyzji co do zakupu produktów ubezpieczeniowych oraz pozwalającą na jednoznaczną identyfikację rodzaju usług świadczonych przez sprzedawców. Opowiadają
się również za tym, aby przed podpisaniem umowy pośrednicy informowali o charakterze ich wynagrodzeń.
Natomiast wymagania dotyczące szkoleń, zdaniem członków BIPAR, nie powinny być powiązane z kanałami dystrybucji. Z punktu widzenia interesu konsumenta
ważne jest bowiem, aby miał on kontakt z kompetentnym personelem. W związku
z tym, jeżeli pośrednik lub bezpośredni sprzedawca sprzedaje konsumentowi ten sam
produkt, to wymagania wobec każdego sprzedającego powinny być takie same.
Odmienne podejście do niektórych kluczowych kwestii dotyczących pośrednictwa ubezpieczeniowego przedstawiła w swojej opinii CEA, europejska federacja
ubezpieczycieli i reasekuratorów [CEA response… 2011]. Zdaniem członków Federacji przyszła regulacja musi uwzględniać zróżnicowanie europejskich rynków
Można zdefiniować jako sytuację, która może potencjalnie negatywnie wpłynąć na niezależność
pośrednika ze względu na możliwość wystąpienia rozbieżności między interesem pośrednika i jego
klienta, ze szkodą dla klienta.
4
The European Federation of Insurance Intermediaries.
3
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ubezpieczeniowych. System sprzedaży w Europie jest dostosowany do różnych
kultur konsumenckich, potrzeb i preferencji, uwzględniający lokalną tradycję oraz
środowisko społeczne. W takich warunkach pośrednicy ubezpieczeniowi i sprzedawcy bezpośredni funkcjonują w dwóch różnych „modelach” sprzedaży skutkujących kształtowaniem się różnych wymagań co do zakresu i charakteru ochrony
konsumentów. W związku z tym sprzedawcy bezpośredni nie powinni być objęci
dyrektywą IMD.
Opowiadają się zarazem za stosowaniem dla wszystkich dystrybutorów jednolitych „reguł gry”, uwzględniających:
–– swobodę konkurencji między twórcami produktów ubezpieczeniowych i kanałami dystrybucji,
–– swobodę wyboru dla konsumenta – czy chce on porady, czy też nie, jeżeli tak,
to jakiego rodzaju,
–– swobodę wyboru dla doradców dotyczącą rodzaju prowadzonej działalności.
Członkowie Federacji opowiadają się również za utrzymaniem dotychczasowej
definicji pośrednictwa ubezpieczeniowego. Uważają jednak, że następujące podstawowe zasady dotyczące praktyki sprzedaży ubezpieczeń powinny obejmować
wszystkich sprzedających produkty ubezpieczeniowe:
1) praktyki sprzedażowe muszą być skupione na uczciwym traktowaniu klienta,
2) dystrybutor oferuje poradę na życzenie lub z własnej inicjatywy, kiedy okoliczności i informacje dostarczone przez klienta wskazują na to, że jest to niezbędne,
3) klient zawsze powinien być poinformowany o statusie dostarczającego usługę,
4) kiedy porada jest udzielana, musi być oparta na analizie potrzeb klienta, dokonanej na podstawie informacji przez niego dostarczonej,
5) każdy dystrybutor dostarczający informacji lub udzielający porady dotyczącej
produktu ubezpieczeniowego musi mieć wystarczającą wiedzę i kompetencje, aby
jasno przedstawić klientowi podstawowe cechy oferowanego produktu ubezpieczeniowego,
6) przed zawarciem umowy klientowi powinna być dostarczona informacja
o produkcie ubezpieczeniowym, w zakresie i formie pozwalającym klientowi na
świadome podjęcie decyzji.
Zdaniem przedstawicieli CEA zapisy zawarte w przyszłej dyrektywie, a dotyczące wiedzy i umiejętności pośredników ubezpieczeniowych, powinny opierać się
na następujących zasadach:
–– profesjonalne wypełnianie obowiązków (w oparciu o wymagania zawarte w prawie krajowym); realizacja tej zasady jest związana z posiadaniem przez pośredników odpowiedniej wiedzy i kompetencji,
–– posiadanie odpowiedniego doświadczenia; pośrednicy powinni mieć zawodowe
doświadczenie umożliwiające poprowadzenie klienta przez cały proces sprzedaży produktu ubezpieczeniowego,
–– dbanie o ciągły rozwój zawodowy; ta zorientowana na wyniki zasada oznacza,
że pośrednicy powinni być odpowiednio motywowani do uaktualniania swojej
wiedzy i podnoszenia kwalifikacji.
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5. Zakończenie
Opinie i propozycje zgłaszane przez poszczególne organizacje, dotyczące zmian
w dyrektywie w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego, wskazują na to, że
zbieżność stanowisk organizacji dotyczy jedynie definicji pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz utrzymania zasady minimalnej harmonizacji w zakresie obowiązku
informacyjnego. Natomiast odmienne stanowiska dotyczą tak istotnych, z punktu
widzenia ochrony interesów konsumenta, spraw, jak jawność wynagrodzeń pośredników, zakres uregulowania w dyrektywie wymagań dotyczących wiedzy i kwalifikacji pośredników oraz uwzględnianie zapisów mających na celu zapobieganie
konfliktowi interesu.
Zdaniem autora opracowania, zakres i charakter tych rozbieżności zdaje się
wskazywać na to, że bardziej partykularne interesy środowisk, które wspomniane
organizacje reprezentują, niż interes konsumenta stanowiły najważniejszą przesłankę do przedstawienia propozycji zmian w dyrektywie w takim kształcie.
Należy jednak podkreślić, że prezentowane wyżej stanowiska są rezultatem procesu konsultacji, stanowiącego jedynie ważną, ale nie ostatnią fazę procesu opracowywania przez Komisję projektu zmian w dyrektywie w sprawie pośrednictwa
ubezpieczeniowego. Można oczekiwać, że główną przesłanką przy podejmowaniu
ostatecznych decyzji dotyczących projektu będzie ochrona interesów konsumenta –
więc tego podmiotu, bez którego pośrednictwo ubezpieczeniowe byłoby zbędne.
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Regulations on insurance mediation
– stressing premises and directions of change
Summary: The Solvency II Directive contains a provision which obliges the European Commission to put forward amendments to the Insurance Mediation Directive. According to CEIOPS, BIPAR and CEA amendments to the current IMD Directive shall above all concern the
following issues: the quality of information given to customers, rules of conducting operations (conflict of interests and transparency) and lack of certainty as far as legal matters are
concerned due to vague definitions contained in the Directive.
Keywords: insurance mediation, EC consultation on review of Insurance Mediation Directive /IMD/, proposal for the revision of the IMD.
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