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Bancassurance – regulacje prawne
i samoregulacja rynku
1. Wprowadzenie
Owocna i o¿ywiona wspó³praca ubezpieczycieli i banków, zwana bancassurance, trwa ju¿ od wielu lat. Efektem tej wspó³pracy jest m.in. u³atwienie w nabywaniu ochrony ubezpieczeniowej, zwi¹zanej z kupowanymi produktami bankowymi, a w szczególnoœci kredytami. Dla ubezpieczycieli wspó³praca jest korzystna, poniewa¿ korzystaj¹ z kana³ów dostêpu do klientów, wypracowanych
przez bank, zaœ banki mog¹ zaoferowaæ ró¿norodne produkty finansowe, wzajemnie ze sob¹ powi¹zane, a tak¿e poszerzyæ ofertê dla swoich klientów, z czym
wi¹¿e siê osi¹ganie dodatkowych przychodów.
O znaczeniu wspó³pracy bankowo-ubezpieczeniowej dla rynku ubezpieczeniowego œwiadcz¹ dane statystyczne. Zgodnie z Raportem Polskiej Izby Ubez1
pieczeñ – Polski Rynek Bancassurance 2011 , szczególnie istotny jest ten sposób dystrybucji dla ubezpieczeñ na ¿ycie. W roku 2011 sk³adka przypisana brutto pozyskana dziêki bancassurance stanowi³a ponad po³owê sk³adki przypisanej
brutto w ogólnym przypisie sk³adki z ubezpieczeñ dzia³u I – ubezpieczenia na
¿ycie. Proporcja ta jest zreszt¹ praktycznie sta³a od kilku lat. Je¿eli chodzi o liczbê pozyskanych umów ubezpieczenia na ¿ycie – na koniec roku 2011 wynosi³a
ona 9 500 000 zawartych umów, przy czym znaczna czêœæ produktów ubezpieczeniowych by³a powi¹zana z produktem bankowym. Dla ubezpieczeñ dzia³u II
– pozosta³e ubezpieczenia osobowe i maj¹tkowe – ten kana³ dystrybucji nie jest
a¿ tak istotny, jednak udzia³ sk³adki przypisanej brutto pozyskanej poprzez
bancassurance w sk³adce ogó³em wynosi ok. 9%, co przek³ada siê na zawarcie
ok. 23 mln umów ubezpieczenia.
Wraz z wzmo¿onym rozwojem bancassurance pojawi³o siê szereg problemów oraz kwestii praktycznych. Niektóre aspekty prawne funkcjonowania
bancassurance zosta³y poruszone w piœmie z 21 lutego 2012 r., skierowanym
przez przewodnicz¹cego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) do prezesów zarz¹dów banków i zak³adów ubezpieczeñ. W szczególnoœci KNF dostrzeg³a
i zwróci³a uwagê na problemy wynikaj¹ce z dotychczasowej wspó³pracy banków
i zak³adów ubezpieczeñ. W zakresie problemów prawnych przede wszystkim
podniesiono: ³¹czenie funkcji ubezpieczaj¹cego i poœrednika ubezpieczeniowego, brak mo¿liwoœci bezpoœredniego dochodzenia roszczeñ od ubezpieczyciela
przez ubezpieczonych lub ich spadkobierców, utrudnianie dostêpu do treœci
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umowy ubezpieczenia, roszczenia regresowe kierowane do kredytobiorców
przez zak³ady ubezpieczeñ po wyp³acie bankowi odszkodowania.
Oczywiœcie poruszane w tym piœmie zagadnienia sta³y siê przedmiotem dyskusji w œrodowisku ubezpieczeniowym i bankowym. Szczególnie interesuj¹ca
jest okolicznoœæ, i¿ sformu³owane zastrze¿enia czêœciowo nie mia³y oparcia
prawnego, lecz zawiera³y uwagi krytyczne dotycz¹ce praktyki, jaka ukszta³towa³a siê na przestrzeni wielu lat. Jedn¹ z szerzej dyskutowanych kwestii jest
mo¿liwoœæ pobierania przez banki wynagrodzenia zwi¹zanego z zawieranymi
umowami ubezpieczenia grupowego i jego kwalifikacji prawnej. Zdaniem KNF
wyp³ata wynagrodzenia mo¿e wskazywaæ na to, ¿e banki wykonuj¹ czynnoœci
poœrednictwa ubezpieczeniowego (co znajduje czêœciowe uzasadnienie w sposobie rozliczania przez banki otrzymywanych kwot). Zdaniem banków i zak³adów ubezpieczeñ „wynagrodzenie" jest uzasadnione wykonywaniem przez
bank czynnoœci zwi¹zanych z obs³ug¹ umów ubezpieczenia. W sytuacji, gdyby
koszty wykonywania tych czynnoœci nie by³y zwracane, wówczas bank ponosi³by
straty (czynnoœci te to m.in. przekazywanie klientom dokumentacji zwi¹zanej
z ubezpieczeniem, odbieranie deklaracji przyst¹pienia, sporz¹dzanie raportów
dla zak³adu ubezpieczeñ, udzielanie klientom informacji). Udzia³ banku w zawieraniu umów ubezpieczenia, szczególnie powi¹zanych z produktami bankowymi, zapewnia klientowi ³atwe uzyskanie standardowej us³ugi. Oczywiœcie
zwrot ponoszonych kosztów nie jest jedynym sk³adnikiem wyp³acanych kwot,
st¹d o¿ywiona dyskusja, która zapewne w rezultacie zaowocuje wprowadzeniem regulacji dotycz¹cej tej kwestii.
Sytuacja bie¿¹ca wskazuje na koniecznoœæ modyfikacji przepisów prawa dotycz¹cych umowy ubezpieczenia tak, aby odzwierciedla³y one aktualne potrzeby praktyki rynku ubezpieczeniowego i interesy osób uczestnicz¹cych w stosunku ubezpieczeniowym. Podkreœliæ nale¿y, bior¹c pod uwagê rosn¹ce znaczenie
tej linii dystrybucji ubezpieczeñ, ¿e szczególnie istotne jest zapewnienie dogodnych warunków jej rozwoju.
2. Formy bancassurance
Przepisy prawne nie reguluj¹ wprost kwestii zwi¹zanych ze wspó³prac¹ bankowo-ubezpieczeniow¹. Brakuje prawnego okreœlenia bancassurance, jak równie¿ opisu form prowadzenia czy zakresu wspó³pracy uczestnicz¹cych podmiotów. Literatura przedmiotu jest jednak bogata i w zasadzie wœród przedstawicieli doktryny jest zgodnoœæ co do tego, ¿e bancassurance nie jest terminem
prawnym, lecz stanowi okreœlenie dla wspó³pracy kwalifikowanych
podmiotów: banków i ubezpieczycieli w zakresie sprzeda¿y umów
ubezpieczenia z wykorzystaniem sieci dystrybucji banków2.
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Formy wspó³pracy bankowo-ubezpieczeniowej s¹ ró¿norodne. Ubezpiecze3
nia sprzedawane w ten sposób mo¿na podzieliæ na :
• ubezpieczenia bezpoœrednio powi¹zane z produktem bankowym (s¹ to
zwykle ubezpieczenia maj¹tkowe, ubezpieczenia kredytu, ubezpieczenia niskiego wk³adu oraz ubezpieczenia na ¿ycie kredytobiorców, stanowi¹ce zabezpieczenie zaci¹ganego kredytu lub po¿yczki);
• ubezpieczenia zarówno maj¹tkowe, jak i na ¿ycie, ze szczególnym uwzglêdnieniem ubezpieczeniowych produktów o charakterze oszczêdnoœciowo-inwestycyjnym, niepowi¹zane bezpoœrednio z nabywanym produktem bankowym.
Niezale¿nie od rodzaju produktu sprzedawanego przez zak³ad ubezpieczeñ
za poœrednictwem banku, kwesti¹ niezwykle istotn¹, w szczególnoœci w œwietle
najnowszego stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego, jest rola banku w nawi¹zywanym prawnym stosunku ubezpieczeniowym. Ochrona ubezpieczeniowa oferowana z tytu³u umów zawartych lub umów ubezpieczenia, które maj¹
byæ zawarte, jest oferowana na podstawie umów:
• zawieranych indywidualnie przez klientów – bank œwiadczy wtedy us³ugi poœrednictwa ubezpieczeniowego;
• grupowych, w których ubezpieczaj¹cym jest bank, zaœ ubezpieczonymi s¹
jego klienci, wyra¿aj¹cy zgodê na objêcie ochron¹ ubezpieczeniow¹.
W ubezpieczeniach, zawieranych indywidualnie przez klienta banku, klient
ten zawiera umowê ubezpieczenia w imieniu w³asnym i na swój rachunek.
W takiej sytuacji bank wykonuje jedynie czynnoœci agencyjne, nie jest stron¹
umowy ubezpieczenia. Ewentualnie bank mo¿e byæ uposa¿onym, czyli otrzymaæ œwiadczenie ubezpieczeniowe, je¿eli nabywane ubezpieczenie pozostaje
w zwi¹zku z kupowanym jednoczeœnie przez klienta produktem bankowym
i np. wynika z wymogu okreœlonego w umowie o kupno tego produktu.
Natomiast w przypadku ubezpieczeñ grupowych bank wystêpuje jako ubezpieczaj¹cy, czyli jako strona umowy, zawieraj¹c umowê ubezpieczenia na rachunek swoich klientów jako ubezpieczonych. Umowa ma charakter grupowy,
tj. charakteryzuje siê daleko posuniêt¹ jednolitoœci¹ warunków ochrony ubezpieczeniowej (w tym sk³adek) dla ca³ej grupy klientów, bez wzglêdu na stopieñ
indywidualnego ryzyka, dotycz¹cego danego ubezpieczonego. W³aœnie problem
roli, w jakiej wystêpuje bank uczestnicz¹c w sprzeda¿y produktów ubezpieczeniowych, zw³aszcza w sytuacji, kiedy odgrywa rolê ubezpieczaj¹cego w ubezpieczeniach grupowych, na podstawie których ochrona ubezpieczeniowa obejmowa³a klientów banku, by³a przedmiotem analizy KNF.
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Sama mo¿liwoœæ zawierania przez bank umów ubezpieczenia grupowego na
4
rzecz klientów jest w œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów prawa oczywista . Banki s¹ podmiotami szczególnymi, których dzia³alnoœæ podlega pewnym ograniczeniom i regulacjom, dlatego mog¹ wykonywaæ tylko dzia³alnoœæ œciœle okreœlon¹ w przepisach prawa. Oprócz szeregu czynnoœci bankowych, zgodnie
5
z art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo bankowe banki mog¹ œwiadczyæ „inne us³ugi
finansowe”, do których mo¿na zaliczyæ zawieranie umów ubezpieczenia na cu6
dzy rachunek. Taki pogl¹d, podzielany przez przedstawicieli doktryny , jest szeroko aprobowany w praktyce rynkowej. Powo³any przepis prawny stanowi tak¿e
podstawê dla wykonywania przez bank dzia³alnoœci agencyjnej na podstawie zawieranej z zak³adem ubezpieczeñ umowy agencyjnej. Jednak¿e dyskutowan¹
obecnie kwesti¹ jest pobieranie przez bank – bêd¹cy ubezpieczaj¹cym w ubezpieczeniu grupowym, zawieranym na rzecz swoich klientów – wynagrodzenia
od zak³adu ubezpieczeñ za czynnoœci o charakterze administracyjno-organizacyjnym, zwi¹zane z wykonywaniem tych umów. Otrzymywane przez banki wynagrodzenie jest m.in. zwi¹zane z kosztami wystêpuj¹cymi po jego stronie, tj.
kosztami ponoszonymi w zwi¹zku z dodatkowymi obowi¹zkami wynikaj¹cymi
z zawartej umowy ubezpieczenia, które wykonywane s¹ zwykle przez zak³ad
ubezpieczeñ. S¹ to takie czynnoœci jak np. przekazywanie klientom dokumentacji dotycz¹cej ubezpieczenia, odbieranie od klientów deklaracji przyst¹pienia
do ubezpieczenia, przyjmowanie oœwiadczeñ o zajœciu zdarzenia ubezpieczeniowego, sporz¹dzanie raportów dla zak³adu ubezpieczeñ dotycz¹cych osób,
które przyst¹pi³y do ubezpieczenia. Ponadto nale¿y wzi¹æ pod uwagê, ¿e najwa¿niejszym kosztem jest stworzenie przez bank infrastruktury technicznej,
umo¿liwiaj¹cej dotarcie do klienta. Gdyby zak³ad ubezpieczeñ chcia³ samodzielnie stworzyæ tak efektywn¹ sieæ dostêpu do klienta, musia³by ponieœæ
znaczne wydatki. Uzyskanie dostêpu do sieci dystrybucji banku musi zatem
mieæ swoj¹ cenê, która ma odzwierciedlenie w wynagrodzeniu banku.
Analizuj¹c poruszan¹ problematykê nale¿y powo³aæ siê na przepisy ogólne
ksiêgi trzeciej kodeksu cywilnego, reguluj¹ce podstawowe zasady porz¹dku pra1
wnego, tj. art. 353 k.c., wprowadzaj¹ce zasadê swobody zawierania umów.
Zgodnie z t¹ zasad¹, strony zawieraj¹ce umowê mog¹ u³o¿yæ stosunek prawny
wed³ug swego uznania, byleby jego treœæ lub cel nie sprzeciwia³y siê w³aœciwoœci
(naturze) stosunku, ustawie ani zasadom wspó³¿ycia spo³ecznego. Z kolei przepisy art. 808 § 1 k.c. wprowadzaj¹ mo¿liwoœæ zawarcia umowy ubezpieczenia na
cudzy rachunek. Z zawieraniem umowy grupowego ubezpieczenia na cudzy rachunek jest powi¹zana koniecznoœæ posiadania interesu ubezpieczeniowego,
co z kolei wi¹¿e siê z wskazaniem przez bank interesu ubezpieczeniowego w za4
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B. Wojno, Znaczenie nowej regulacji umowy ubezpieczenia dla wspó³pracy bankowo-ubezpieczeniowej, Prawo Bankowe 2007, nr 11.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 72,
poz. 665 z póŸn. zm.).
M.in. M. Orlicki, Pozycja prawna banku w ubezpieczeniach bancassurance, Prawo Asekuracyjne 2008, nr 2, s. 67; J. Nawraca³a, Aktualne problemy prawne ubezpieczeñ bancassurance,
Prawo Asekuracyjne 2008, nr 4, s. 43.
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warciu danej umowy ubezpieczenia. Ta przes³anka œciœle wp³ywa m.in. na rodzaj umów ubezpieczenia grupowego, które mog¹ byæ zawierane przez bank
bez ryzyka, ¿e s¹ niezgodne z prawem7. Kwestia ta nie musi jednak stanowiæ
rzeczywistego problemu. Pojêcie interesu ubezpieczeniowego jest niezwykle
pojemne, st¹d interes ubezpieczeniowy banku jest inny w przypadku ka¿dego
rodzaju produktu ubezpieczeniowego. Interesem ubezpieczeniowym jest wartoœæ, daj¹ca siê wyraziæ w pieni¹dzu, która mo¿e zostaæ utracona przez ubezpieczaj¹cego lub ubezpieczonego, w razie naruszenia okreœlonego dobra. Po
stronie ubezpieczaj¹cego istnienie interesu ubezpieczeniowego stanowi przyczynê, dla której zawierana jest umowa ubezpieczenia. W produktach powi¹zanych bezpoœrednio z produktami bankowymi bank oferuje klientom mo¿liwoœæ
skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej, poniewa¿ d¹¿y do jak najpe³niejszego
zabezpieczenia sp³aty zobowi¹zañ przez klienta, wynikaj¹cych z zawieranych
umów kredytu lub po¿yczek8. Zawarcie umowy ubezpieczenia wp³ywa na mo¿liwoœæ zaoferowania us³ug wiêkszej liczbie klientów, co jak najbardziej le¿y
w interesie banku. Natomiast w przypadku produktów ubezpieczeniowych, niepowi¹zanych bezpoœrednio z produktami bankowymi, celem banku jest uatrakcyjnienie i poprawa konkurencyjnoœci swojej oferty w stosunku do pozosta³ych
konkurentów – banków.
3. Regulacje prawne zwi¹zane z bancassurance
Regulacje prawne dotycz¹ce sytuacji, kiedy bank wystêpuje w roli agenta
ubezpieczeniowego, poœrednicz¹c przy zawieraniu indywidualnej umowy ubezpieczenia z klientem, nie wymagaj¹ szerszego omówienia. W takich przypadkach bank odgrywa rolê poœrednika, uzyskuj¹c status agenta ubezpieczeniowego, po spe³nieniu wymogów okreœlonych w ustawie o poœrednictwie ubezpieczeniowym9 i przy wykonywaniu czynnoœci jest zobowi¹zany do przestrzegania zasad okreœlonych w powo³anej ustawie. Umowa agencyjna zawierana pomiêdzy
bankiem a zak³adem ubezpieczeñ okreœla zakres czynnoœci, do wykonywania
których upowa¿niony jest bank, a tak¿e zakres przedmiotowy umów, przy zawieraniu których mo¿e poœredniczyæ. Pozycja banku jest zdecydowanie odmienna ni¿ w sytuacji, kiedy jest on stron¹ grupowej umowy ubezpieczenia,
gdy¿ spe³niaj¹c funkcjê agenta ubezpieczeniowego ma zdecydowanie mniejszy
7
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9
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Szerzej: Z. Szymañski, Interes w umowie ubezpieczenia, cz. 1, s. 1 za A. Marsza³, Interes ubezpieczeniowy jako przedmiot ubezpieczenia wed³ug projektu nowelizacji kodeksu cywilnego,
Prawo Asekuracyjne 2006, nr 1, s. 53.; E. Kowalewski, Wprowadzenie do teorii interesu ubezpieczeniowego, (w:) Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, red. A. W¹siewicz, t. 3, Bydgoszcz
1997, s. 82–83; E. Kowalewski, Prawo ubezpieczeñ gospodarczych, Bydgoszcz-Toruñ 2006,
s. 246.
Zgodnie z art. 70 ust. 2 prawa bankowego bank mo¿e uzale¿niæ przyznanie kredytu osobie nieposiadaj¹cej zdolnoœci kredytowej od ustanowienia szczególnego sposobu zabezpieczenia
sp³aty kredytu. Takim szczególnym sposobem zabezpieczenia sp³aty kredytu mo¿e byæ np.
umowa ubezpieczenia.
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o poœrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154
z póŸn. zm.).
PRAWO ASEKURACYJNE 3/2012 (72)

Bancassurance – regulacje prawne i samoregulacja rynku
wp³yw na kszta³t oferty ubezpieczeniowej oraz dopasowanie tej oferty do sprze10
dawanych produktów bankowych .
Niew¹tpliwie bardziej dok³adnie warto przyjrzeæ siê sytuacji prawnej, kiedy
bank jest stron¹ grupowej umowy ubezpieczenia, zawieranej na rzecz swoich
klientów. W³aœnie ta relacja by³a przedmiotem zainteresowania KNF, o czym
wspomniano powy¿ej.
Mo¿liwoœæ zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek zosta³a
przewidziana w art. 808 k.c. Zgodnie z § 1 powo³anego przepisu: „Ubezpieczaj¹cy mo¿e zawrzeæ umowê ubezpieczenia na cudzy rachunek”. Na podstawie umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek ubezpieczaj¹cy ubezpiecza cudzy interes maj¹tkowy, ale dzia³a we w³asnym imieniu. Bank jest zatem ubezpieczaj¹cym, a klient jest osob¹, w interesie maj¹tkowym której zawiera siê
ubezpieczenie, zaœ osob¹, której przys³uguje odszkodowanie lub œwiadczenie
jest osoba trzecia dla stosunku prawnego, której mienie lub inny interes
maj¹tkowy stanowi przedmiot umowy ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia
na cudzy rachunek mo¿e byæ stosowana zarówno w ubezpieczeniach maj¹tkowych, jak i osobowych – uregulowania prawne w tym zakresie nie przewiduj¹
¿adnych ograniczeñ11.
Umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek jest zawierana pomiêdzy ubezpieczaj¹cym i ubezpieczycielem i tym podmiotom, jako stronom, przys³uguj¹
uprawnienia, jak równie¿ na³o¿one s¹ na nie obowi¹zki zwi¹zane z wykonywaniem zawartej umowy i kszta³towaniem stosunku prawnego. Zgodnie z treœci¹
powo³anego art. 808 § 2 k.c., zak³adowi ubezpieczeñ roszczenie o zap³atê
sk³adki przys³uguje wy³¹cznie wobec ubezpieczaj¹cego; ubezpieczony, jako
podmiot niebêd¹cy stron¹ umowy ubezpieczenia, nie posiada w tym zakresie
¿adnych obowi¹zków.
Na podstawie art. 808 § 4 k.c. ubezpieczony mo¿e ¿¹daæ od zak³adu ubezpieczeñ wy³¹cznie informacji o postanowieniach zawartej umowy oraz ogólnych warunków ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotycz¹ jego praw i obowi¹zków. Inne postanowienia umowy pozostaj¹ poza dostêpem ubezpieczonego, jako objête tajemnic¹ ubezpieczeniow¹. Moim zdaniem, ubezpieczaj¹cy ma
równie¿ prawo do otrzymania ogólnych warunków ubezpieczenia. Uprawnienie to wynika z treœci art. 384 § 1 k.c., zgodnie z którym ustalony przez jedn¹ ze
stron wzorzec umowy, w szczególnoœci ogólne warunki umów, wi¹¿e drug¹
stronê, je¿eli wzorzec zosta³ jej dorêczony przed zawarciem umowy. Ubezpieczony nie jest, co prawda, stron¹ umowy ubezpieczenia pomiêdzy bankiem
a zak³adem ubezpieczeñ, jednak¿e z ogólnych warunków ubezpieczenia wynika
przedmiot i zakres ubezpieczenia, wysokoœæ sumy ubezpieczenia, zakres odpowiedzialnoœci zak³adu ubezpieczeñ, warunki wyp³aty odszkodowañ i zasady ich
ustalania, roszczenia regresowe, a wiêc s¹ tam zawarte regulacje, które maj¹
10

11

Szerzej B. Wojno, Regulacje poœrednictwa ubezpieczeniowego a bancassurance, Prawo Bankowe 2004, nr 3.
B. Wojno, Pozycja ubezpieczonego w ubezpieczeniu na ¿ycie na cudzy rachunek – stan de lege
lata i postulaty de lege ferenda, Rozprawy Ubezpieczeniowe nr 5 (2/2008).
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bezpoœredni wp³yw na kszta³t us³ugi ubezpieczeniowej. W zasadzie, oprócz regulacji dotycz¹cej sk³adki ubezpieczeniowej, wszystkie te kwestie maj¹ wp³yw
na prawa i obowi¹zki ubezpieczaj¹cego. Klient ponosi op³atê za us³ugê, która
ma zabezpieczyæ jego interesy maj¹tkowe i to ponoszenie op³aty bankowej
powinno byæ podstaw¹ do uznania jego prawa do posiadania pe³nej wiedzy
o ochronie ubezpieczeniowej, a taka mo¿e byæ uzyskana z lektury ogólnych
warunków ubezpieczenia.
Wiele sytuacji prawnych, zwi¹zanych z funkcjonowaniem grupowych ubezpieczeñ zawieranych na rzecz ubezpieczonych zosta³o unormowanych w praktyce. Na przyk³ad ubezpieczony, niebêd¹cy stron¹ umowy ubezpieczenia, nie
ma wprawdzie mo¿liwoœci skorzystania z uprawnieñ odst¹pienia od umowy,
wynikaj¹cego z regulacji art. 812 § 4 k.c., ale ma prawo do rezygnacji z ochrony
ubezpieczeniowej. Je¿eli chodzi o zwrot sk³adki za niewykorzystany okres ubezpieczenia, to zgodnie z treœci¹ art. 813 k.c., w przypadku wygaœniêcia stosunku
ubezpieczenia przed up³ywem okresu, na jaki zosta³a zawarta umowa, uprawnienie do ¿¹dania zwrotu sk³adki przys³uguje wy³¹cznie ubezpieczaj¹cemu. Zatem tylko bank jest uprawniony do wystêpowania z roszczeniem wobec zak³adu
ubezpieczeñ. Normy samoreguluj¹ce rynek bancassurance (o czym szerzej poni¿ej) przyzna³y ubezpieczonemu instrumenty prawne, aby uzyskaæ zwrot niewykorzystanej czêœci sk³adki. Je¿eli zaœ chodzi o kwestie wystêpowania bezpoœrednio do ubezpieczyciela z ¿¹daniem nale¿nego œwiadczenia, to zgodnie
z brzmieniem art. 808 § 3 k.c., uprawnienie to, w zale¿noœci od przyjêtych przez
strony umowy ubezpieczenia uzgodnieñ, mo¿e byæ przyznane ubezpieczaj¹cemu, ale równie¿ i ubezpieczonemu. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e ubezpieczony, niebêd¹cy stron¹ umowy ubezpieczenia, nie ma wp³ywu na kszta³t
tego prawa – jego uprawnienie stanowi jedynie rezultat uzgodnieñ pomiêdzy
stronami umowy.
Ubezpieczony jest osob¹ trzeci¹ z punktu widzenia okreœlenia stron umowy,
lecz jednak jest uczestnikiem powsta³ego stosunku prawnego, st¹d w przypadku ubezpieczeñ osobowych musi wyraziæ zgodê na objêcie go ochron¹ ubezpieczeniow¹. Zgodnie z art. 829 § 2 k.c. „W umowie ubezpieczenia na ¿ycie na cudzy rachunek, odpowiedzialnoœæ ubezpieczyciela rozpoczyna siê nie wczeœniej
ni¿ nastêpnego dnia po tym, gdy ubezpieczony oœwiadczy³ stronie wskazanej
w umowie, ¿e chce skorzystaæ z zastrze¿enia na jego rzecz ochrony ubezpieczeniowej. Oœwiadczenie powinno obejmowaæ tak¿e wysokoœæ sumy ubezpieczenia. Zmiana umowy na niekorzyœæ ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do
otrzymania sumy ubezpieczenia w razie œmierci ubezpieczonego wymaga zgody tego ubezpieczonego”. Ubezpieczony powinien wype³niaæ okreœlone obowi¹zki zwi¹zane z ubezpieczeniem. I tak ubezpieczony musi liczyæ siê
z koniecznoœci¹:
• udzielania okreœlonych informacji, maj¹cych wp³yw na okreœlenie ryzyka
ubezpieczeniowego (art. 815 k.c.),
• zawiadomienia ubezpieczyciela o zaistnia³ym wypadku w okreœlonym terminie (818 k.c.),
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• podejmowania dzia³añ w celu zapobie¿enia szkodzie lub zmniejszenia jej
rozmiarów (826 k.c.).
12
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej w sposób
szerszy reguluje pozycjê prawn¹ ubezpieczonego na podstawie grupowej umowy ubezpieczenia. Zgodnie z art. 13 ust. 3c powo³anej ustawy, osoba objêta
ubezpieczeniem grupowym ma prawo do uzyskiwania od zak³adu ubezpieczeñ
pisemnych informacji dotycz¹cych zmiany umowy lub prawa w³aœciwego dla
zawartej umowy ubezpieczenia wraz z okreœleniem wp³ywu takich zmian na sytuacjê ubezpieczonego. Ponadto, na podstawie art. 13 ust. 3c w zwi¹zku
z art. 13 ust. 3 tej ustawy, ma prawo nie rzadziej ni¿ raz w roku do uzyskiwania
informacji dotycz¹cej wysokoœci przys³uguj¹cego jej œwiadczenia, w tym równie¿ o wartoœci wykupu w sytuacji, kiedy wartoœæ wykupu ulega zmianie w trakcie trwania umowy, a tak¿e o ka¿dej zmianie wysokoœci przys³uguj¹cego œwiadczenia. Ubezpieczonemu przys³uguje tak¿e prawo do uzyskania informacji na
temat przys³uguj¹cej mu premii z tytu³u zysku z inwestowania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, o ile wystêpowanie takiej premii zosta³o przewidziane przez umowê (art. 13 ust. 3c w zw. z art. 13 ust. 3a).
Zgodnie z brzmieniem art. 13 ust. 3b powo³anej ustawy w przypadku, kiedy
dochodzi do zawarcia umowy na rzecz osoby trzeciej, a w szczególnoœci umowy
ubezpieczenia grupowego, informacje wskazane powy¿ej (wysokoœæ premii,
zmiany umowy i ich wp³yw, wysokoœæ œwiadczenia) powinny byæ przekazywane
ubezpieczonemu zgodnie z umow¹ z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad.
Informacje powinny zostaæ przekazane ubezpieczonemu przed wyra¿eniem
zgody na zmianê umowy lub prawa w³aœciwego oraz niezw³ocznie po przekazaniu ubezpieczaj¹cemu informacji przez ubezpieczyciela. Sankcjê za naruszenie przepisów, okreœlonych w art. 13 ust. 3b i 3c ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej, okreœla art. 13 ust. 3d przytoczonej ustawy. Zgodnie z tym przepisem mo¿na mówiæ tylko o czêœciowej skutecznoœci dokonanych zmian wobec
ubezpieczonego, gdy¿ skuteczne wobec niego s¹ jedynie zmiany dla niego
korzystne.
4. Samoregulacje rynku ubezpieczeniowego
Jak ju¿ wspomniano na wstêpie, wspó³praca bankowo-ubezpieczeniowa
rozwija siê w sposób niezwykle o¿ywiony. Sprzeda¿ produktów ubezpieczeniowych ma miejsce czêsto wraz ze sprzeda¿¹ produktów bankowych. St¹d po kilku latach funkcjonowania pojawi³a siê koniecznoœæ ustalenia standardów praktyki tej wspó³pracy, w celu zapewnienia funkcjonowania jednolitych i przejrzystych zasad dystrybucji produktów ubezpieczeniowych przez banki tak, aby zapewniæ ochronê ekonomicznych i prawnych interesów klientów – osób objêtych
ochron¹ ubezpieczeniow¹ na podstawie grupowej umowy ubezpieczenia. Nale¿y bowiem ponownie podkreœliæ, ¿e w bancassurance klient, nie bêd¹c stron¹
umowy ubezpieczenia, co do zasady nie ma wp³ywu na kszta³t umowy ubezpie12

Tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 z póŸn. zm.
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czenia, a prawne obowi¹zki informacyjne w stosunku do niego s¹ ograniczone
przepisami prawa, o czym by³a mowa powy¿ej13.
Samoregulacje rynku w formie rekomendacji dobrych praktyk stanowi¹ niejako wype³nienie istniej¹cej luki prawnej. W zwi¹zku z tym kwesti¹ wymagaj¹c¹
rozwa¿enia jest ich znaczenie prawne. Charakter prawny rekomendacji nale¿y
okreœliæ jako tzw. self-governance, czyli regulacjê wprowadzon¹ dobrowolnie
przez podmioty dzia³aj¹ce na rynku bancassurance. Trzeba jednak zaznaczyæ,
¿e rekomendacje nie stanowi¹ Ÿród³a powszechnie obowi¹zuj¹cego
prawa. Pomimo to, w przypadku stosowania przez banki lub zak³ady
ubezpieczeñ praktyki odmiennej od deklarowanej jako zgodnej z treœci¹ rekomendacji, dzia³alnoœæ taka mo¿e byæ uznana za sprzeczn¹
z przepisami prawa i powodowaæ okreœlone dzia³ania organów pañstwowych, odpowiedzialnych za ochronê interesów konsumentów.
Mam tu na myœli przede wszystkim przepisy ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r.
14
o przeciwdzia³aniu nieuczciwym praktykom rynkowym . Zgodnie z art. 5 ust. 2
pkt 4 powo³anej ustawy, za nieuczciw¹ praktykê rynkow¹ uznaje siê m.in.:
„praktykê rynkow¹ wprowadzaj¹c¹ w b³¹d polegaj¹c¹ na nieprzestrzeganiu
kodeksu dobrych praktyk, do którego przedsiêbiorca dobrowolnie przyst¹pi³,
je¿eli przedsiêbiorca ten informuje w ramach praktyki rynkowej, ¿e jest
zwi¹zany kodeksem dobrych praktyk”. W przypadku, gdy dzia³ania banku s¹
sprzeczne z regulacjami rekomendacji, Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) mo¿e wszcz¹æ postêpowanie administracyjne w sprawie stosowania nieuczciwej praktyki rynkowej. Natomiast gdy zostanie stwierdzone, ¿e
stosowanie nieuczciwej praktyki rynkowej narusza zbiorowe interesy konsumentów, prezes UOKiK mo¿e, na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego
15
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów podj¹æ dzia³ania zmierzaj¹ce
do wyeliminowania stosowania tej praktyki z obrotu. Odpowiednie dzia³ania
mog¹ tak¿e byæ podjête przez pozosta³e organizacje odpowiedzialne za ochronê
interesów osób ubezpieczonych: Rzecznika Ubezpieczonych, Rzecznika Praw
Obywatelskich oraz powiatowych lub miejskich rzeczników konsumentów.
Dzia³ania mog¹ podejmowaæ tak¿e sami konsumenci, realizuj¹c uprawnienia przyznane w przepisie art. 12 ust. 1 ustawy o przeciwdzia³aniu nieuczciwym praktykom rynkowym, zgodnie z którym konsument mo¿e indywidualnie
wyst¹piæ do s¹du z nastêpuj¹cymi roszczeniami cywilnoprawnymi:
• o zaniechanie praktyki;
• o usuniêcie jej skutków;
13

14
15
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Temat ochrony pozycji ubezpieczonego – klienta by³ tak¿e przedmiotem analizy Rzecznika
Ubezpieczonych, Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Komisji Nadzoru Finansowego. Wiêcej na ten temat: Podstawowe problemy bancassurance w Polsce. Raport Rzecznika
Ubezpieczonych, 13 grudnia 2007 r., opubl. http://www.rzu.gov.pl/files/108__40__Raport_bancassurance.pdf. oraz Raport z kontroli wzorców umownych kredytów hipotecznych,
Raport Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa, maj 2008, opubl.
http://www.uokik.gov.pl/raporty2.php, a tak¿e Stanowisko Urzêdu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie bancassurance.
Dz. U. Nr 171, poz. 1206.
Dz. U. Nr 50, poz. 331 z póŸn. zm.
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• o z³o¿enie jednokrotnego lub wielokrotnego oœwiadczenia odpowiedniej treœci i w odpowiedniej formie;

• o naprawienie wyrz¹dzonej szkody na zasadach ogólnych, w szczególnoœci
¿¹danie uniewa¿nienia umowy z obowi¹zkiem wzajemnego zwrotu œwiadczeñ oraz zwrotu przez przedsiêbiorcê kosztów zwi¹zanych z nabyciem produktu;
• o zas¹dzenie odpowiedniej sumy pieniê¿nej na cel spo³eczny zwi¹zany ze
wspieraniem kultury polskiej, ochron¹ dziedzictwa narodowego lub ochron¹ konsumentów.
Zwi¹zek Banków Polskich przyj¹³ dotychczas trzy Rekomendacje dobrych
16
praktyk na polskim rynku bancassurance :
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 finansowych powi¹zanych z produktami bankowymi zabezpieczonymi hipotecznie
(„II Rekomendacja Bancassurance”);
3. Rekomendacja dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie
ubezpieczeñ z elementem inwestycyjnym lub oszczêdnoœciowym („III Rekomendacja Bancassurance”).
Prace nad tekstami rekomendacji by³y prowadzone we wspó³pracy z Polsk¹
Izb¹ Ubezpieczeñ, zaœ ich ostateczny kszta³t by³ wynikiem szerokich konsultacji, m.in. z Komisj¹ Nadzoru Finansowego oraz Urzêdem Ochrony Konkurencji
i Konsumentów. Poni¿ej zostan¹ przedstawione informacje dotycz¹ce poszczególnych rekomendacji.
4.1. Rekomendacja dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie
ubezpieczeñ ochronnych powi¹zanych z produktami bankowymi („I Rekomendacja
Bancassurance”)
I Rekomendacja zosta³a przyjêta przez Zarz¹d Zwi¹zku Banków Polskich
3 kwietnia 2009 r. i wesz³a w ¿ycie 1 listopada 2009 r. W dniu 25 czerwca
2012 r. zosta³a przyjêta tzw. druga edycja I Rekomendacji, uwzglêdniaj¹ca doœwiadczenia funkcjonowania praktyki.
Celem I Rekomendacji Bancassurance jest o wskazanie dobrych praktyk
w relacji bank – klient w zakresie dzia³alnoœci banków w przypadku œwiadczenia
us³ug bancassurance oraz obs³ugi posprzeda¿owej klientów w ramach tych
us³ug. Rekomendacja ta dotyczy wy³¹cznie umów ubezpieczenia grupowego
w zakresie produktów powi¹zanych bezpoœrednio z produktami bankowymi,
w których bank jest ubezpieczaj¹cym, a klient ubezpieczonym. Nadrzêdnym
obowi¹zkiem banku jest dzia³anie chroni¹ce ekonomiczne i prawne interesy
klientów, a tak¿e przeciwdzia³anie stosowaniu nieuczciwych praktyk rynkowych. Zapewniono klientowi informacjê, czy dany bank stosuje zasady ustalone
w Rekomendacji.
16
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Szczegó³owe postanowienia I Rekomendacji stanowi¹, ¿e bank powinien zapewniaæ klientowi dostêp do dokumentacji i materia³ów informacyjnych, z których powinno wynikaæ wprost, ¿e klient przystêpuje do umowy ubezpieczenia
grupowego lub zosta³ objêty ochron¹ ubezpieczeniow¹. Klient powinien w ich
treœci odnaleŸæ równie¿ informacjê co do obligatoryjnoœci przyst¹pienia do takiej umowy. Dokumentacja i materia³y informacyjne przekazywane s¹ klientowi przed podjêciem przez niego decyzji o objêciu ochron¹ ubezpieczeniow¹
i z³o¿eniu przez niego oœwiadczenia woli, w czasie umo¿liwiaj¹cym mu zapoznanie siê z uzyskanymi informacjami.
Regulacje omawianej Rekomendacji okreœlaj¹ minimalny zakres treœci
informacji przekazywanych klientowi w dokumentacji. Z najwa¿niejszych
informacji warto wskazaæ te, które dotycz¹ udostêpniania warunków ubezpieczenia, na podstawie których klient obejmowany jest ochron¹ ubezpieczeniow¹, zakresu ochrony ubezpieczeniowej, sumy ubezpieczenia, okresu trwania ochrony ubezpieczeniowej. Przekazywane klientowi informacje powinny
uwzglêdniaæ zasady kontynuacji i wznowieñ, obowi¹zki ubezpieczonego (klienta), wy³¹czenia i ograniczenia odpowiedzialnoœci ubezpieczyciela, koszty ochrony ubezpieczeniowej ponoszonej przez ubezpieczonego. Powinny tak¿e poinformowaæ o prawie do rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej oraz jej skutkach wraz z rozliczeniem kosztów, sposobów za³atwiania reklamacji czy te¿
podmiotu uprawnionego do otrzymywania œwiadczenia z umowy ubezpieczenia, jak równie¿ zawieraæ opis czynników w metodach kalkulacji rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, które mog¹ mieæ wp³yw na zmianê wysokoœci
œwiadczenia. Dokumentacja powinna zawieraæ informacje o sposobie ponoszenia przez klienta kosztów ubezpieczenia (jednorazowo, okresowo). Dokumentacjê stanowi¹ dokumenty wrêczane i udostêpniane klientom i ich dotycz¹ce,
zwi¹zane z zawarciem umowy dotycz¹cej produktu bankowego lub z objêciem
ochron¹ ubezpieczeniow¹, œwiadczon¹ na podstawie umowy ubezpieczenia
grupowego zawartej pomiêdzy bankiem a ubezpieczycielem (np. potwierdzenie
przyst¹pienia do umowy ubezpieczenia). Natomiast przez materia³y informacyjne nale¿y rozumieæ ogóln¹ informacjê banku, która udostêpniana jest klientowi i dotyczy uzyskiwanej przez niego ochrony ubezpieczeniowej.
I Rekomendacja Bancassurance zawiera postanowienia z zakresu sposobu
formu³owania postanowieñ dokumentacji. Nale¿y wskazaæ, ¿e przede wszystkim dokumentacja powinna byæ sporz¹dzona w odpowiednim formacie, natomiast jej postanowienia musz¹ byæ sformu³owane w sposób zrozumia³y dla
klienta i nie mog¹ wprowadzaæ go w b³¹d (dotyczy to równie¿ materia³ów reklamowych). Postanowienia niejednoznaczne powinno siê interpretowaæ na korzyœæ klientów. Klient powinien otrzymaæ ca³oœæ interesuj¹cych go warunków
ubezpieczenia, zw³aszcza w przypadku, gdy dane ogólne warunki ubezpieczenia zawieraj¹ odniesienia do innych dokumentów. Dokumentacja dotycz¹ca
danej umowy ubezpieczenia grupowego powinna byæ dostarczana klientowi
w sposób analogiczny do wybranej przez niego formy kontaktu z bankiem
w odniesieniu do innych produktów bankowych lub w inny, wygodny dla niego
sposób.
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Rekomendacja nak³ada na bank obowi¹zki zwi¹zane z przyst¹pieniem
klienta do umowy ubezpieczenia grupowego – przed przyst¹pieniem klienta do
umowy bank powinien zweryfikowaæ, czy klient spe³nia warunki objêcia go
ochron¹ ubezpieczeniow¹ (np. wiek).
Nale¿y nadmieniæ, ¿e I Rekomendacja Bancassurane zawiera szczegó³owe
postanowienia dotycz¹ce kontaktów klienta i banku drog¹ telefoniczn¹. Odpowiednie postanowienia zobowi¹zuj¹ bank do poinformowania klienta o sposobie
udostêpnienia mu wszelkiej dokumentacji dotycz¹cej ubezpieczenia, wskazania mo¿liwoœci zadawania dalszych pytañ, nale¿ytego archiwizowania rozmów
czy te¿ bezzw³ocznego potwierdzenia klientowi faktu objêcia go ochron¹ ubezpieczeniow¹.
Postanowienia omawianej Rekomendacji zobowi¹zuj¹ banki do terminowego informowania o zg³oszonych roszczeniach, jak i równie¿ do odpowiedzi na
zapytania i reklamacje. Bank zobowi¹zany jest do przekazywania rzetelnych,
kompletnych i zrozumia³ych dla klienta informacji. Warto wskazaæ, ¿e w trakcie wykonywania czynnoœci, o których mowa powy¿ej, bank przypomina klientowi o wszelkich znanych mu uprawnieniach przys³uguj¹cych klientowi
z tytu³u udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jak równie¿ powinien do³o¿yæ
nale¿ytej starannoœci, aby klient w pe³ni skorzysta³ z uprawnieñ wynikaj¹cych
z objêcia go ochron¹ ubezpieczeniow¹. Bank zobowi¹zany jest do zapewnienia
klientowi kontynuacji ochrony, gdy umowa ubezpieczenia zawarta miêdzy bankiem i ubezpieczycielem zostanie rozwi¹zana z przyczyn le¿¹cych po stronie
banku. W ka¿dym przypadku bank powinien powiadomiæ klienta o ustaniu
ochrony ubezpieczeniowej.
Niezwykle istotne jest to, ¿e bank powinien zapewniæ klientowi prawo do rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku, gdy ubezpieczenie stanowi
zabezpieczenie dla danego produktu bankowego, bank powinien przekazaæ
klientowi informacje o tym, ¿e rezygnacja z ochrony ubezpieczeniowej mo¿e
wi¹zaæ siê z koniecznoœci¹ ustanowienia innego zabezpieczenia lub zmian¹ warunków umowy zawartej z bankiem b¹dŸ kosztów z ni¹ zwi¹zanych. Klient nie
powinien ponosiæ ¿adnych op³at manipulacyjnych zwi¹zanych z rezygnacj¹
z ochrony ubezpieczeniowej. Postanowienia I Rekomendacji Bancassurance
stanowi¹ równie¿, ¿e bank zapewnia klientowi zwrot poniesionych przez niego
kosztów za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej, w przypadku
rezygnacji klienta z takiej ochrony przed up³ywem okresu ubezpieczenia.
Szczególnej uwagi wymaga regulacja wprowadzona w drugiej edycji Rekomendacji, wynikaj¹ca z dyskusji prowadzonej nad zasadami prowadzenia bancassurance i zagwarantowania ubezpieczonemu mocniejszej pozycji, ni¿ wynika to wprost z przepisów prawa. Chodzi tu o niezwykle pal¹c¹ problematykê dochodzenia roszczeñ. Zgodnie z powo³an¹ regulacj¹, gdy bank jest uprawniony
do otrzymania od ubezpieczyciela œwiadczenia ubezpieczeniowego, przeznacza
je na sp³atê zobowi¹zañ klienta wynikaj¹cych z umów o produkt bankowy, z którym by³o powi¹zane ubezpieczenie. W przypadku, gdy œwiadczenie ubezpieczeniowe swoj¹ wartoœci¹ przewy¿sza wartoœæ zobowi¹zañ, o których mowa w zdaniu poprzedzaj¹cym, wówczas nadwy¿ka œwiadczenia nale¿na jest klientowi lub
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innej osobie uprawnionej albo spadkobiercom. Natomiast w sytuacji czêœciowej
lub ca³kowitej odmowy wyp³aty œwiadczenia ubezpieczeniowego przez ubezpieczyciela, je¿eli bank uzna za niezasadne dalsze dochodzenie roszczenia od
ubezpieczyciela, na wniosek osoby uprawnionej albo spadkobiercy, bank zawiera umowê przelewu wierzytelnoœci umo¿liwiaj¹c¹ dochodzenie
roszczeñ bezpoœrednio od ubezpieczyciela.
Warto zwróciæ uwagê na to, ¿e postanowienia I Rekomendacji Bancassurance nak³adaj¹ na bank obowi¹zki dotycz¹ce zapewnienia odpowiednich kompetencji personelowi, który obs³uguje klientów w zakresie przystêpowania
przez nich do umowy ubezpieczenia grupowego, jak równie¿ zobowi¹zuj¹ go do
organizacji szkoleñ dla personelu. Bank powinien wprowadziæ procesy monitoringu praktyk w zakresie obejmowania klientów ochron¹ ubezpieczeniow¹ oraz
prowadzenia obs³ugi w celu wykrywania i identyfikowania wszelkich nieprawid³owoœci.
4.2. Rekomendacja w sprawie dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeñ
finansowych powi¹zanych z produktami bankowymi zabezpieczonymi hipotecznie
(„II Rekomendacja Bancassurance”)
II Rekomendacja Bancassurance zosta³a przyjêta przez Zarz¹d Zwi¹zku
Banków Polskich 22 grudnia 2010 r. i wesz³a w ¿ycie 1 lipca 2011 r. Celem jej
uchwalenia by³o uregulowanie ogólnych zasad postêpowania banku, zawieraj¹cego we w³asnym imieniu i na w³asny rachunek umowê ubezpieczenia grupowego, zwi¹zan¹ z kredytem lub po¿yczk¹ zabezpieczon¹ hipotecznie. Podobnie jak I Rekomendacja równie¿ omawiana regulacja ma zastosowanie wy³¹cznie do grupowych umów ubezpieczenia. Obejmuje swoim zakresem relacje pomiêdzy bankiem a ubezpieczycielem oraz bankiem i jego klientem w zakresie
ubezpieczeñ: pomostowych, niskiego wk³adu (brakuj¹cego wk³adu w³asnego),
wartoœci nieruchomoœci i tytu³u prawnego.
Postanowienia z zakresu relacji banku i ubezpieczyciela dotycz¹ dokumentacji niezbêdnej do wykonania umowy ubezpieczenia zwi¹zanej z kredytem lub
po¿yczk¹ zabezpieczon¹ hipotecznie. We wskazanym powy¿ej zakresie, bank
odpowiedzialny jest za autentycznoœæ i prawid³owoœæ przedmiotowej dokumentacji. Dodatkowo, bank i ubezpieczyciel zobowi¹zani s¹ do zdefiniowania w zawieranej przez nich umowie ubezpieczenia zakresu informacji i dokumentów
udostêpnianych przez bank ubezpieczycielowi.
Nale¿y nadmieniæ, ¿e postanowienia II Rekomendacji Bancassurance nak³adaj¹ na bank liczne obowi¹zki informacyjne wobec klienta. Przede wszystkim bank powinien zapewniæ klientowi informacje o zawartej przez siebie
umowie ubezpieczenia, która zwi¹zana jest z kredytem lub po¿yczk¹ zabezpieczonymi hipotecznie. Co wiêcej, z dokumentacji powinno jasno wynikaæ, ¿e
ubezpieczyciel obejmuje ryzyko banku ochron¹ ubezpieczeniow¹ z chwil¹ wyp³aty ca³oœci kwoty kredytu lub po¿yczki albo pierwszej transzy.
Postanowienia II Rekomendacji Bancassurance okreœlaj¹ minimaln¹ treœæ
informacji, które powinny zostaæ zawarte w dokumentacji. Przedmiotowy zakres przekazywanych informacji co do zasady nie odbiega od tego, który zosta³
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okreœlony w I Rekomendacji (zob. pkt 4.1 powy¿ej). Bank powinien do³o¿yæ
szczególnej starannoœci, aby kluczowe definicje i pojêcia u¿ywane w dokumentacji by³y okreœlone w sposób jasny i niebudz¹cy w¹tpliwoœci u przeciêtnego
klienta. Wskazano wprost, ¿e klient nie jest zobowi¹zany do ponoszenia ciê¿aru
sk³adki ubezpieczeniowej, do której zap³aty zobowi¹zany jest bank jako ubezpieczaj¹cy. Omawiana zasada wynika równie¿ z konstrukcji umowy ubezpieczenia
zawartej na cudzy rachunek (art. 808 § 2 k.c.).
Postanowienia odnosz¹ce siê do wyk³adni regulacji zawartych w ramach dokumentacji oraz sposoby ich dostarczania klientowi stanowi¹ powtórzenie odpowiednich przepisów I Rekomendacji Bancassurance.
W odniesieniu do kwestii zg³aszania roszczeñ oraz wyp³aty odszkodowañ
nale¿y wskazaæ, ¿e zgodnie z postanowieniami II Rekomendacji Bancassurance, bank mo¿e wezwaæ klienta do przedstawienia informacji lub dokumentów
niezbêdnych do likwidacji szkody. Odpowiednie postanowienia zwalniaj¹ klienta z obowi¹zku ponoszenia na rzecz banku lub ubezpieczyciela kosztów zwi¹zanych ze zg³oszeniem roszczenia o wyp³atê odszkodowania. Niezwykle istotn¹
kwesti¹, zw³aszcza w kontekœcie zarzutów przedstawionych w stanowisku Komisji Nadzoru Finansowego z 21 lutego 2012 r., jest na³o¿enie na bank obowi¹zku zawarcia w dokumentacji informacji o uprawnieniu ubezpieczyciela do regresu, ze szczególnym uwzglêdnieniem sposobu okreœlania jego maksymalnej wartoœci.
II Rekomendacja Bancassurance zawiera przepisy to¿same z postanowieniami I Rekomendacji Bancassurance z zakresu szkolenia personelu i monitoringu praktyk oraz obs³ugi klientów.
4.3. Rekomendacja dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie
ubezpieczeñ z elementem inwestycyjnym lub oszczêdnoœciowym („III Rekomendacja
Bancassurance”)
III Rekomendacja Bancassurance zosta³a przyjêta przez Zarz¹d Zwi¹zku
Banków Polskich 10 lipca 2012 r., wejdzie w ¿ycie 1 stycznia 2013 r. i bêdzie odnosiæ siê do umów zawartych po tym terminie. Swoim zakresem obejmuje produkty ubezpieczeniowe z elementem inwestycyjnym lub oszczêdnoœciowym.
W czêœci poœwiêconej dokumentacji ubezpieczeniowej oraz materia³om
informacyjnym w wiêkszoœci powtarza ona postanowienia I i II Rekomendacji,
które zosta³y omówione powy¿ej. III Rekomendacja wprowadza obowi¹zek dostarczenia klientowi treœci warunków ubezpieczenia, do których odwo³anie
znajduje siê w materia³ach informacyjnych (w regulacjach poprzednich rekomendacji bank zobowi¹zany by³ jedynie do udostêpnienia ich treœci klientowi).
W sposób odmienny od tego, jak zosta³o to uregulowane w poprzednich edycjach rekomendacji, zosta³y okreœlone wymagania co do minimalnego zakresu
informacji, które powinny zostaæ zawarte w dokumentacji. Zmiany wynikaj¹
przede wszystkim z charakterystyki produktów ubezpieczeniowych z elementami inwestycyjnymi lub oszczêdnoœciowymi. W szczególnoœci dokumentacja
przekazywana klientowi powinna zawieraæ informacje o zasadach ustalania wysokoœci œwiadczeñ nale¿nych klientowi oraz o mo¿liwoœci wyst¹pienia ryzyka
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zwi¹zanego z dan¹ inwestycj¹ . St¹d materia³y informacyjne powinny zawieraæ
nastêpuj¹ce dane:
• informacjê, ¿e dany produkt jest produktem ubezpieczeniowym;
17
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Dokumentacja przekazywana klientowi powinna zawieraæ co najmniej nastêpuj¹ce dane:
1) nazwê ubezpieczyciela;
2) informacjê, czy bank jest ubezpieczaj¹cym czy poœrednikiem ubezpieczeniowym;
3) pe³n¹ nazwê warunków ubezpieczenia, na podstawie, których klient obejmowany jest
ochron¹;
4) informacjê o zakresie ochrony;
5) definicje œwiadczeñ przys³uguj¹cych klientowi lub innym osobom umowy ubezpieczenia;
6) informacjê o wysokoœci, terminach i sposobie naliczania wszystkich kosztów ponoszonych
przez klienta, w tym okreœlenie, czy koszty te bêd¹ przez klienta ponoszone jednorazowo, czy
okresowo;
7) zasady ustalania wysokoœci œwiadczeñ nale¿nych z tytu³u umowy ubezpieczenia;
8) wskazanie przepisów reguluj¹cych opodatkowanie œwiadczeñ ubezpieczyciela;
9) okreœlenie wysokoœci i czêstotliwoœci minimalnej sk³adki b¹dŸ op³aty za ochronê ubezpieczeniow¹, jak¹ ubezpieczaj¹cy lub klient zobowi¹zuj¹ siê wp³aciæ w ramach umowy ubezpieczenia;
10) zasady dotycz¹ce zmniejszania i zwiêkszania wysokoœci sk³adki b¹dŸ op³aty za ochronê
ubezpieczeniow¹ oraz dokonywania dodatkowych wp³at;
11) informacjê o ewentualnej mo¿liwoœci wyst¹pienia ryzyka inwestycyjnego zwi¹zanego z inwestycj¹; oraz wskazanie, w jaki sposób zapewnia siê klientowi dostêp do informacji zwi¹zanej
z ryzykiem inwestycyjnym; oraz czy ryzyko inwestycyjne spoczywa na ubezpieczycielu, czy te¿
na kliencie;
12) ustalenie wysokoœci sumy ubezpieczenia oraz informacjê o zasadach i przes³ankach jej
ewentualnej zmiany;
13) opis czynników w metodach kalkulacji rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, które mog¹
mieæ wp³yw na zmianê wysokoœci œwiadczenia;
14) informacjê o okresie ochrony ubezpieczeniowej oraz o zasadach kontynuacji/wznowieñ;
15) opis obowi¹zków ubezpieczonego oraz obowi¹zków ubezpieczaj¹cego i ubezpieczyciela
wzglêdem ubezpieczonego;
16) wy³¹czenia i ograniczenia odpowiedzialnoœci ubezpieczyciela;
17) informacjê o prawie i sposobie rezygnacji z ochrony wraz z informacj¹ o jej skutkach oraz
wysokoœci kosztów ponoszonych przez klienta;
18) sposób i tryb zg³aszania zdarzenia ubezpieczeniowego i reklamacji;
19) w przypadku, gdy ochron¹ objêta mo¿e byæ wiêcej ni¿ jedna osoba, równie¿ informacjê
o tym, na jakich zasadach i w jakim zakresie ubezpieczony zostaje objêty ochron¹;
20) informacjê zawieraj¹c¹ wskazanie podmiotu uprawnionego do otrzymania œwiadczenia
z umowy ubezpieczenia;
21) informacjê o prawie do odst¹pienia od umowy ubezpieczenia w przypadku, gdy takie
uprawnienie przys³uguje klientowi;
22) w przypadku ubezpieczeñ na ¿ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita³owym dokumentacja powinna zawieraæ tak¿e:
23) wykaz oferowanych ubezpieczeniowych funduszy kapita³owych oraz zasady dokonywania
ich zmian;
24) zasady ustalania wartoœci œwiadczeñ oraz wartoœci wykupu ubezpieczenia, w tym równie¿
zasady umarzania jednostek ubezpieczeniowego funduszu kapita³owego i terminów ich zamiany na œrodki pieniê¿ne i wyp³aty œwiadczenia;
25) regulamin lokowania œrodków ubezpieczeniowego funduszu kapita³owego obejmuj¹cy
w szczególnoœci charakterystykê aktywów wchodz¹cych w sk³ad tego funduszu, kryteria doboru aktywów oraz zasady ich dywersyfikacji i inne ograniczenia inwestycyjne;
26) zasady i terminy wyceny jednostek ubezpieczeniowego funduszu kapita³owego;
27) zasady ustalania wysokoœci kosztów oraz wszelkich innych obci¹¿eñ potr¹canych ze
sk³adek ubezpieczeniowych lub z ubezpieczeniowego funduszu kapita³owego;
28) zasady alokacji sk³adek ubezpieczeniowych w jednostki ubezpieczeniowego funduszu kapita³owego, w szczególnoœci w zakresie okreœlonym w pkt 4 i 5, oraz termin zamiany sk³adek na
jednostki tego funduszu.
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• informacjê o ryzyku inwestycyjnym, gdy takie wystêpuje;
• informacjê o istnieniu op³at, a tak¿e wskazanie miejsca, w którym dostêpne
s¹ dokumenty zawieraj¹ce pe³n¹ informacjê na ten temat;
• informacjê o braku gwarancji uzyskania okreœlonego wyniku z inwestycji
albo informacjê o zakresie gwarancji, gdy taka istnieje;
• informacjê o stosowaniu zasad okreœlonych w niniejszej Rekomendacji;
• odwo³anie do w³aœciwych warunków ubezpieczenia.
18
Obowi¹zek ten ma dodatkowo Ÿród³o w dyrektywie MiFID , nak³adaj¹cej na
banki obowi¹zek nale¿ytej starannoœci przy oferowaniu klientom ubezpieczeñ,
kieruj¹c siê potrzebami, wiedz¹ i doœwiadczeniem.
Warto wskazaæ, i¿ w przypadku, gdy materia³y informacyjne prezentuj¹ historyczne wyniki inwestycyjne ubezpieczenia lub instrumentów finansowych
wchodz¹cych w sk³ad takiego ubezpieczenia, powinny zawieraæ informacjê
o tym, ¿e przedstawione dane finansowe s¹ wynikiem uzyskanym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowi¹ gwarancji osi¹gniêcia podobnych wyników w przysz³oœci. Natomiast, gdy materia³y informacyjne zawieraj¹ symulacje przysz³ych wyników inwestycyjnych, powinny równie¿ informowaæ o za³o¿eniach symulacji oraz o braku gwarancji osi¹gniêcia podobnych wyników
w przysz³oœci. W przypadku ubezpieczeñ na ¿ycie i do¿ycie (tzw. polisolokat),
bank i ubezpieczyciel zobowi¹zani s¹ do poinformowania klienta o istotnych
cechach produktu, nie ograniczaj¹c siê jedynie do eksponowania korzyœci
wynikaj¹cej ze zwolnienia podatkowego.
Postanowienia III Rekomendacji Bancassurance w znacznej mierze rozszerzaj¹ obowi¹zki banku z zakresu weryfikacji klienta. Przede wszystkim, bank
powinien przed objêciem klienta ochron¹ ubezpieczeniow¹ uzyskaæ od niego
informacje dotycz¹ce poziomu jego wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych i doœwiadczenia inwestycyjnego w celu oceny, czy dany
produkt ubezpieczeniowy jest odpowiedni dla danego klienta, bior¹c pod uwagê
jego indywidualn¹ sytuacjê.
Kolejn¹, niezmiernie istotn¹ kwesti¹ jest zawarcie w treœci III Rekomendacji Bancassurance szczegó³owych postanowieñ z zakresu zg³aszania roszczeñ. Nale¿y nadmieniæ, ¿e ubezpieczyciel ma obowi¹zek zapewniæ jak najszybsz¹, nie póŸniej ni¿ w ustawowo przewidzianych terminach, realizacjê
zg³oszonych roszczeñ. Natomiast w sytuacji, gdy bank jest uprawnionym do
18

Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych (zmieniaj¹ca dyrektywê Rady 85/611/EWG
i 93/6/EWG i dyrektywê 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylaj¹ca dyrektywê Rady 93/22/EWG) – (MiFID); rozporz¹dzenie Komisji (WE) nr 1287/2006 z dnia
10 sierpnia 2006 r. wprowadzaj¹ce œrodki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady w odniesieniu do zobowi¹zañ przedsiêbiorstw inwestycyjnych w zakresie
prowadzenia rejestrów, sprawozdañ z transakcji, przejrzystoœci rynkowej, dopuszczania instrumentów finansowych do obrotu oraz pojêæ zdefiniowanych na potrzeby tej¿e dyrektywy;
dyrektywa Komisji 2006/73/WE z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzaj¹c¹ œrodki wykonawcze
do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia dzia³alnoœci przez przedsiêbiorstwa inwestycyjne oraz
pojêæ zdefiniowanych na potrzeby tej¿e dyrektywy (tzw. MiFID poziomu 2).
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otrzymania od ubezpieczyciela œwiadczenia ubezpieczeniowego, przeznacza je
on na sp³atê zobowi¹zañ klienta powi¹zanych z danym produktem bankowym,
z którym zwi¹zane by³o ubezpieczenie. Gdy œwiadczenie ubezpieczeniowe przewy¿sza wartoœæ zobowi¹zania, nadwy¿ka nale¿na jest klientowi, osobie uprawnionej b¹dŸ spadkobiercom.
Niezwykle wa¿ne z punktu widzenia dochodzenia roszczeñ wydaje siê byæ
postanowienie, które w przypadku czêœciowej lub ca³kowitej odmowy wyp³aty
œwiadczenia ubezpieczeniowego przez ubezpieczyciela, gdy bank uzna za niezasadne dalsze dochodzenie roszczenia od ubezpieczyciela, zobowi¹zuje bank
do zawarcia – na wniosek osoby uprawnionej lub spadkobiercy klienta – umowy
przelewu wierzytelnoœci, zgodnie z któr¹ osoby te bêd¹ mia³y mo¿liwoœæ dochodzenia roszczeñ bezpoœrednio od ubezpieczyciela.
5. Podsumowanie
Wszyscy uczestnicy rynku bancassurance zdaj¹ sobie sprawê z roli, jak¹ ta
forma dystrybucji odgrywa dla zak³adów ubezpieczeñ. Znaczenie tego kana³u
dystrybucji powinno rosn¹æ, m.in. dlatego, ¿e zmieniaj¹ siê standardy obs³ugi
produktów bankowych. Umowy grupowego ubezpieczenia na ¿ycie daj¹ mo¿liwoœæ ³atwego uzyskania efektywnej ochrony ubezpieczeniowej. Oczywiœcie pozycja ubezpieczonego, który ponosi koszty ekonomiczne ochrony ubezpieczeniowej, powinna byæ chroniona. Funkcjonuj¹ce od kilku lat samoregulacje rynku bancassurance s¹ dobrym przyk³adem wype³nienia luki prawnej w przepisach prawa, jak równie¿ organizacji rynku dla wypracowania standardów. Je¿eli
nawet rekomendacje nie rozwi¹¿¹ wszystkich problemów rynku bancassurance, to jednak przyczyni³y siê do ujednolicenia terminologii, jak¹ pos³uguj¹ siê
podmioty w obs³udze klienta i okreœli³y jego prawa w sposób szerszy, ni¿ wynika
to z przepisów prawa. Ubezpieczony nie jest stron¹ umowy, jednak jego pozycja
znacz¹co siê do tego statusu zbli¿y³a. Szczególnie warta podkreœlenia w tym
miejscu jest przyjêta formu³a postêpowania w przypadku, gdy ubezpieczyciel
odmówi wyp³aty œwiadczenia, zaœ bank, choæby ze wzglêdu na ocenê danego
przypadku, nie prowadzi dalszego sporu z ubezpieczycielem. Zagwarantowanie
ubezpieczonemu prawa do samodzielnego wst¹pienia w ten spór, poprzez
przekazanie przez bank wierzytelnoœci, mo¿e doprowadziæ do eliminacji przypadków poczucia krzywdy.
Zapewne dalsze zmiany œrodowiska prawnego, w jakim funkcjonuje bancassurance, bêd¹ mia³y miejsce. Byæ mo¿e czêœæ postanowieñ rekomendacji zostan
nie wprowadzona do porz¹dku prawnego i stanie siê Ÿród³em prawa.

Bancassurance – Legal Regulations and Market Self-Regulation
Fruitful and intense cooperation between insurers and banks, called bancassurance, has lasted for many years. However, following the increased bancassurance development a number of
problems and practical issues have occurred. Some legal issues regarding the operation of this distribution channel have been discussed in the letter of 21 February 2012 of the Chairman of the

46

PRAWO ASEKURACYJNE 3/2012 (72)

Bancassurance – regulacje prawne i samoregulacja rynku
Financial Supervisory Commission addressed to presidents of banks and insurance undertakings,
in which the problems arising from the existing cooperation between banks and insurance companies have been considered.
Legal and practical problems primarily result from the fact that legal regulations do not directly
regulate issues related to bank and insurance cooperation and that there is neither the legal definition of the term “bancassurance” nor the description of the forms and the scope of cooperation
between the participating entities. The representatives of the doctrine agree that bancassurance is
not a legal term, but rather the notion defining the cooperation of the qualified entities: banks and
insurers for the sales of insurance contracts through banks’ distribution network.
Furthermore, the article discusses various forms of such a cooperation between banks and insurers as well as presents regulations relating to bancassurance, including: the relevant provisions
of the Civil Code (Art. 808, 812, 813, 815, 818, 826 and others), the Insurance Mediation Act, Insurance Activity Act, Banking Law Act and others.
The existing legal loophole related to the issue of bancassurance has been fulfilled for the time
being by the recommendations of good practices introduced voluntarily by operators on the bancassurance market. Although they do not constitute generally applicable law, in the situation when
the bank or insurance company applies a practice which is different from declared as compatible
with the content of the recommendations, such an activity may be considered unlawful and cause
specific actions of state bodies, responsible for the protection of consumer rights.
Finally, the article discusses in detail three Recommendations of Good Practices on the Polish
bancassurance market adopted by the Association of Polish Banks.
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