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Karta Produktu – kluczowe informacje
dla konsumentów dotycz¹ce
ubezpieczeniowych produktów na ¿ycie
z UFK
Ubezpieczenia na ¿ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita³owym (UFK) s¹ jednym z najwa¿niejszych produktów oferowanych przez ubezpieczycieli. Wiele problemów zwi¹zanych z ich funkcjonowaniem wynika z braku w³aœciwej, wyczerpuj¹cej informacji dla klienta, dotycz¹cej charakteru tego produktu i ryzyka z nim zwi¹zanego. Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom konsumentów Polska Izba Ubezpieczeñ (PIU) w dniu 28 sierpnia 2013 r. przyjê³a Rekomendacjê dobrych
praktyk informacyjnych dotycz¹cych ubezpieczeñ na ¿ycie zwi¹zanych z UFK, wprowadzaj¹c tzw.
Kartê Produktu – dokument zawieraj¹cy dodatkowe informacje o produkcie, przedstawione w sposób zrozumia³y, umo¿liwiaj¹cy porównanie z innymi ofertami i poznanie ryzyka, dostarczane
klientowi w fazie przedsprzeda¿owej. Rekomendacja PIU jest zgodna z za³o¿eniami projektu rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dokumentów zawieraj¹cych kluczowe
informacje, dotycz¹ce produktów inwestycyjnych (tzw. PRIPs).
S³owa kluczowe: bancassurance, ubezpieczenia na ¿ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita³owym, dobre praktyki, kluczowe informacje o produkcie, Karta Produktu.

1. Problemy zwi¹zane z ubezpieczeniami o charakterze inwestycyjnym
Ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne, oferowane jako ubezpieczenia na ¿ycie
zwi¹zane z ubezpieczeniowym funduszem kapita³owym, s¹ obecne na polskim rynku
ju¿ od ponad 20 lat. Mo¿liwoœæ oferowania takich produktów przez zak³ady ubezpieczeñ
na ¿ycie zosta³a wprowadzona przez polskiego ustawodawcê – dostosowuj¹cego polskie
przepisy do uregulowañ europejskich – na mocy ustawy z dnia 23 lipca 1990 r. o dzia³al1
noœci ubezpieczeniowej . Obecnie obowi¹zuj¹ca ustawa o dzia³alnoœci ubezpieczenio2
wej równie¿ podtrzymuje uznanie ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych, do
których zalicza siê ubezpieczenia na ¿ycie z UFK, za produkty ubezpieczeniowe.
Ubezpieczenia na ¿ycie z UFK s¹ obecnie jednym z najwa¿niejszych produktów oferowanych przez ubezpieczycieli prowadz¹cych dzia³alnoœæ w dziale I – ubezpieczenia
na ¿ycie3. Od tradycyjnych produktów na ¿ycie, ubezpieczenie z UFK odró¿nia4 jego
z³o¿ona konstrukcja, ³¹cz¹ca w ramach jednego typu umowy elementy zabezpieczaj¹ce
1
2

3

4

Dz. U. Nr 59, poz. 344.
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r.
Nr 11, poz. 66, z póŸn. zm.); dalej: ustawa o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej lub u.d.u.
M. Szczepañska, Ubezpieczenie na ¿ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita³owym, Warszawa 2011; E. Stroiñski, Ubezpieczenia na ¿ycie, Warszawa 1996; ten¿e, Ubezpieczenia na
¿ycie teoria i praktyka, Warszawa 2003; M. Szczepañska, Ubezpieczenia na ¿ycie. Aspekty
prawne, Warszawa 2008.
M. Szczepañska, Ubezpieczenie na ¿ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita³owym,
op. cit.
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pokrycie ryzyka ubezpieczeniowego oraz elementy inwestycyjne. Wynika z tego zasadnicza odrêbnoœæ owego instrumentu, dotycz¹ca ryzyka ubezpieczeniowego, okreœlania
wysokoœci sk³adki, sposobu i rodzajów pobieranych op³at oraz sposobu okreœlania wysokoœci i rodzaju œwiadczeñ ubezpieczeniowych, a przede wszystkim istnienia ryzyka inwestycyjnego, wynikaj¹ca z faktu, ¿e dzia³alnoœæ lokacyjna funduszu kapita³owego prowadzona jest na rachunek i ryzyko ubezpieczaj¹cego.
Warto tak¿e zwróciæ uwagê na ogromn¹ ró¿norodnoœæ produktów ubezpieczeniowych z UFK. Korzystanie z nich daje klientowi mo¿liwoœæ inwestowania w du¿¹ liczbê
funduszy, zró¿nicowanych pod wzglêdem ryzyka inwestycyjnego lub te¿ geograficznie.
Niestety kryzys finansowy by³ jedn¹ z przyczyn ujawnienia ujemnych stron w funkcjonowaniu ubezpieczeñ z UFK z punktu widzenia interesów klientów indywidualnych.
W szczególnoœci, ¿e czêœæ z nich zosta³a zmuszona przez okolicznoœci do spieniê¿enia
posiadanych inwestycji, w tym i œrodków gromadzonych na podstawie umowy z UFK. To
wtedy w³aœnie pojawi³ siê problem tzw. op³at likwidacyjnych. Nie jest tematem niniejszego artyku³u prowadzenie rozwa¿añ na temat op³at likwidacyjnych5. Nale¿y jednak
zauwa¿yæ, ¿e problem zwi¹zany z tymi op³atami pokaza³, jak czêsto klienci indywidualni
zak³adów ubezpieczeñ nie s¹ w pe³ni œwiadomi co do treœci i charakteru zawieranej
umowy. W szczególnoœci nie zdaj¹ sobie sprawy, ¿e decyduj¹c siê na zawarcie tego rodzaju umowy, jednoczeœnie podejmuj¹ decyzjê o zaanga¿owaniu finansowym na wieloletni okres (powy¿ej 10 lat) oraz ponosz¹ ryzyko inwestycyjne, czyli mo¿e siê zdarzyæ,
¿e wp³acone œrodki przewy¿sz¹ nominalnie wartoœæ œrodków wyp³aconych. W konsekwencji dochodzi³o do sytuacji, kiedy klienci nabywali produkty ubezpieczeniowe nieodpowiednie dla nich, co mia³o czêsto negatywne skutki. Roz¿aleni klienci z powodzeniem
szukali mo¿liwoœci uchylenia w stosunku do nich postanowieñ dotycz¹cych nak³adania
6
na nich op³aty likwidacyjnej .
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e wiele problemów rynku ubezpieczeñ z UFK mia³o genezê w maj¹cej czasami miejsce niew³aœciwej sprzeda¿y tych produktów:
zdarza³y siê sytuacje, kiedy poœrednicy ubezpieczeniowi nie udzielali wyczerpuj¹cych informacji na temat charakteru prawnego produktu (np.
czêœæ klientów nie mia³a œwiadomoœci, ¿e kupuj¹ produkt inwestycyjny, a nie zak³adaj¹ lokatê bankow¹). Okolicznoœci te spowodowa³y naruszenie zaufania wielu klientów
do tego rodzaju produktów. W szczególnoœci problem ten by³ widoczny przy sprzeda¿y
produktów w kanale dystrybucyjnym bancassurance. Komisja Nadzoru Finansowego
wystosowa³a pisma do zak³adów ubezpieczeñ oraz do banków, wskazuj¹c na nieprawid³owoœci w sprzeda¿y produktów ubezpieczeniowych, a tak¿e proponuj¹c zmiany
5

6
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Szerzej o problemie op³at likwidacyjnych: M. Szczepañska, Charakterystyka prawna op³aty
likwidacyjnej pobieranej przez ubezpieczycieli w umowie ubezpieczenia na ¿ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita³owym, Wiadomoœci Ubezpieczeniowe 2012, nr 1; M. Wiœniewski, Wartoœæ wykupu polis ¿yciowych z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapita³owym, Wiadomoœci Ubezpieczeniowe 2012, nr 2; ten¿e, Zasadnoœæ op³at likwidacyjnych w ubezpieczeniach na ¿ycie z UFK – wymiar ekonomiczny i aktuarialny, Wiadomoœci Ubezpieczeniowe
2013; B. Mrozowska, A. Tarasiuk-Flodrowska, Op³ata likwidacyjna w ubezpieczeniach na ¿ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita³owym – aspekty praktyczne, Prawo Asekuracyjne
2012, nr 4; A. Ch³opecki, Ubezpieczenie z funduszem kapita³owym a op³aty likwidacyjne (na
tle regulacji o funduszach inwestycyjnych), Wiadomoœci Ubezpieczeniowe 2013.
Wyrok S¹du Apelacyjnego w Warszawie z 14 maja 2010 r. (VI ACa 1175/09); wyrok S¹du Apelacyjnego z 13 maja 2009 r. (VI Aka 1365/08); wyrok S¹du Apelacyjnego z 24 kwietnia 2012 r.
(VI ACa 1342/11); wyrok S¹du Okrêgowego z 9 stycznia 2012 r. (XVII AmC 355/1); wyrok
SOKiK z 9 stycznia 2012 r. (XVII AmC 355/1); wyrok S¹du Apelacyjnego z 26 czerwca 2012 r.
(VI ACa 87/12).
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w stosowanej praktyce . Problem koniecznoœci zapewnienia klientowi wysokich standardów ochrony zosta³ dostrze¿ony przez œrodowisko bankowo-ubezpieczeniowe.
W efekcie prac prowadzonych wspólnie przez Polsk¹ Izbê Ubezpieczeñ oraz Zwi¹zek
Banków Polskich powsta³y trzy rekomendacje dobrych praktyk w zakresie ban8
9
cassurance , przyjête nastêpnie przez Zwi¹zek Banków Polskich . Podstawowym celem tych rekomendacji by³o zapewnienie funkcjonowania jednolitych i przejrzystych zasad dystrybucji produktów ubezpieczeniowych przez banki, co powinno skutkowaæ zabezpieczeniem ekonomicznych i prawnych interesów klientów.
Zatem znaczenie transparentnoœci dla zapewnienia prawid³owego funkcjonowania
bancassurance, jako formy dystrybucji produktów ubezpieczeniowych, w tym dystrybucji produktów z elementem inwestycyjnym i oszczêdnoœciowym, zosta³o docenione
zarówno przez rynek, jak i regulatorów. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e tylko jedna
z powo³anych wy¿ej rekomendacji dotyczy³a ubezpieczeñ z UFK, a jej przedmiotem
by³o zapewnienie jednolitych zasad funkcjonowania wspó³pracy z bankami w dystrybucji tych produktów.
Problemem ubezpieczeñ z UFK zaj¹³ siê równie¿ Rzecznik Ubezpieczonych, publikuj¹c raport z 7 grudnia 2012 pt. Ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapita³owym10. Raport niezwykle krytycznie oceni³ funkcjonowanie ubezpieczeñ z UFK.
Choæ ze znaczn¹ czêœci¹ postawionych w raporcie tez trudno siê zgodziæ, jak choæby
z podwa¿aniem legalnoœci oferowania produktów z UFK przez zak³ady ubezpieczeñ na
¿ycie, to jednak nie mo¿na kwestionowaæ istnienia problemu stosowania nieuczciwych
praktyk sprzeda¿owych przez czêœæ uczestników rynku.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e problem stosowania transparentnych procedur przy sprzeda¿y
konsumentom produktów o charakterze inwestycyjnym nie dotyczy wy³¹cznie Polski.
Przeciwnie – wiele problemów, z którymi obecnie borykamy siê na polskim rynku wystêpowa³o i wystêpuje na rynkach europejskich. St¹d podejmowane na szczeblu europejskim inicjatywy w celu uregulowania i ustandaryzowania zasad, na jakich opieraæ siê
ma sprzeda¿ klientom indywidualnym produktów o charakterze inwestycyjno-oszczêdnoœciowym, w tym umów ubezpieczenia o charakterze inwestycyjnym.

2. Podstawowe regulacje prawne dotycz¹ce obowi¹zków
informacyjnych dla ubezpieczeñ z UFK
Przepisy ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej w sposób bardzo ograniczony reguluj¹ ubezpieczenia z UFK, pomimo ¿e ustawa ta jest w zasadzie podstawowym
aktem prawnym dotycz¹cym tego rodzaju ubezpieczeñ (kodeks cywilny nie zawiera
przepisów odnosz¹cych siê do ubezpieczeñ z UFK). Regulacje zawarte w ustawie
7

8

9
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Pisma Przewodnicz¹cego Komisji Nadzoru Finansowego z: 21 lutego 2012 r. nr
DLU/606/33/1/2012, 26 wrzeœnia 2012 r. nr DOK/WEPR/0733/17/1/12/PM, 7 marca 2013 r.
nr DRB_III/732/13/1/2013.
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).
Szerzej: B. Mrozowska, Bancassurance – regulacje prawne i samoregulacja rynku, Prawo Asekuracyjne 2012, nr 2.
http://rzu.gov.pl/pdf/Raport_UFK.pdf
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o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej dotycz¹ce ubezpieczenia z UFK odnosz¹ siê w zasadzie wy³¹cznie do podania definicji ubezpieczeniowego funduszu kapita³owego (art. 2
11
ust. 1 pkt 13) oraz do okreœlenia zakresu informacji, jakie powinny byæ zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia lub w umowie ubezpieczenia, a tak¿e obowi¹zków informacyjnych w fazie przed– i posprzeda¿owej12. Do podstawowych norm dotycz¹cych
obowi¹zków informacyjnych nale¿¹ przepisy art. 13 ust. 1, ust. 3 oraz 3a, a tak¿e ust. 4
u.d.u.
Je¿eli chodzi o informacje dostêpne dla klienta przed zawarciem umowy
ubezpieczenia, to ubezpieczyciel, tak jak w przypadku innych umów ubezpieczenia, ma przede wszystkim obowi¹zek umo¿liwienia zapoznania siê
z treœci¹ ogólnych warunków ubezpieczenia, poprzez dostarczenie tego dokumentu stronie13. Obligatoryjny zakres informacji, jakie powinny znaleŸæ siê w umowie ubezpieczenia na ¿ycie ustala art. 13 ust. 1 u.d.u.14.
Natomiast w zakresie ubezpieczeñ z UFK obowi¹zki informacyjne zosta³y ustawowo
znacznie rozszerzone i zgodnie z art. 13 ust. 4 u.d.u. ubezpieczyciel jest dodatkowo obowi¹zany do okreœlenia lub zawarcia w umowie ubezpieczenia:
1) wykazu oferowanych ubezpieczeniowych funduszy kapita³owych;
2) zasad ustalania wartoœci œwiadczeñ oraz wartoœci wykupu ubezpieczenia, w tym
równie¿ zasad umarzania jednostek ubezpieczeniowego funduszu kapita³owego
i terminów ich zamiany na œrodki pieniê¿ne i wyp³aty œwiadczenia;
3) regulaminu lokowania œrodków ubezpieczeniowego funduszu kapita³owego obejmuj¹cego w szczególnoœci charakterystykê aktywów wchodz¹cych w sk³ad tego funduszu, kryteria doboru aktywów oraz zasady ich dywersyfikacji i inne ograniczenia
inwestycyjne;
4) zasad i terminów wyceny jednostek ubezpieczeniowego funduszu kapita³owego;
5) zasad ustalania wysokoœci kosztów oraz wszelkich innych obci¹¿eñ potr¹canych ze
sk³adek ubezpieczeniowych lub z ubezpieczeniowego funduszu kapita³owego;
6) zasad alokacji sk³adek ubezpieczeniowych w jednostki ubezpieczeniowego funduszu
kapita³owego, w szczególnoœci w zakresie okreœlonym w pkt. 4 i 5, oraz terminu zamiany sk³adek na jednostki tego funduszu.
11

12

13

14
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„Ubezpieczeniowy fundusz kapita³owy – w ubezpieczeniu, o którym mowa w dziale I grupa 3
za³¹cznika do ustawy, wydzielony fundusz aktywów, stanowi¹cy rezerwê tworzon¹ ze
sk³adek ubezpieczeniowych, inwestowany w sposób okreœlony w umowie ubezpieczenia”.
Tak M. Szczepañska, Ubezpieczenie na ¿ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita³owym,
op. cit., s. 34.
Wynika to z obowi¹zku okreœlonego w art. 384 § 1 k.c., zgodnie z którym: „Ustalony przez
jedn¹ ze stron wzorzec umowy, w szczególnoœci ogólne warunki umów, wzór umowy, regulamin, wi¹¿e drug¹ stronê, je¿eli zosta³ jej dorêczony przed zawarciem umowy”.
Ubezpieczyciel jest obowi¹zany do okreœlenia:
1) definicji poszczególnych œwiadczeñ;
2) wysokoœci sk³adek odpowiadaj¹cych poszczególnym œwiadczeniom podstawowym i dodatkowym;
3) zasad ustalania œwiadczeñ nale¿nych z tytu³u umowy, w szczególnoœci sposobu kalkulacji
i przyznawania premii, rabatów i udzia³u w zyskach ubezpieczonego, okreœlenia stopy technicznej, wskazania wartoœci wykupu oraz wysokoœci sumy ubezpieczenia w przypadku zmiany
umowy ubezpieczenia na bezsk³adkow¹, o ile s¹ one gwarantowane, okreœlenia kosztów oraz
innych obci¹¿eñ pobieranych przez zak³ad ubezpieczeñ przy wyp³acie œwiadczeñ;
4) opisu tych czynników w metodach kalkulacji rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, które
mog¹ mieæ wp³yw na zmianê wysokoœci œwiadczenia zak³adu ubezpieczeñ;
5) wskazania przepisów reguluj¹cych opodatkowanie œwiadczeñ zak³adu ubezpieczeñ.
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Je¿eli chodzi o obowi¹zki informacyjne po zawarciu umowy ubezpieczenia,
dotycz¹ce ubezpieczeñ na ¿ycie, to zgodnie z art. 13 ust. 3 ubezpieczyciel pisemnie informuje ubezpieczaj¹cego i ubezpieczonego, nie rzadziej ni¿ raz w roku, o wysokoœci
œwiadczeñ przys³uguj¹cych z tytu³u zawartej umowy ubezpieczenia, w tym o wartoœci
wykupu, je¿eli wysokoœæ œwiadczeñ ulega zmianie w trakcie obowi¹zywania umowy
ubezpieczenia. W przypadku, gdy z umowy ubezpieczenia przys³uguje œwiadczenie
ustalane na podstawie sumy ubezpieczenia wyra¿onej w ustalonej kwocie, zak³ad ubezpieczeñ informuje ubezpieczaj¹cego o ka¿dej zmianie w zakresie sumy ubezpieczenia.
Dodatkowo, w realizacji obowi¹zku wynikaj¹cego z ust. 3a ubezpieczyciel jest „obowi¹zany do pisemnego informowania ubezpieczaj¹cego, nie rzadziej ni¿ raz w roku,
o wartoœci premii, je¿eli umowa ubezpieczenia uwzglêdnia udzia³ w zysku z inwestowania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych”.
Ze wzglêdu na to, ¿e ubezpieczenie z UFK mo¿e byæ tak¿e zawarte jako umowa na
rzecz osoby trzeciej, w tym jako ubezpieczenie grupowe, ustawodawca przewidzia³
szczególne obowi¹zki informacyjne wobec osób, które, co prawda, nie s¹ stron¹ umowy
ubezpieczenia, ale s¹ obejmowane ochron¹ i czêsto uczestnicz¹ w finansowaniu sk³adki
ubezpieczeniowej15.

3. Karta Produktu
Polska Izba Ubezpieczeñ w dniu 28 sierpnia 2013 r. przyjê³a Rekomendacjê dobrych praktyk informacyjnych dotycz¹cych ubezpieczeñ na ¿ycie zwi¹zanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapita³owymi. Celem Rekomendacji
jest upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie przejrzystego informowania klientów
o ubezpieczeniu z UFK poprzez okreœlenie niewi¹¿¹cych sugestii dotycz¹cych standardowej Karty Produktu. Karta Produktu stanowi dokument zawieraj¹cy dodatkowe informacje dostarczane klientowi w fazie przedsprzeda¿owej. Zatem
klientowi przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub przed przyst¹pieniem przez niego
do ubezpieczenia grupowego powinien zostaæ przekazany ustandaryzowany, minimalny zakres informacji tak, aby decyzja dotycz¹ca zawarcia lub przyst¹pienia do umowy ubezpieczenia z UFK by³a podejmowana w sposób œwiadomy
na podstawie informacji o charakterze prawnym i warunkach ubezpieczenia. Przekazywane informacje powinny tak¿e umo¿liwiæ klientom porównanie ofert
z innymi dostêpnymi na rynku.
Karta Produktu, czyli dokument zawieraj¹cy podstawowe informacje o nabywanym
produkcie finansowym, ju¿ funkcjonuje na polskim rynku w odniesieniu do udziela15

„Art. 13 ust. 3b. W przypadku umów ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej, w szczególnoœci
ubezpieczeñ grupowych, ubezpieczaj¹cy obowi¹zany jest do przekazania ubezpieczonemu informacji okreœlonych w ust. 2–3a. Umowa ubezpieczenia okreœla sposób przekazywania informacji, o których mowa w ust. 2–3a, przy czym informacje te powinny byæ przekazane ubezpieczonemu:
1) przed wyra¿eniem przez ubezpieczaj¹cego zgody na zmianê warunków umowy lub prawa
w³aœciwego dla umowy ubezpieczenia – w przypadku informacji, o których mowa w ust. 2;
2) niezw³ocznie po przekazaniu informacji ubezpieczaj¹cemu przez zak³ad ubezpieczeñ
– w przypadku informacji, o których mowa w ust. 3 i 3a.
3c. W przypadku grupowych umów ubezpieczenia, o których mowa w dziale I za³¹cznika do
ustawy, zak³ad ubezpieczeñ, na ¿¹danie ubezpieczonego, jest obowi¹zany do przekazania informacji okreœlonych w ust. 2–3a”.
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nych kredytów konsumenckich . Informacje zawarte w tym dokumencie powinny odnosiæ siê do wariantu ubezpieczenia wybranego przez klienta. Karta Produktu jest dokumentem samodzielnym, wi¹¿¹cym dla ubezpieczyciela, niebêd¹cym czêœci¹ umowy
ubezpieczenia ani materia³ów marketingowych.
Karta Produktu bêdzie mia³a zastosowanie wy³¹cznie do umów ubezpieczenia
na ¿ycie z UFK zawieranych w formie indywidualnej lub stosunku ubezpieczenia
nawi¹zanego na podstawie grupowej umowy ubezpieczenia, zawartej poprzez bancassurance. Zatem z zakresu umów, co do których bêdzie funkcjonowa³ obowi¹zek dostarczania Karty Produktu17, zosta³y wy³¹czone umowy ubezpieczenia grupowego, zawierane w inny sposób ni¿ za poœrednictwem banku, czyli np. pracownicze ubezpieczenia
grupowe.
Rekomendacja zawiera wskazówki dotycz¹ce sposobu przekazywania treœci klientowi; zgodnie z za³o¿eniem informacje te powinny byæ napisane jêzykiem jasnym i zrozumia³ym dla klienta, niewprowadzaj¹cym w b³¹d oraz powinny byæ przekazywane
w sposób niebudz¹cy w¹tpliwoœci przeciêtnego klienta. Nale¿y unikaæ pos³ugiwania siê
¿argonem bran¿owym oraz u¿ywania terminów technicznych, je¿eli zamiast nich mo¿na u¿yæ sformu³owañ jêzyka niespecjalistycznego. Nale¿y podkreœliæ, ¿e Karta Produktu
nie zastêpuje pozosta³ej dokumentacji ubezpieczeniowej, zatem niezale¿nie od informacji w niej zawartych, klient powinien zapoznaæ siê z dokumentacj¹ ubezpieczeniow¹,
w tym z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. Zak³ad ubezpieczeñ, niezale¿nie od dostarczenia Karty Produktu powinien tak¿e przed zawarciem umowy ubezpieczenia dorêczyæ ogólne warunki ubezpieczenia lub te¿ – w przypadku ubezpieczeñ grupowych – dostarczyæ informacje o warunkach ubezpieczenia, czego wymagaj¹ przepisy prawa
(art. 808 § 4 k.c.).
Karta Produktu musi byæ stworzona w jednolitym formacie przy zastosowaniu
wspólnych nag³ówków piêciu kategorii zagadnieñ: informacje podstawowe, informacje o op³atach, informacje o premiach i rabatach, symulacje wartoœci ubezpieczenia,
zastrze¿enia i informacje prawne dotycz¹ce Karty Produktu.
Karta Produktu zawiera nastêpuj¹ce podstawowe informacje o ubezpieczeniu,
w tym:
1) g³ówny cel ubezpieczenia, wskazuj¹cy czy ubezpieczenie ma charakter inwestycyjny, ochronny, czy te¿ inwestycyjno-ochronny z istotn¹ czêœci¹ ochronn¹;
2) opis œwiadczeñ z ubezpieczenia;
3) horyzont czasowy, przy czym w przypadku umów na czas nieokreœlony powinna zostaæ zawarta informacja o rekomendowanym minimalnym okresie trwania ubezpieczenia;
4) sposób op³acania sk³adki;
5) g³ówne cechy ubezpieczenia, w tym:
a) czy ubezpieczenie gwarantuje zachowanie okreœlonego poziomu wartoœci wp³aconych œrodków,
16
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Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 126, poz. 715, z póŸn.
zm.) w art. 14 nak³ada na kredytodawcê lub poœrednika kredytowego obowi¹zek przekazywania konsumentowi podstawowych danych okreœlonych w art. 13 ust. 1 na formularzu informacyjnym, dotycz¹cych kredytu konsumenckiego, którego wzór okreœla za³¹cznik nr 1 do tej ustawy.
Poprzez obowi¹zek rozumiem przyjêcie zobowi¹zania przez ubezpieczyciela do stosowania
Rekomendacji, a nie obowi¹zek ustawowy.
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b) czy ubezpieczenie zapewnia mo¿liwoœæ zmiany poziomu ochrony w trakcie trwania ubezpieczenia poprzez zmianê sumy ubezpieczenia lub zakresu ryzyk dodatkowych,
c) czy ubezpieczenie umo¿liwia dokonywanie wyp³at czêœciowych i z jakimi kosztami jest to zwi¹zane,
d) czy ubezpieczenie zapewnia klientowi samodzielne podejmowanie decyzji o alokacji œrodków w wybrane ubezpieczeniowe fundusze kapita³owe w trakcie zawierania ubezpieczenia lub przystêpowania do ubezpieczenia grupowego oraz podczas trwania ubezpieczenia,
e) czy wczeœniejsze zakoñczenie ubezpieczenia jest zwi¹zane z kosztami, a je¿eli
tak, to z jakimi,
f) czy w ubezpieczeniu istnieje obowi¹zkowa indeksacja wartoœci sk³adek i œwiadczeñ,
g) ryzyka zwi¹zane z ubezpieczeniem, wynikaj¹ce z jego konstrukcji.
Ubezpieczyciele, którzy przyjm¹ Kartê Produktu, bêd¹ przedstawiali swoim klientom symulacje wartoœci ubezpieczenia. Symulacje powinny byæ opracowane
w trzech scenariuszach: bazowym, o obni¿onej rentownoœci i o podwy¿szonej rentownoœci. Dla ka¿dego scenariusza prezentowana jest wysokoœæ stóp zwrotu oraz struktura inwestycji. Klient jest przy tym informowany, ¿e rzeczywiste stopy zwrotu mog¹ okazaæ siê
ró¿ne od za³o¿onych.
Kwesti¹ budz¹c¹ najwiêksze emocje w œrodowisku ubezpieczeniowym jest zamieszczanie w Karcie Produktu informacji o wszystkich op³atach pobieranych od
klienta w zwi¹zku z ubezpieczeniem, przy czym dla zapewnienia porównywalnoœci
informacji Rekomendacja zawiera systematykê op³at wraz ze wskazaniem ich przyporz¹dkowania do wymienionych kategorii, niezale¿nie od nazw nadanych im przez
danego ubezpieczyciela w dokumentacji ubezpieczeniowej. Niestety dla znacznej czêœci ubezpieczycieli wi¹¿ê siê to ze zmian¹ stosowanych ogólnych warunków ubezpieczeñ oraz zmianami w systemach obs³uguj¹cych te produkty. Co do zasady, pobierane
op³aty s³u¿¹ pokryciu kosztów ubezpieczyciela, zwi¹zanych z zarz¹dzaniem inwestycj¹ klienta, zawarciem lub przyst¹pieniem do ubezpieczenia, prowadzeniem umowy
ubezpieczenia oraz kosztów transakcji zleconych przez klienta, a tak¿e kosztu ochrony ubezpieczeniowej i mar¿y ubezpieczyciela. Jak bêdzie to realizowane w praktyce,
poka¿e czas. W chwili konstruowania produktu ubezpieczeniowego i zawierania
umowy nie zawsze mo¿na przewidzieæ, jak bêd¹ siê kszta³towaæ koszty w odleg³ej
przysz³oœci.
Warto poruszyæ ujêty w Rekomendacji problem op³at, pobieranych przez ubezpieczyciela w zwi¹zku z zawieran¹ umow¹ ubezpieczenia. Otó¿ Rekomendacja wprowadzi³a nastêpuj¹ce kategorie op³at (zawieraj¹c jednoczeœnie okreœlenia, jakiego rodzaju koszty nale¿y uj¹æ w poszczególnych kategoriach); s¹ to op³aty:
1) zwi¹zane z zarz¹dzaniem inwestycj¹ (z tytu³u zarz¹dzania inwestycj¹ klienta,
zawarte i pobierane w wycenie jednostki lub op³aty pobierane z wartoœci rachunku);
2) zwi¹zane z prowadzeniem umowy ubezpieczenia (z tytu³u administrowania ubezpieczeniem);
3) dystrybucyjne (z tytu³u zawarcia ubezpieczenia);
4) transakcyjne (z tytu³u operacji zleconych przez klienta);
5) za ryzyko (z tytu³u œwiadczonej ochrony ubezpieczeniowej).
Takie ujêcie problemu wprowadza, niejako „tylnym wejœciem”, daleko id¹c¹ standaryzacjê ubezpieczenia z UFK, zatem inne op³aty, ni¿ wymienione w RekomendaPRAWO ASEKURACYJNE 4/2013 (77)
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cji i przytoczone powy¿ej, nie bêd¹ mog³y byæ pobierane. Jednoczeœnie poprzez Rekomendacje rynek tak¿e narzuci³ sobie, jakie sk³adniki kosztów mo¿na kwalifikowaæ do
ka¿dej z op³at. Jest to w szczególnoœci widoczne w przypadku op³aty dystrybucyjnej.
Zgodnie z Rekomendacj¹ „przez op³aty dystrybucyjne rozumie siê op³aty z tytu³u zawarcia Ubezpieczenia lub przyst¹pienia do Ubezpieczenia Grupowego, okreœlone jako
procent sk³adki regularnej, jednorazowej lub dodatkowej, pobierane ze sk³adki lub
z aktywów UFK poprzez umorzenie jednostek UFK niezale¿nie od tego, czy op³aty s¹ pobierane z góry, w trakcie trwania czy przy zakoñczeniu Ubezpieczenia”. W konsekwencji, te zak³ady ubezpieczeñ, które przyjm¹ Kartê Produktu, nie bêd¹ mog³y w inny, ni¿
podany wy¿ej, sposób naliczaæ op³at dystrybucyjnych.

4. Projekty regulacji unijnych
Koniecznoœæ zapewnienia klientowi indywidualnemu zrozumia³ych i standardowych informacji na temat nabywanego produktu inwestycyjnego na etapie przedsprzeda¿owym zosta³a dostrze¿ona przez ustawodawcê europejskiego. Okreœlono
wnioski w sprawie wprowadzenia zmian w rozporz¹dzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady, zawieraj¹ce propozycjê uregulowañ us³ug finansowych, œwiadczonych
klientom indywidualnym, zwane „pakietem regulacji rynku detalicznego dla
konsumentów”. Pakiet sk³ada siê z trzech projektów rozporz¹dzeñ Parlamentu Europejskiego i Rady18:
1) wniosku w sprawie dokumentów zawieraj¹cych kluczowe informacje, dotycz¹ce
produktów inwestycyjnych19;
2) wniosku w sprawie zmiany dyrektywy w sprawie poœrednictwa ubezpieczeniowego20;
3) wniosku maj¹cego na celu zwiêkszenie ochrony osób kupuj¹cych jednostki funduszy
inwestycyjnych, obecnie podlegaj¹cych dyrektywie w sprawie przedsiêbiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartoœciowe (UCITS)21.
Dla poruszanego zagadnienia najistotniejsze znaczenie maj¹ wnioski w sprawie
dwóch pierwszych projektów rozporz¹dzeñ.
Obecnie trwaj¹ prace nad projektem rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie dokumentów zawieraj¹cych kluczowe informacje, dotycz¹ce produktów inwestycyjnych, czyli tzw. PRIPs. Warte podkreœlenia jest uzasadnienie koniecznoœci wprowadzenia zmian. Ustawodawca europejski uznaje, ¿e detaliczne produkty inwestycyjne odgrywaj¹ zasadnicz¹ rolê w zaspokajaniu potrzeb obywateli Unii
Europejskiej na produkty pozwalaj¹ce im gromadziæ oszczêdnoœci i dokonywaæ inwestycji. Jednoczeœnie inwestowane œrodki finansowe przyczyniaj¹ siê do funkcjonowania
rynków kapita³owych, co z kolei pomaga finansowaæ wzrost gospodarczy w Unii. Jednak¿e ze wzglêdu na to, ¿e klienci indywidualni maj¹ ograniczony, w stosunku do
klientów instytucjonalnych, dostêp do informacji na temat produktów inwestycyjnych, a tak¿e ograniczon¹ wiedzê na temat charakteru ekonomicznego kupowanego
18
19
20

21
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Komisja Europejska, Komunikat prasowy, Bruksela, 3.07.2012.
COM (2012) 352 final; 2012/0169 (COD).
Wniosek. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie poœrednictwa ubezpieczeniowego (wersja przekszta³cona), Bruksela, 3.07.2012, COM/2012/360final.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie
koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnosz¹cych siê do
przedsiêbiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartoœciowe (UCITS) – wersja
przekszta³cona (DZ. U. UE z 17.11.2009, l302/32).
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produktu oraz ryzyka inwestycyjnego z nim zwi¹zanego, powinni mieæ przyznan¹
wiêksz¹, ni¿ obecnie funkcjonuj¹ca, ochronê. Poprzez zwiêkszenie ochrony rozumie siê przede wszystkim przedstawienie informacji o produkcie w sposób zrozumia³y i umo¿liwiaj¹cy ich porównanie z innymi ofertami dostêpnymi na rynku, a w szczególnoœci poznanie kluczowych cech i rodzajów ryzyka. Otrzymanie przez klienta ustandaryzowanej i transparentnej informacji dotycz¹cej kluczowych cech produktu powinno przyczyniæ siê do tego, ¿e decyzja o wyborze oferty jest podejmowana w sposób œwiadomy. Dokument zawieraj¹cy kluczowe
informacje bêdzie dokumentem autonomicznym, wyraŸnie odrêbnym od materia³ów
marketingowych. Informacje zawarte w dokumencie powinny byæ napisane jêzykiem
jasnym, zwiêz³ym i zrozumia³ym (nale¿y unikaæ ¿argonu technicznego). Przede
wszystkim dokument powinien zawieraæ charakterystykê produktu inwestycyjnego,
informacje na temat ryzyka i mo¿liwych zysków, kosztów, wyników historycznych, zalecanego minimalnego okresu posiadania produktu, p³ynnoœci i warunków przedterminowego zbycia, a w przypadku, gdy produkt inwestycyjny zapewnia œwiadczenia
ubezpieczeniowe – dodatkowo szczegó³owe informacje na temat wyp³acanych œwiadczeñ ubezpieczeniowych.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e projektodawcy zamierzaj¹ obj¹æ regulacj¹ wszystkie produkty
inwestycyjne. Natomiast projektowanych regulacji nie bêdzie siê stosowaæ do
produktów ubezpieczeniowych, które nie zapewniaj¹ wartoœci wykupu lub
których wartoœæ wykupu nie jest ca³kowicie lub czêœciowo nara¿ona, bezpoœrednio i poœrednio, na wahania rynków.
Omawiaj¹c problem ochrony konsumentów warto równie¿ wspomnieæ o podstawowych za³o¿eniach zawartych w projekcie zmiany dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poœrednictwa ubezpieczeniowego (IMD II). Proponowane zmiany dotycz¹ zasad prowadzenia i wykonywania poœrednictwa ubezpieczeniowego. W kontekœcie omawianego tematu przede wszystkim nale¿y zwróciæ
uwagê na propozycje nowego podejœcia do sposobu wykonywania dzia³alnoœci przez
poœredników ubezpieczeniowych w stosunku do klientów indywidualnych, a w szczególnoœci na³o¿enie na nich wielu obowi¹zków w celu zapewnienia klientowi
dodatkowej ochrony przy oferowaniu ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych. Dodatkowa ochrona polegaæ ma w szczególnoœci na dostarczaniu
klientowi informacji o produkcie w sposób uczciwy, jasny i rzetelny. Przed sprzeda¿¹
produktu, poœrednik ubezpieczeniowy bêdzie mia³ obowi¹zek dokonania oceny, czy
produkt jest odpowiedni dla danego klienta, po uzyskaniu od niego okreœlonych informacji (w szczególnoœci dotycz¹cych sytuacji finansowej klienta oraz jego celów inwes22
tycyjnych) .

5. Charakter prawny Rekomendacji dobrych praktyk informacyjnych
dotycz¹cych ubezpieczeñ na ¿ycie zwi¹zanych z UFK
Ustawodawca krajowy podj¹³ szereg kroków zmierzaj¹cych do zwiêkszenia ochrony
prawnej podmiotów korzystaj¹cych z us³ug oferowanych przez przedsiêbiorców, w tym
22

Szerzej na ten temat: J. £añcucki, Ocena za³o¿eñ do projektu nowej dyrektywy w sprawie poœrednictwa ubezpieczeniowego, Prawo Asekuracyjne 2012, nr 2; ten¿e, Zakres i charakter
zmian w dyrektywie w sprawie poœrednictwa ubezpieczeniowego, Prawo Asekuracyjne 2012,
nr 3.

PRAWO ASEKURACYJNE 4/2013 (77)

67

ARTYKU£Y I ROZPRAWY
23

ubezpieczycieli . Regulacje prawne by³y podyktowane m.in. koniecznoœci¹ implemen24
tacji do polskiego prawa zasad prokonsumenckiej polityki Unii Europejskiej . Jedn¹
z podstawowych zasad tej polityki jest d¹¿enie do umocnienia sytuacji prawnej konsumenta, jako ubezpieczaj¹cego lub ubezpieczonego i zapewnienia mu okreœlonych
uprawnieñ wobec ubezpieczyciela25. Jednak dzia³ania ustawodawcy w zakresie ochrony
konsumenta nie s¹ wystarczaj¹ce i istnieje wiele luk prawnych, zw³aszcza w zakresie
obowi¹zków informacyjnych. Dobre praktyki maj¹ na celu wype³nienie tych luk poprzez
rekomendowanie wdro¿enia przez rynek jednolitych zasad postêpowania w zakresie
ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych.
Rekomendacja przyjêta przez organizacjê samorz¹dow¹, jak¹ jest Polska Izba Ubezpieczeñ, oczywiœcie nie stanowi Ÿród³a powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa.
Zatem jest to regulacja przyjêta dobrowolnie przez ubezpieczycieli prowadz¹cych
dzia³alnoœæ w zakresie ubezpieczeñ z UFK. Co wiêcej, poszczególni ubezpieczyciele
mog¹ w ka¿dej chwili zrezygnowaæ ze stosowania Rekomendacji. W chwili obecnej
19 ubezpieczycieli zadeklarowa³o wolê przyst¹pienia do Rekomendacji i stosowania jej
zasad w swojej dzia³alnoœci od maja 2014 r.
Wydaje siê jednak, ¿e zakres obowi¹zywania Rekomendacji w praktyce mo¿e okazaæ
siê szerszy ni¿ tylko w stosunku do podmiotów, które j¹ przyjê³y. W przypadku stosowana przez zak³ady ubezpieczeñ, które przyst¹pi³y do Rekomendacji, praktyki odmiennej
od zgodnej z jej treœci¹, ich dzia³alnoœæ mo¿e byæ uznana za sprzeczn¹ z przepisami prawa i powodowaæ dzia³ania organów pañstwowych, odpowiedzialnych za ochronê intere23

24
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Podstawowe akty prawne: ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnoœci za szkodê wyrz¹dzon¹ przez produkt niebezpieczny
(Dz. U. Nr 22, poz. 271, z póŸn. zm.), ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzeda¿y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141,
poz. 1176, z póŸn. zm.), ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 49, poz. 408), ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 6244, poz. 2080, z póŸn. zm.) i jej najistotniejsza zmiana wprowadzona ustaw¹ z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów, ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 129, poz. 1102), a nastêpnie przyjêcie ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331,
z póŸn. zm.), ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 82, poz. 557), ustawa z dnia 23 sierpnia
2007 r. o przeciwdzia³aniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206),
ustawa z dnia 13 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 42, poz. 341), ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie
ustawy – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 79, poz. 662) i inne.
M.in. projekt za³o¿eñ do ustawy o prawach konsumentów oraz o zmianie ustawy – Kodeks cywilny i innych ustaw:http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/1/115466/115472/115473/dokument
63129.pdf?lastUpdateDay=31.01.13&lastUpdateHour=12%3A12&userLogged=false&date
=czwartek%2C+31+stycze%C5%84+2013
M.in. zmiany wprowadzone do Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postêpowania cywilnego
w zakresie niedozwolonych postanowieñ umownych, w tym ustaw¹ z dnia 2 marca 2000 r.
o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnoœci za szkodê wyrz¹dzon¹
przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271, z póŸn. zm.), zmiany wprowadzone
ustaw¹ z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 82, poz. 557) do tytu³u XXVII Kodeksu cywilnego w zakresie
umowy ubezpieczenia, czy te¿ przyjêcie ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdzia³aniu
nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206), a tak¿e zmiany wprowadzone
ustaw¹ z dnia 13 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 42, poz. 341).
PRAWO ASEKURACYJNE 4/2013 (77)

Karta Produktu – kluczowe informacje dla konsumentów
26

sów konsumentów, na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 sierpnia 2007r. o prze27
ciwdzia³aniu nieuczciwym praktykom rynkowym . Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 4 tej
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”.
Zatem, pomimo ¿e Karta Produktu nie bêdzie Ÿród³em prawa, dzia³ania ubezpieczycieli
sprzeczne z przyjêtymi ustaleniami mo¿na bêdzie uznaæ za niedopuszczalne w stosunku do konsumenta, jako praktykê handlow¹, wprowadzaj¹c¹ w b³¹d. A bêdzie mia³o to
miejsce, gdy informacja o stosowaniu Karty Produktu zostanie zamieszczona w materia³ach promuj¹cych sprzeda¿ produktów, gdy¿ mo¿e wówczas wp³yn¹æ na podjêcie
przez konsumenta decyzji o wyborze oferty, której inaczej by nie podj¹³. Istotne jest to,
i¿ nie musi dojœæ do sytuacji, ¿e konkretny konsument zosta³ wprowadzony w b³¹d ani ¿e
dzia³ania przedsiêbiorcy by³y podejmowane celowo – wystarczy sama mo¿liwoœæ wyst¹pienia b³êdu przy u¿yciu obiektywnych kryteriów.
Niew¹tpliwie Rekomendacja bêdzie uznana za kodeks dobrych praktyk, choæby ze
wzglêdu na to, ¿e Polska Izba Ubezpieczeñ mo¿e byæ uznana za twórcê takiego kodeksu,
spe³nia bowiem wymogi okreœlone w art. 11 ust. 3 ustawy o przeciwdzia³aniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Zgodnie z tym przepisem: „W razie w¹tpliwoœci za twórcê
kodeksu dobrych praktyk uwa¿a siê ka¿dy podmiot, w szczególnoœci przedsiêbiorcê lub
zwi¹zek przedsiêbiorców, odpowiedzialny za przygotowanie i wprowadzenie w ¿ycie
lub nadzór nad przestrzeganiem kodeksu dobrych praktyk”. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5
powo³anej ustawy, przez pojêcie kodeksu dobrych praktyk rozumie siê zbiór zasad postêpowania, a w szczególnoœci norm etycznych i zawodowych, przedsiêbiorców, którzy zobowi¹zali siê do ich przestrzegania w odniesieniu do
jednej lub wiêkszej liczby praktyk rynkowych. Ponadto Karta Produktu stanowi
realizacjê prawa konsumenta do otrzymania „w sposób jasny, jednoznaczny lub we
w³aœciwym czasie istotnych informacji dotycz¹cych produktu”, które to prawo wywodziæ nale¿y z brzmienia przepisu art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy o przeciwdzia³aniu
nieuczciwym praktykom rynkowym.
W przypadku, gdy dzia³ania ubezpieczyciela s¹ sprzeczne z regulacjami Rekomendacji, Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) mo¿e wszcz¹æ postêpowanie administracyjne w sprawie stosowania nieuczciwej praktyki rynkowej. Natomiast,
gdy zostanie stwierdzone, ¿e stosowanie nieuczciwej praktyki rynkowej narusza zbiorowe interesy konsumentów, Prezes UOKiK mo¿e, na podstawie przepisów ustawy z dnia
28
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów , podj¹æ dzia³ania zmierzaj¹ce do wyeliminowania stosowania tej praktyki z obrotu (na podstawie art. 26 tej
ustawy).
Na problematykê zakresu i charakteru obowi¹zywania Rekomendacji nale¿y tak¿e
popatrzeæ w sposób szerszy. Niew¹tpliwie wejœcie w ¿ycie Rekomendacji bêdzie mia³o
26
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Dz. U. Nr 171, poz.1206.
Przepisy ustawy zawieraj¹ regulacje zgodne z dyrektyw¹ 2005/29/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotycz¹c¹ praktyk handlowych stosowanych przez przedsiêbiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnêtrznym oraz zmieniaj¹c¹ dyrektywê Rady
84/450/EWG, dyrektywy 97/7/EC, 98/27/EC i 2002/65/EC Parlamentu Europejskiego i Rady
oraz rozporz¹dzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych), OJ L 149, 11.06.2005.
Dz. U. Nr 50, poz. 331, z póŸn. zm.
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wp³yw na orzecznictwo i doktrynê w zakresie okreœlania dobrych obyczajów rynkowych
dotycz¹cych ubezpieczeñ z UFK. Zatem nawet podmioty, które nie przyst¹pi¹ do Rekomendacji bêd¹ musia³y siê liczyæ z tym, ¿e w ten sposób kszta³towana jest praktyka
i dobre obyczaje rynkowe.
Nale¿y tak¿e podkreœliæ, ¿e Karta Produktu jest zgodna z aktualn¹ wersj¹ wniosku
dotycz¹cego rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dokumentów
zawieraj¹cych kluczowe informacje w odniesieniu do produktów inwestycyjnych. Mo¿na zatem pokusiæ siê o stwierdzenie, ¿e nasi ubezpieczyciele, wdra¿aj¹c Kartê Produktu, przygotowuj¹ siê do nowych standardów obs³ugi klienta, jakie bêd¹ obowi¹zywaæ po
wejœciu w ¿ycie PRIPsów.

5. Podsumowanie
Na zakoñczenie rozwa¿añ dotycz¹cych wprowadzania przez rynek ubezpieczeniowy
w drodze samoregulacji Karty Produktu nale¿y podkreœliæ istotn¹ rolê, jak¹ odgrywaæ
bêdzie ten dokument. Oczywiœcie podstawow¹ funkcj¹ dokumentu jest przekazanie
klientowi w sposób transparentny informacji o nabywanym ubezpieczeniowym produkcie inwestycyjnym. Funkcjonowanie Karty zatem niew¹tpliwie przyczyni siê do poniesienia konkurencyjnoœci ofert ubezpieczycieli z korzyœci¹ dla klienta – Karta Produktu
nie bêdzie dokumentem marketingowym, lecz ustandaryzowan¹ informacj¹, zatem porównanie ofert bêdzie niew¹tpliwe ³atwiejsze ze wzglêdu na jego formê i przyczyni siê
do ustandaryzowana produktu ubezpieczeniowego z UFK.
Jednoczeœnie jednak Karta Produktu bêdzie pe³ni³a funkcjê dowodow¹
w przypadku ewentualnych sporów klientów z ubezpieczycielami i zarzutów, ¿e przekazane informacje na etapie przedsprzeda¿owym nie by³y zrozumia³e, jasne i wyczerpuj¹ce, w szczególnoœci w zakresie ryzyka inwestycyjnego lub op³at. Zatem, o ile obecne
i planowane regulacje prawne, w szczególnoœci dotycz¹ce ochrony praw konsumenta
oraz standardów wykonywania poœrednictwa ubezpieczeniowego, przewiduj¹ roszczenia odszkodowawcze i sankcje prawne w przypadku wprowadzenia konsumenta w b³¹d,
o tyle regulacje dotycz¹ce Karty Produktu stanowi¹ liniê obrony ubezpieczycieli w wykazaniu, ¿e zosta³y do³o¿one wymogi nale¿ytej starannoœci przy obs³udze klienta, a przedsiêbiorca wype³ni³ podstawowy obowi¹zek w zakresie udzielenia konsumentowi rzetelnej, prawdziwej informacji.
Warto jeszcze raz podkreœliæ znaczenie wprowadzania kodeksów dobrych praktyk
z punktu widzenia ustawodawcy europejskiego. Jak zosta³o wczeœniej podniesione, do
problemu kodeksów dobrych praktyk odnosi siê przede wszystkim dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych, w której znajduj¹ siê zapisy podkreœlaj¹ce istotn¹ rolê
w ¿yciu gospodarczym kodeksów dobrych praktyk, stanowi¹ce niejako punkt odniesienia w dokonywanej ocenie postêpowania w wykonywaniu danej dzia³alnoœci gospodar29
czej. St¹d Komisja Nadzoru Finansowego, w piœmie z 30 wrzeœnia 2013 r. pozytywnie
odnios³a siê do Rekomendacji w sprawie Karty Produktu. W piœmie tym Przewodnicz¹cy Komisji stwierdzi³, ¿e dokument ten stanowi „elastyczny instrument dostosowania dzia³alnoœci do oczekiwañ rynku i budowania zaufania klientów”. Dalej
stwierdzi³, ¿e dzia³ania te przyczyni¹ siê do „poprawy przejrzystoœci dzia³añ zak³adów
ubezpieczeñ, a tym samym wzmocnienia ich wizerunku w relacji z klientami”. Doceniaj¹c znaczenie Karty Produktu organ nadzoru bêdzie uwzglêdnia³ stosowanie
29
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Rekomendacji jako element oceny nadzorczej w dokonywanym badaniu i ocenie nad30
zorczej (BION) .
Na zakoñczenie rozwa¿añ nale¿y zauwa¿yæ, ¿e jest wysoce prawdopodobne, i¿ w niedalekiej przysz³oœci obowi¹zek wydawania klientom Karty Produktu zostanie okreœlony
w ustawie. Stanie siê tak, gdy wejd¹ w ¿ycie projektowane postanowienia rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dokumentów zawieraj¹cych kluczowe
informacje, dotycz¹ce produktów inwestycyjnych (czyli tzw. PRIPs), o czym by³a mowa
wczeœniej. W chwili obecnej polska Rekomendacja wype³nia lukê w istniej¹cych regulacjach prawnych dotycz¹cych funkcjonowania jednego z najwa¿niejszych ubezpieczeniowych produktów na ¿ycie.
n

Product Card- Key Information for Consumers on Unit-Linked
Life Insurance Products
Unit-linked life insurance is one of the most important products offered by insurers. Many
problems related to their functioning result from the lack of proper and comprehensive information for a client concerning the nature of the product and related risks. To meet the customer expectations the Polish Chamber Of Insurance (PIU) adopted on 28 August 2013 the Recommendation for good information practices regarding unit-linked life insurance. It introduced the so-called Product Card, namely a document containing additional information about the product, presented in an understandable way, enabling to compare it with other offers and to learn about the
risk, which is provided to the customer at the pre-sale stage. The PIU’s recommendation is consistent with the objectives of the Proposal for a regulation of the European Parliament and the Council on Key Information Documents for investment products (so-called PRIPs).
Keywords: bancassurance, unit-linked life insurance, good practices, key information for products, Product Card.
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