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Ochrona klienta w aktach
delegowanych i wykonawczych
do dyrektywy w sprawie dystrybucji
ubezpieczeñ
Dyrektywa w sprawie dystrybucji ubezpieczeñ zawiera regulacje dotycz¹ce przyjêcia aktów delegowanych i wykonawczych, które maj¹ przyczyniæ siê do zwiêkszenia ochrony klientów i podwy¿szenia jakoœci oraz efektywnoœci us³ug œwiadczonych przez zak³ady ubezpieczeñ i poœredników.
W artykule podjêto próbê odpowiedzi na pytanie, czy znacz¹cy wzrost obowi¹zków informacyjnych
podmiotów oferuj¹cych produkty ubezpieczeniowe, wynikaj¹cy z przepisów zawartych w tych
aktach, konfrontowany z poziomem umiejêtnoœci finansowych klientów, ma szansê prze³o¿yæ siê
na wy¿sz¹ jakoœæ i niezawodnoœæ us³ug œwiadczonych na europejskim rynku ubezpieczeniowym.
S³owa kluczowe: ochrona klientów i konsumentów, akty delegowane i wykonawcze do dyrektywy IDD, umiejêtnoœci finansowe klientów.

1. Wprowadzenie
W procesie implementacji do krajowego porz¹dku prawnego przepisów dyrektywy 2016/972 nale¿y uwzglêdniæ okolicznoœæ, ¿e obecnie w Unii Europej3
skiej, zgodnie z Traktatem z Lizbony , obowi¹zuje nowa „architektura legislacyjna” i hierarchia aktów prawnych. Traktat ten wprowadzi³ w art. 289, 290
i 291 rozró¿nienie na akty ustawodawcze, akty delegowane i akty wykonawcze.
Zwyk³a procedura ustawodawcza polega na przyjêciu, na wniosek Komisji, rozporz¹dzenia, dyrektywy lub decyzji wspólnie przez Parlament Europejski i Radê.
Rozporz¹dzenie ma zasiêg ogólny, wi¹¿e w ca³oœci i jest bezpoœrednio stosowane
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Okreœlenie „klient podmiotu rynku finansowego” zosta³o wprowadzone ustaw¹ z dnia 5 sierpnia
2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 892, z póŸn. zm.) i oznacza m.in.: bêd¹cego osob¹ fizyczn¹
ubezpieczaj¹cego, ubezpieczonego, uposa¿onego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia
oraz osobê fizyczn¹ dochodz¹c¹ roszczeñ, na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r.
o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
lub Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (art. 2 ust. 1 ustawy). Pojêcie to obejmuje
szerszy kr¹g podmiotów ni¿ pojêcie „konsument”, za którego, zgodnie z art. 221 k.c., uwa¿a siê
osobê fizyczn¹ dokonuj¹c¹ z przedsiêbiorc¹ czynnoœci prawnej niezwi¹zanej bezpoœrednio z jej
dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ lub zawodow¹.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeñ (wersja przekszta³cona), Dz. Urz. UE L 26 z 2.02. 2016. Do 23 lutego 2018 r. ma wejœæ w ¿ycie ustawa o dystrybucji ubezpieczeñ, która ma wdro¿yæ do krajowego porz¹dku prawnego uregulowania dyrektywy 2016/97.
Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), Dz. Urz. UE
C 326 z 26.10. 2012.
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we wszystkich pañstwach cz³onkowskich. Dyrektywa wi¹¿e ka¿de pañstwo cz³onkowskie, do którego jest kierowana, w odniesieniu do rezultatu, który ma byæ
osi¹gniêty. Pozostawia jednak organom krajowym swobodê wyboru formy i œrodków. Decyzja wi¹¿e w ca³oœci, przy czym decyzja, która wskazuje adresatów, wi¹¿e
tylko tych adresatów. Zalecenia i opinie nie maj¹ mocy wi¹¿¹cej (art. 288 TFUE).
Akt ustawodawczy mo¿e przekazaæ Komisji uprawnienia do przyjêcia aktów
o charakterze nieustawodawczym o zasiêgu ogólnym, które uzupe³niaj¹ lub
zmieniaj¹ niektóre, inne ni¿ istotne, elementy aktu ustawodawczego. Nale¿y
jednak podkreœliæ, ¿e to w akcie ustawodawczym wyraŸnie okreœla siê cele,
treœæ, zakres i czas obowi¹zywania przekazanych uprawnieñ.
Akty wykonawcze s¹ zazwyczaj przyjmowane, je¿eli konieczne s¹ jednolite
warunki wykonywania prawnie wi¹¿¹cych aktów Unii (art. 291 TFUE). Dyrektywa w sprawie dystrybucji ubezpieczeñ w art. 25, 28, 29 i 30 zawiera uregulowania w zakresie przyjêcia aktów delegowanych dotycz¹cych:
1) dalszego doprecyzowania zasad w zakresie nadzoru nad produktem
i zarz¹dzania nim (art. 25);
2) konfliktów interesów w celu:
– okreœlenia dzia³añ, których podjêcia mo¿na oczekiwaæ od poœredników
ubezpieczeniowych i zak³adów ubezpieczeñ w celu identyfikowania konfliktów interesów, zapobiegania im, zarz¹dzania nimi i ich ujawniania
w trakcie prowadzenia dzia³alnoœci w zakresie dystrybucji ubezpieczeñ;
– ustanowienia odpowiednich kryteriów s³u¿¹cych okreœleniu rodzajów
konfliktów interesów, których istnienie mo¿e przynieœæ szkodê interesom klientów lub potencjalnych klientów poœrednika ubezpieczeniowego lub zak³adu ubezpieczeñ (art. 28 ust. 4);
3) dodatkowych wymogów dotycz¹cych ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych w zakresie informacji przekazywanych klientom w celu
okreœlenia kryteriów oceny:
– czy zachêty wyp³acane lub otrzymane przez poœrednika ubezpieczeniowego lub zak³ad ubezpieczeñ wywieraj¹ szkodliwy wp³yw na jakoœæ danej
us³ugi œwiadczonej na rzecz klienta;
– wywi¹zywania siê przez poœredników ubezpieczeniowych i zak³ady ubezpieczeñ, wyp³acaj¹cych lub otrzymuj¹cych zachêty, z obowi¹zku uczciwego, rzetelnego i profesjonalnego dzia³ania zgodnie z najlepiej pojêtym
interesem klienta;
4) dodatkowych wymogów dotycz¹cych produktów inwestycyjnych w zakresie oceny odpowiednioœci i stosownoœci oraz sprawozdawczoœci wobec klientów w celu dalszego sprecyzowania, w jaki sposób poœrednicy
ubezpieczeniowi i zak³ady ubezpieczeñ maj¹ przestrzegaæ zasad dotycz¹cych tej oceny (art. 30 ust. 6).
W dyrektywie tej znajduje siê równie¿ przepis (art. 20 ust. 9), ¿e Komisja
jest uprawniona do przyjêcia wykonawczych standardów technicznych dotycz¹cych ustandaryzowanego formatu prezentacji dokumentu zawieraj¹cego
informacje o produkcie ubezpieczeniowym w ubezpieczeniach innych ni¿
ubezpieczenia na ¿ycie.
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2. Wymogi w zakresie nadzoru nad produktem i zarz¹dzania nim
Rozporz¹dzenie delegowane dotycz¹ce tej problematyki okreœla kryteria
i szczegó³y praktyczne stosowania zasad nadzoru nad produktem i zarz¹dzania
nim4. Okreœlono w nim podstawowe obowi¹zki twórców produktów, jak i wymogi
w zakresie nadzoru nad produktami i zarz¹dzania nimi dla dystrybutorów ubezpieczeñ sprzedaj¹cych produkty ubezpieczeniowe, których sami nie tworz¹.
Zgodnie z rozporz¹dzeniem (art. 3) poœredników uwa¿a siê za twórców
w przypadkach, w których z ca³oœciowej analizy ich dzia³alnoœci wynika, ¿e odgrywaj¹ oni decyzyjn¹ rolê w tworzeniu i opracowywaniu produktu ubezpieczeniowego przeznaczonego na dany rynek. Podkreœla siê przy tym, ¿e za tworzenie nie uznaje siê personalizacji i dostosowywania istniej¹cych produktów
ubezpieczeniowych dla indywidualnych klientów (art. 3 pkt 3).
Zarz¹dzanie produktem dla twórców obejmuje:
– proces zatwierdzania produktu,
– okreœlenie rynku docelowego,
– testowanie produktów,
– monitorowanie i przegl¹d produktu
oraz wybór kana³ów dystrybucji odpowiednich dla rynku docelowego ze szczególnym uwzglêdnieniem charakterystyki odpowiednich produktów ubezpieczeniowych.
Z kolei dystrybutorzy ubezpieczeñ wdra¿aj¹ rozwi¹zania w zakresie dystrybucji produktów, obejmuj¹ce œrodki i procedury pozwalaj¹ce im uzyskaæ od
twórców wszystkie odpowiednie informacje dotycz¹ce tych produktów, które
maj¹ zamiar oferowaæ swoim klientom oraz w pe³ni zrozumieæ te produkty,
bior¹c pod uwagê stopieñ z³o¿onoœci i ryzyko zwi¹zane z tymi produktami oraz
charakter, skalê i z³o¿onoœæ odpowiedniej dzia³alnoœci dystrybutora (art. 10
ust. 1). Odpowiednie dzia³ania podejmowane przez dystrybutorów ubezpieczeñ
w zwi¹zku z ich rozwi¹zaniami w zakresie dystrybucji produktów musz¹ byæ odpowiednio udokumentowane, a dokumentacjê przechowuje siê do celów audytu i udostêpnia w³aœciwym organom na ich wniosek (art. 12).
Rozporz¹dzenie wi¹¿e w ca³oœci i jest bezpoœrednio stosowane we wszystkich pañstwach cz³onkowskich (art. 13).
Gdy dystrybutorzy powezm¹ wiedzê, ¿e produkt ubezpieczeniowy nie jest
zgodny z interesami, celami i cechami okreœlonego dla nich rynku docelowego
lub powezm¹ wiedzê o innych okolicznoœciach, które mog¹ mieæ negatywny
wp³yw na klienta, niezw³ocznie informuj¹ o tym twórcê (art. 11).
4

Rozporz¹dzenie delegowane Komisji (UE) z dnia 21 wrzeœnia 2017 r. uzupe³niaj¹ce dyrektywê Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 w odniesieniu do wymogów w zakresie
nadzoru nad produktem i zarz¹dzania nim dla zak³adów ubezpieczeñ i dystrybutorów ubezpieczeñ, Bruksela, 21.09.2017, C (2017) 6218 final. Omawiane akty delegowane nie wesz³y jeszcze w ¿ycie. Wejd¹ w ¿ycie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyra¿¹
sprzeciwu w terminie 3 miesiêcy od przekazania tego aktu Parlamentowi i Radzie lub gdy
przed up³ywem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformuj¹ Komisjê,
¿e nie wnios¹ sprzeciwu (art. 39, ust. 5 dyrektywy 2016/97).
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3. Wymogi informacyjne i zasady prowadzenia dzia³alnoœci
maj¹ce zastosowanie do dystrybucji ubezpieczeniowych
produktów inwestycyjnych5
Celem kolejnego rozporz¹dzenia delegowanego jest okreœlenie kryteriów
i szczegó³ów praktycznych dotycz¹cych stosowania przepisów w zakresie konfliktów interesów, zachêt oraz oceny odpowiednioœci i stosownoœci odnosz¹cych
siê wy³¹cznie do dystrybucji ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych.
W rozporz¹dzeniu wprowadza siê definicje dotycz¹ce pojêcia „odpowiedniej
osoby” na potrzeby przepisów w zakresie konfliktów interesów, a tak¿e definicjê
terminu „zachêta”.
„Odpowiednia osoba” w odniesieniu do poœrednika ubezpieczeniowego lub
zak³adu ubezpieczeñ oznacza osobê spoœród nastêpuj¹cych osób (art. 2):
a) dyrektora, wspólnika lub osobê na stanowisku równorzêdnym lub, w zale¿noœci od przypadku, cz³onka kierownictwa poœrednika lub zak³adu;
b) pracownika poœrednika lub zak³adu oraz ka¿d¹ inn¹ osobê fizyczn¹, której us³ugi pozostaj¹ do dyspozycji i pod kontrol¹ tych podmiotów i która
uczestniczy w dystrybucji ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych;
c) osobê fizyczn¹, która bezpoœrednio uczestniczy w œwiadczeniu us³ug na
rzecz poœrednika lub zak³adu na mocy umowy outsourcingu w zwi¹zku
z dystrybucj¹ ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych przez poœrednika lub zak³ad.
W rozporz¹dzeniu termin „zachêta” jest definiowany jako ka¿da op³ata,
prowizja lub korzyœæ niepieniê¿na przekazana przez poœrednika lub zak³ad
w zwi¹zku z dystrybucj¹ ubezpieczeniowego produktu inwestycyjnego na rzecz
dowolnej strony, innej ni¿ klient uczestnicz¹cy w przedmiotowej transakcji lub
osoba dzia³aj¹ca w imieniu tego klienta, jak równie¿ ka¿da op³ata, prowizja lub
korzyœæ otrzymana przez poœrednika lub zak³ad od takiej dowolnej strony innej
ni¿ klient uczestnicz¹cy w przedmiotowej transakcji lub osoba dzia³aj¹ca
w imieniu tego klienta.
Dalsze postanowienia tego rozporz¹dzenia dotycz¹ konfliktów interesów
i zachêt, w tym:
– wykrywania konfliktów interesów,
– polityki zapobiegania tym konfliktom,
– procedury i œrodków w ramach polityki zapobiegania konfliktom interesów,
– ujawniania konfliktów interesów,
– oceny zachêt i systemów zachêt.
Zachêtê lub system zachêt uznaje siê za wywieraj¹ce szkodliwy wp³yw na jakoœæ odpowiedniej us³ugi œwiadczonej na rzecz klienta, w przypadku gdy ich
charakter i skala sprawiaj¹, ¿e stanowi¹ one motywacjê do prowadzenia dzia³al5
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Rozporz¹dzenie delegowane Komisji z dnia 21 wrzeœnia 2017 r. uzupe³niaj¹ce dyrektywê Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 w odniesieniu do wymogów informacyjnych i zasad prowadzenia dzia³alnoœci maj¹cych zastosowanie do dystrybucji ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych, Bruksela, 21.09.2017 r. C(2017) 6223 final.
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noœci w zakresie dystrybucji ubezpieczeñ w sposób niezgodny z obowi¹zkiem
uczciwego, rzetelnego i profesjonalnego dzia³ania zgodnie z najlepiej pojêtym
interesem klienta (art. 8 ust. 1).
Kolejny rozdzia³ (trzeci) tego rozporz¹dzenia dotyczy oceny odpowiednioœci
i stosownoœci. Ocena odpowiednioœci obejmuje przepisy dotycz¹ce informacji,
które nale¿y uzyskaæ do celów takiej oceny (art. 9) oraz przepisy dotycz¹ce wiarygodnoœci informacji (art. 10).
Poœrednicy ubezpieczeniowi lub zak³ady uzyskuj¹ od klientów lub potencjalnych klientów informacje, które umo¿liwiaj¹ stwierdzenie, ¿e zindywidualizowana rekomendacja udzielana klientowi lub potencjalnemu klientowi spe³nia
wszystkie nastêpuj¹ce kryteria:
a) uwzglêdnia cele inwestycyjne klienta lub potencjalnego klienta, w tym
tolerancjê tej osoby na ryzyko,
b) uwzglêdnia sytuacjê finansow¹ klienta lub potencjalnego klienta, w tym
zdolnoœci tej osoby do ponoszenia strat,
c) opiera siê na ustaleniu, ¿e klient lub potencjalny klient posiada niezbêdn¹ wiedzê i doœwiadczenie w dziedzinie inwestycji istotnej dla danego rodzaju produktu lub us³ugi.
Poœrednicy ubezpieczeniowi i zak³ady ubezpieczeñ podejmuj¹ dzia³ania
maj¹ce na celu zapewnienie wiarygodnoœci informacji gromadzonych na temat
klientów lub potencjalnych klientów. Obejmuj¹ one m.in.:
a) zapewnienie, aby klienci byli œwiadomi wagi przekazywania dok³adnych
i aktualnych informacji,
b) zapewnienie, aby wszystkie narzêdzia, takie jak narzêdzia profilowania
oceny ryzyka lub s³u¿¹ce do oceny wiedzy i doœwiadczenia klienta, nadawa³y siê do za³o¿onego celu i by³y nale¿ycie zaprojektowane pod k¹tem
ich stosowania w odniesieniu do ich klientów,
c) zapewnienie, aby pytania wykorzystane w procesie by³y ³atwe do zrozumienia przez klientów, w sposób dok³adny odzwierciedla³y cele i potrzeby klienta oraz pozwala³y uzyskaæ informacje niezbêdne do dokonania
oceny odpowiednioœci,
d) podjêcie w razie potrzeby dzia³añ w celu zapewnienia spójnoœci informacji dotycz¹cych klienta.
W artykule 15 omawianego rozporz¹dzenia, dotycz¹cym procedury oceny
stosownoœci, zawarta jest regulacja, ¿e przy przeprowadzaniu oceny, czy us³uga
lub produkt ubezpieczeniowy s¹ stosowne dla klienta, zak³ady ubezpieczeñ lub
poœrednicy ubezpieczeniowi ustalaj¹, czy klient posiada wiedzê i doœwiadczenie
niezbêdne do zrozumienia ryzyka zwi¹zanego z us³ugami lub produktami, które
zaoferowano klientowi lub o które klient wyst¹pi³.
4. Format prezentacji dokumentu zawieraj¹cego informacje
o produkcie ubezpieczeniowym
W artykule 20 ust. 4 dyrektywy (UE) 2016/97 stwierdza siê, ¿e dystrybutor
ubezpieczeñ przekazuje klientowi w zrozumia³ej formie stosowne informacje
na temat produktu ubezpieczeniowego, aby umo¿liwiæ mu podjêcie œwiadomej
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decyzji, uwzglêdniaj¹c z³o¿onoœæ produktu ubezpieczeniowego i rodzaj klienta.
Wspomniana dyrektywa nak³ada na twórców produktów ubezpieczeniowych
6
innych ni¿ ubezpieczenia na ¿ycie obowi¹zek opracowania ustandaryzowanego dokumentu zawieraj¹cego informacje o produkcie ubezpieczeniowym
(art. 20 ust. 5). W dokumencie tym nale¿y zastosowaæ wspólny projekt, strukturê i format, w tym poprzez wykorzystanie ikon lub symboli. Temu celowi s³u¿y
7
w³aœnie rozporz¹dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1469 ustanawiaj¹ce
ustandaryzowany format prezentacji dokumentu zawieraj¹cego informacje
o produkcie ubezpieczeniowym. Dokument zawieraj¹cy informacje o produkcie ubezpieczeniowym sk³ada siê, po wydrukowaniu, z dwóch stron w formacie
A4, w sytuacjach wyj¹tkowych mo¿e sk³adaæ siê z maksymalnie trzech stron
w formacie A4 (art. 3). Rozporz¹dzenie reguluje sposób prezentacji informacji
i kolejnoœæ poszczególnych czêœci. Informacje o produkcie przedstawia siê
w ró¿nych czêœciach i zgodnie ze struktur¹, uk³adem, nag³ówkami i kolejnoœci¹
okreœlonymi w ustandaryzowanym formacie prezentacji, znajduj¹cym siê w za³¹czniku do omawianego rozporz¹dzenia, z zastosowaniem rozmiaru czcionki
o wysokoœci co najmniej 1,2 mm (art. 4 ust. 1). Kolejnoœæ poszczególnych czêœci
jest nastêpuj¹ca:
a) jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
b) co jest przedmiotem ubezpieczenia?
c) czego nie obejmuje ubezpieczenie?
d) jakie s¹ ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
e) gdzie obowi¹zuje ubezpieczenie?
f) co nale¿y do obowi¹zków ubezpieczonego?
g) jak i kiedy nale¿y op³acaæ sk³adki?
h) kiedy rozpoczyna siê i koñczy ochrona ubezpieczeniowa?
i) jak rozwi¹zaæ umowê.
W rozporz¹dzeniu okreœla siê (art. 5), ¿e dokument zawieraj¹cy informacje
o produkcie ubezpieczeniowym jest sformu³owany prostym jêzykiem, u³atwiaj¹cym klientowi zrozumienie treœci tego dokumentu i k³adziony jest w nim nacisk na kluczowe informacje, których klient potrzebuje do podjêcia œwiadomej
decyzji. W tym samym artykule dodaje siê, ¿e nale¿y unikaæ ¿argonu. Czêœci dokumentu s¹ opatrzone nag³ówkami oraz ikon¹, która wizualnie przedstawia
treœæ nag³ówka danej czêœci (art. 6 i 7).
W trakcie analizy treœci opisanych powy¿ej aktów delegowanych i aktu wykonawczego rodzi siê pytanie: interesowi jakich klientów maj¹ one s³u¿yæ i czy
rzeczywiœcie wzmocni¹ ochronê konsumentów, zwiêksz¹ ich bezpieczeñstwo
i podnios¹ efektywnoœæ opisanych w tych regulacjach instrumentów i œrodków.
6
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wymienionych w za³¹czniku I do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE
z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia dzia³alnoœci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – Wyp³acalnoœæ II (Dz. Urz. UE L 335 z 17.12.2009, z póŸn. zm.).
z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz. Urz. L 209 z 12.08.2017, s. 19). Rozporz¹dzenie wi¹¿e
w ca³oœci i jest bezpoœrednio stosowane we wszystkich pañstwach cz³onkowskich UE; wesz³o
w ¿ycie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dz. Urz. UE, tj. 1 wrzeœnia 2017 r.
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5. Wp³yw umiejêtnoœci finansowych klienta na skutecznoœæ
przyjêtych regulacji
Omawiane wczeœniej regulacje, przyjête przede wszystkim w celu zapewnienia skutecznej ochrony klientów odnosz¹ siê do typowego klienta funkcjonuj¹cego na unijnym rynku ubezpieczeniowym, którego w rzeczywistoœci trudno zdefiniowaæ i scharakteryzowaæ z uwagi na brak odpowiednich kryteriów.
W tej sytuacji pomocne mog¹ byæ przepisy dyrektywy 2005/29/WE8, gdzie
w preambule definiuje siê „przeciêtnego konsumenta” jako konsumenta, który
jest dostatecznie dobrze poinformowany oraz dostatecznie uwa¿ny i ostro¿ny,
z uwzglêdnieniem czynników spo³ecznych, kulturowych i jêzykowych. W tym
samym punkcie preambu³y dodaje siê, ¿e test przeciêtnego konsumenta nie
jest testem statycznym. W celu ustalenia typowej reakcji przeciêtnego konsumenta w konkretnej sytuacji krajowe s¹dy i organy administracyjne bêd¹ musia³y polegaæ na w³asnej umiejêtnoœci oceny, z uwzglêdnieniem orzecznictwa
Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci9. Nale¿y jeszcze pamiêtaæ o kategorii „szczególnie wra¿liwych konsumentów”, co jest szczególnie wa¿ne z racji
du¿ej z³o¿onoœci i d³ugofalowych konsekwencji zakupu okreœlonych produktów
ubezpieczeniowych, odnosz¹cej siê do zró¿nicowanej grupy z³o¿onej z osób na
sta³e zaliczanych do tej kategorii ze wzglêdu na swoje upoœledzenie umys³owe,
fizyczne lub psychiczne, wiek, p³eæ lub ³atwowiernoœæ. Kategoria ta powinna
równie¿ obejmowaæ konsumentów znajduj¹cych siê we „wra¿liwej sytuacji”,
czyli konsumentów w stanie tymczasowej bezsilnoœci, wynikaj¹cej z ró¿nicy pomiêdzy stanem i cechami indywidualnymi z jednej strony a œrodowiskiem zewnêtrznym z drugiej strony, przy uwzglêdnieniu takich kryteriów, jak: wykszta³cenie, sytuacja spo³eczna, sytuacja finansowa, dostêp do internetu itp.
Nale¿y przy tym mieæ na uwadze to, ¿e ka¿dy konsument mo¿e w którymœ momencie swojego ¿ycia staæ siê „szczególnie wra¿liwym konsumentem” ze wzglêdu na czynniki zewnêtrzne i ich interakcjê z rynkiem lub ze wzglêdu na trudnoœci z dostêpem do istotnych dla konsumentów informacji oraz z ich zrozumieniem, a tym samym byæ wprowadzonym w b³¹d10.
W praktycznym wymiarze, patrz¹c zatem na blisko pó³miliardow¹ populacjê
ludnoœci w Unii Europejskiej, klientów i konsumentów, w ¿aden sposób nie
mo¿na jej potraktowaæ jako zbiorowoœci homogenicznej, z której ³atwo wy³oniæ
typowego lub przeciêtnego klienta, okreœliæ jego cechy, rynek docelowy i w kon8

9

10

Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotycz¹ca
nieuczciwych praktyk handlowych, stosowanych przez przedsiêbiorstwa wobec konsumentów
na rynku wewnêtrznym oraz zmieniaj¹ca dyrektywê Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE,
98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporz¹dzenie (WE)
nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 149 z 11.6.2005, s. 22). Podobnie definiuje przeciêtnego konsumenta ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdzia³aniu nieuczciwym praktykom rynkowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 3, z póŸn.zm.).
Wytyczne dotycz¹ce wykonania/stosowania dyrektywy 2005/29 w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych, Bruksela SWD/2016/163/2, s. 46 i n.
Strategia na rzecz wzmocnienia prawa konsumentów znajduj¹cych siê w niekorzystnej sytuacji. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie strategii na rzecz
wzmocnienia praw szczególnie wra¿liwych konsumentów (Dz. Urz. UE L 214, s. 13).
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sekwencji uczyniæ go rzeczywistym beneficjentem przyjêtych regulacji. Zarówno w wymiarze regionalnym, krajowym, jak i lokalnym zawsze bêdziemy mieli
do czynienia z bardzo zró¿nicowanym wachlarzem klientów o bardzo zró¿nicowanych mo¿liwoœciach wykorzystania œrodków i narzêdzi oferowanych przez
omawiane w tym artykule regulacje.
Niwelowaniu „asymetrii informacji” pomiêdzy sprzedaj¹cym i kupuj¹cym
produkty ubezpieczeniowe ma s³u¿yæ podejmowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do
11
zwiêkszenia umiejêtnoœci finansowych konsumentów . Umiejêtnoœci te na
ogó³ odnosz¹ siê do posiadanej wiedzy i rozumienia spraw finansowych. Obejmuj¹ zdolnoœæ konsumenta do podejmowania œwiadomych decyzji finansowych
i rozumienie treœci oraz charakteru produktów finansowych, w tym produktów
ubezpieczeniowych. W badaniach poziom umiejêtnoœci finansowych konsumentów czêsto przedstawiany jest jako niewystarczaj¹cy lub niski. W badaniu
12
„Dojrza³oœæ finansowa Polaków 2017” , w którym starano siê okreœliæ stosunek
Polaków równie¿ do produktów ubezpieczeniowych, wyraŸnie zarysowano obraz klienta, nabywcy produktów ubezpieczeniowych.
W œwietle przeprowadzonych analiz, najczêœciej zawieranie umów ubezpieczenia nie wynika z inicjatywy samego ubezpieczaj¹cego, lecz z faktu, ¿e jest ono
obowi¹zkowe. Polacy wci¹¿ nie wykazuj¹ inicjatywy i potrzeby posiadania ubezpieczenia. Zaledwie nieco wiêcej ni¿ 1/4 badanych osób, uwa¿aj¹cych siê za
13
dojrza³e , posiada indywidualne ubezpieczenie na ¿ycie, a tylko 8% takich osób
14
ma polisê na wypadek powa¿nego zachorowania . W innym badaniu dotycz¹cym okreœlenia umiejêtnoœci finansowych mieszkañców, przeprowadzonym
w 2014 r. w 140 krajach, wyraŸnie zaznaczy³ siê zwi¹zek pomiêdzy poziomem
umiejêtnoœci finansowych a poziomem wykluczenia. Biedni, s³abo wyedukowani
respondenci zdecydowanie bardziej odczuwaj¹ wp³yw braków w wiedzy finansowej na jakoœæ swojego ¿ycia. Wystarczaj¹cy poziom wiedzy finansowej posiada
œrednio 52% doros³ych. W badaniach widaæ te¿ wyraŸny zwi¹zek pomiêdzy poziomem rozwoju spo³eczno-gospodarczego danego pañstwa a poziomem umiejêtnoœci finansowych ludnoœci, np. najwy¿szy wskaŸnik odnotowano w Szwecji (71%),
Kanadzie (68%), Izraelu (68%) i W. Brytanii 67%). W Polsce wyniós³ on 42%15.
Uwa¿a siê, ¿e niwelowaniu dysproporcji w zakresie umiejêtnoœci finansowych mo¿e s³u¿yæ edukacja, czasami uwa¿ana za kluczowy czynnik utrzymania
11

12
13

14

15
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Umiejêtnoœci finansowe (financial literacy) to po³¹czenie œwiadomoœci, wiedzy, umiejêtnoœci,
postaw i zachowañ niezbêdnych do podjêcia rozs¹dnych decyzji finansowych i ostatecznie
osi¹gniêcie indywidualnego dobrostanu, PISA 2012 Assessment and analitical framework,
OECD 2013, s. 144.
Raport Nationale Nederlanden, Warszawa, 16 maja 2017 r., s. 26 i n.
Wed³ug autorów badania, dojrza³oœæ finansowa nie zale¿y od gruboœci portfela, ale polega na
tym, aby byæ zabezpieczonym na przysz³oœæ, a jednoczeœnie potrafiæ rozs¹dnie wydawaæ pieni¹dze i cieszyæ siê ¿yciem.
Dla porównania, w Unii Europejskiej 28% badanych posiada³o polisê ubezpieczenia na ¿ycie,
a 17% prywatne ubezpieczenie zdrowotne, Special Eurobarometr 446, Financial Products
and services, European Commission, April 2016, p. 4.
L. Klapper, A. Lusardi, Peter van Oudheusden, „Financial literacy around the World: Insights
from Standard &Poors ratings servives global financial literacy survey” www.Finlit.MHFI.com.
[1.08.2016].
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zaufania do us³ug finansowych oraz zapewnienia odpowiedzialnego wykorzystania produktów finansowych. Badania jednak tego nie potwierdzaj¹. W dodatku podkreœla siê w nich, ¿e edukacja finansowa ma minimalny wp³yw na zachowania klientów w korzystaniu z tych us³ug. Dotyczy to w szczególnoœci osób
o niskich dochodach. Ponadto badania wykazuj¹, ¿e zasób wiedzy przekazywanej w ramach edukacji finansowej na ró¿nych poziomach: szko³y podstawowej,
œredniej, wy¿szej czy w ramach edukacji doros³ych ju¿ po 20 miesi¹cach ma
znikomy wp³yw na zachowania konsumentów16.
Mo¿na zatem zgodziæ siê z autorami tych badañ, ¿e je¿eli nauczaæ to raczej
umiejêtnoœci „miêkkich” takich jak: sk³onnoœæ do planowania, ugruntowania
przekonania o wartoœci bycia aktywnym i pe³nym inicjatywy, gotowoœæ do œwiadomego podejmowania ryzyka, w tym ryzyka inwestycyjnego.
Dzia³ania edukacyjne dotycz¹ce konsumentów powinny byæ koordynowane
przez odpowiednie organa pañstwowe i wspierane przez dzia³ania realizowane
przez wszystkie podmioty dzia³aj¹ce na rynkach finansowych, w tym na rynku
ubezpieczeniowym.
6. Podsumowanie
Przeprowadzona w artykule analiza istotnych dla ca³ego rynku ubezpieczeniowego regulacji nie napawa optymizmem, je¿eli chodzi o mo¿liwoœæ pe³nej
realizacji celów okreœlonych w dyrektywie w sprawie dystrybucji ubezpieczeñ
oraz w aktach delegowanych i wykonawczych. Celów takich, jak: wzmocnienie
ochrony konsumentów oraz zwiêkszenie efektywnoœci funkcjonowania rynku
ubezpieczeniowego.
Zak³ady ubezpieczeñ zdaj¹ sobie sprawê z tego, ¿e dobrze poinformowany
i wyedukowany konsument jest lepiej przygotowany do podejmowania decyzji
w sposób bardziej œwiadomy i w rezultacie jest lepiej chroniony przed mo¿liwoœci¹ szkodliwych zdarzeñ. Jednak¿e wiêksza iloœæ informacji nie jest równoznaczna z jej lepsz¹ jakoœci¹. Wiele regulacji unijnych dotycz¹cych rynku ubezpieczeniowego, zapewne wbrew intencjom projektodawców, obci¹¿onych jest ryzykiem nadmiaru informacji dla klienta, materializuj¹cym siê niekorzystnie
w momencie dokonywania przez klienta wyboru produktów ubezpieczeniowych17. W konsekwencji obowi¹zek ujawniania zbyt wielu informacji przynosi
efekt odwrotny do zamierzonego. Dezorientuje konsumentów i odwraca ich
uwagê od najwa¿niejszych informacji, takich jak np. zakres pokrycia i wy³¹czenia odpowiedzialnoœci.
Wed³ug szacunków Insurance Europe, obecnie na podstawie obowi¹zuj¹cych do tej pory regulacji, kupuj¹cy ubezpieczeniowy produkt inwestycyjny on
line od brokera, musi otrzymaæ przed zawarciem umowy ok. 52 ró¿nego rodzaju informacji. Natomiast wraz z wejœciem w ¿ycie, w pe³nym zakresie, regulacji
16

17

Zamiast wielu, D. Fernandes, J.G. Lynch Jr, R.G. Netemeyer, „Financial literacy, financial
education and downstream financial behaviors”, Management Science, vol. 60, No 8, August
2014, pp. 1861–1883.
Ensuring consumers are appropriately informed, Insurance Europe, 14 April 2015 (Insight
briefing).
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dotycz¹cych PRIIP, dyrektywy Wyp³acalnoœæ II oraz dyrektywy w sprawie dys18
trybucji ubezpieczeñ lista ta wzroœnie do 119 .
Mo¿na mieæ powa¿ne w¹tpliwoœci, czy ten zalew informacji, konfrontowany
z okreœlonym poziomem umiejêtnoœci finansowych klientów, rzeczywiœcie pomo¿e im w podjêciu bardziej œwiadomej decyzji i dokonaniu wyboru produktu
ubezpieczeniowego najlepiej dostosowanego do ich potrzeb. Jednoczeœnie nale¿y podkreœliæ, ¿e ostatecznie to klienci, bezpoœrednio lub poœrednio, zap³ac¹ za
koszty zwi¹zane ze znacz¹cym zwiêkszeniem obowi¹zków zak³adów ubezpieczeñ, spotykaj¹c siê np. ze znacznie skromniejsz¹ ofert¹ produktow¹.
prof. zw. dr hab. Jerzy £añcucki
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
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Consumer Protection in the Delegated and Implementing Acts
to the Directive on Insurance Distribution
Insurance Distribution Directive contains provisions on the adoption of delegated and implementing acts, which are intended to strengthen the consumer protection and improve the quality and
efficiency of services provided by insurance undertakings and intermediaries. The present article
is an attempt to answer the question whether a significant increase in the information requirements imposed on entities selling insurance products, resulting from the regulations included in
these acts, confronted with the level of financial literacy of the clients has a chance to translate
into the higher quality and reliability of services offered in the European insurance market.
Keywords: client and consumer protection, delegated and implementing acts to IDD, financial
literacy of clients.
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