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Problem identyfikacji i zarz¹dzania
konfliktem interesów w dzia³alnoœci
zak³adu ubezpieczeñ
W artykule przedstawiono zagadnienie identyfikacji i zarz¹dzania konfliktem interesów, jaki pojawia siê zarówno w dzia³alnoœci, jak i przy dystrybucji produktów ubezpieczeniowych – z perspektywy zak³adu ubezpieczeñ. Zarówno w literaturze, jak i w praktyce rynku finansowego ryzyko konfliktu interesów jest istotnym elementem polityki zarz¹dzania ryzykiem, polityki zarz¹dzania ryzykiem zgodnoœci (compliance) oraz kodeksów etyki. Problemy zwi¹zane z konfliktem interesów
omówiono w œwietle obowi¹zuj¹cych regulacji unijnych i krajowych (dyrektywa w sprawie dystrybucji ubezpieczeñ, dyrektywa Wyp³acalnoœæ II, unijne rozporz¹dzenia delegowane, ustawa o dystrybucji ubezpieczeñ, ustawa o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, wytyczne i rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego). Zwrócono uwagê na szczególnie nara¿one na istnienie
konfliktu interesów – tworzenie i dystrybucjê ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych.
Przedstawiono procedury i œrodki w ramach polityki zapobiegania konfliktom interesów.
S³owa kluczowe: dystrybucja ubezpieczeñ, konflikt interesów, zarz¹dzanie produktem ubezpieczeniowym, polityki wewnêtrzne, ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne, zasada „ostro¿nego inwestora”, najlepiej pojêty interes klienta, compliance, Zasady £adu Korporacyjnego.

1. Wprowadzenie
Zarz¹dzanie konfliktem interesów jest jednym z wyzwañ organizacyjnych,
przed którym stoj¹ zak³ady ubezpieczeñ. Konflikt interesów mo¿e byæ rozumiany bardzo szeroko, zarówno z punktu widzenia korporacyjnego, jak równie¿
zarz¹dzania strategi¹ sprzeda¿y i produktem ubezpieczeniowym. Zasady porz¹dku prawnego, reguluj¹cego system zarz¹dzania, którego jedn¹ z czêœci jest
zapewnienie odpowiedniego zarz¹dzania konfliktem interesów, zosta³y wprowadzane na mocy dyrektywy Wyp³acalnoœæ II1. W tej dyrektywie, a nastêpnie
w implementuj¹cej j¹ ustawie z dnia 11 wrzeœnia 2015 r. o dzia³alnoœci ubez2
pieczeniowej i reasekuracyjnej (dalej: u.d.u.r.) oraz szeregu wytycznych i rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, zasygnalizowano pewne p³aszczyzny
konfliktu interesów i nakazano wdro¿enie odpowiednich procedur pozwalaj¹cych na ich identyfikacje, eliminacjê i zarz¹dzanie.
1
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Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia dzia³alnoœci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. Urz.
UE L 335 z 17.12.2009, z póŸn. zm.).
Tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1170, z póŸn. zm.
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Je¿eli natomiast chodzi o konflikt interesów w zarz¹dzaniu produktem ube3
zpieczeniowym, to ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeñ
4
(dalej: u.d.u.), implementuj¹ca dyrektywê IDD wprowadza szereg zasad dotycz¹cych prowadzenia dystrybucji produktów ubezpieczeniowych, w tym zarz¹dzania konfliktami interesów.
Problematyka zarz¹dzania konfliktem interesów zosta³a nastêpnie rozwiniêta w rozporz¹dzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2359 z dnia
21 wrzeœnia 2017 r., uzupe³niaj¹cym dyrektywê Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/97 w odniesieniu do wymogów informacyjnych i zasad prowadzenia dzia³alnoœci, maj¹cych zastosowanie do dystrybucji ubezpieczenio5
wych produktów inwestycyjnych (dalej: rozporz¹dzenie 2017/2359) oraz rozporz¹dzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2358 z dnia 21 wrzeœnia 2017 r.
uzupe³niaj¹cym dyrektywê Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97
w odniesieniu do wymogów w zakresie nadzoru nad produktem i zarz¹dzania
6
nim dla zak³adów ubezpieczeñ i dystrybutorów ubezpieczeñ (dalej: rozporz¹dzenie 2017/2358).
Celem artyku³u jest omówienie problematyki identyfikacji i zarz¹dzania
konfliktem interesów w zak³adach ubezpieczeñ. Z uwagi na ograniczone ramy
artyku³u odrêbnego opracowania wymaga³oby omówienie zarz¹dzania konfliktem interesów przez pozosta³ych dystrybutorów ubezpieczeñ, którzy – zgodnie
z nowym porz¹dkiem prawnym – tak¿e s¹ zobowi¹zani do podejmowania
dzia³añ w tym zakresie.
2. Konflikt ubezpieczeñ – próba okreœlenia pojêcia
Prowadzenie dzia³alnoœci ubezpieczeniowej stanowi dzia³alnoœæ komercyjn¹ i w zwi¹zku z tym pojawiaj¹ siê, jak w ka¿dym podmiocie, grupy interesariuszy, zainteresowane okreœlonym profilem tej dzia³alnoœci, zarówno od strony
kosztowej, oferty produktowej, rozwi¹zañ organizacyjnych, polityki dywidendowej, jak i „apetytu” na ryzyko. Warto zaznaczyæ, ¿e nie istnieje legalna defi7
nicja pojêcia konfliktu interesów , choæ prawodawca unijny oraz polski
ustawodawca pos³uguj¹ siê tym pojêciem. Okreœlenie tego pojêcia zosta³o zawarte w Rekomendacji KNF dla zak³adów ubezpieczeñ dotycz¹cej systemu
3
4
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Dz. U. z 2017 r. poz. 2486, z póŸn. zm.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeñ (Dz. Urz. UE L 26 z 2.02.2016).
Dz. Urz. UE L 341 z 20.12.2017.
Dz. Urz. UE L 341 z 20.12.2017.
W ustawie o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej regulacje dotycz¹ce konfliktu interesów pojawiaj¹ siê zaledwie w kilku artyku³ach. Art. 276 ust. 5 ustawy stanowi, ¿e w odniesieniu do lokat, aktywa stanowi¹ce pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów
wyp³acalnoœci s¹ lokowane w sposób zgodny z interesami ubezpieczaj¹cych, ubezpieczonych
i uprawnionych z umów ubezpieczenia, z uwzglêdnieniem ujawnionych celów prowadzonej
polityki lokacyjnej. W przypadku wyst¹pienia konfliktu interesów zak³ad ubezpieczeñ lub podmiot zarz¹dzaj¹cy portfelem aktywów zapewnia dokonanie lokaty w najlepszym interesie ubezpieczaj¹cych, ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia. Podobny przepis znajdujemy w art. 401 ustawy, dotycz¹cym wspólnego nadzoru nad koncentracj¹ ryzyka na poziomie grupy, który powinien obejmowaæ m.in. ryzyko konfliktu interesów.
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zarz¹dzania produktem , gdzie za konflikt interesów zosta³y uznane: „znane
Zak³adowi okolicznoœci, które mog¹ doprowadziæ do powstania sprzecznoœci
miêdzy interesem Zak³adu lub podmiotu powi¹zanego (w rozumieniu art. 3
ust. 1 pkt 31 ustawy z dnia 11 wrzeœnia 2015 r. o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Dz. U. z 2015 r. poz. 1844) z Zak³adem a obowi¹zkiem
dzia³ania przez Zak³ad w sposób rzetelny, z uwzglêdnieniem najlepiej pojêtego
interesu klienta tego Zak³adu. Konfliktem interesu nie s¹ rozbie¿noœci dotycz¹ce oczekiwañ klienta i Zak³adu w odniesieniu do przedmiotu i zakresu
ochrony, wysokoœci sk³adki oraz dzia³añ prewencyjnych i ograniczaj¹cych
skutki wyst¹pienia zdarzenia ubezpieczeniowego na etapie negocjacji warunków umowy ubezpieczenia, pod warunkiem, ¿e dzia³ania te prowadzone s¹
przez Zak³ad lub osobê powi¹zan¹ zgodnie z najlepsz¹ wiedz¹ i uwzglêdnieniem interesu i potrzeb ubezpieczeniowych klienta”.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e konfliktem interesu nie s¹ rozbie¿noœci dotycz¹ce
oczekiwañ klienta i zak³adu w odniesieniu do przedmiotu i zakresu ochrony,
wysokoœci sk³adki oraz dzia³añ prewencyjnych i ograniczaj¹cych skutki wyst¹pienia zdarzenia ubezpieczeniowego na etapie negocjacji warunków umowy
ubezpieczenia, pod warunkiem, ¿e dzia³ania te prowadzone s¹ zgodnie z najlepsz¹ wiedz¹ i uwzglêdnieniem interesu i potrzeb ubezpieczeniowych klienta.
Istotne dla zrozumienia intencji prawodawcy europejskiego jest przytoczenie motywów IDD, które wskazuj¹ po¿¹dany kierunek: (39)”Wielu poœredników ubezpieczeniowych i wiele zak³adów ubezpieczeñ w coraz wiêkszym stopniu prowadzi jednoczeœnie wiele rodzajów dzia³alnoœci, co zwiêksza ryzyko
wyst¹pienia konfliktów interesów miêdzy tymi ró¿nymi rodzajami prowadzonej dzia³alnoœci a interesami ich klientów. Dlatego te¿ konieczne jest wprowadzenie przepisów zapewniaj¹cych brak negatywnego wp³ywu takich konfliktów interesów na interesy klientów”.
Podobne treœci zosta³y zawarte w motywach rozporz¹dzenia delegowanego
w sprawie dystrybucji ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych: (3)
„Wœród okolicznoœci i sytuacji branych pod uwagê przy okreœlaniu rodzajów
konfliktów interesów, które mog¹ przynieœæ szkodê interesom klientów lub potencjalnych klientów, nale¿y uwzglêdniæ przypadki, w których poœrednik
ubezpieczeniowy lub zak³ad ubezpieczeñ mog¹ osi¹gn¹æ zysk finansowy lub
unikn¹æ straty finansowej ze szkod¹ dla klienta. W takich przypadkach fakt,
¿e poœrednik ubezpieczeniowy lub zak³ad ubezpieczeñ mog¹ osi¹gn¹æ korzyœæ,
je¿eli nie skutkuje to wywarciem szkodliwego wp³ywu na interesy klienta, lub
¿e klient, wobec którego poœrednik ubezpieczeniowy lub zak³ad ubezpieczeñ ma
okreœlone obowi¹zki, mo¿e odnieœæ korzyœæ lub unikn¹æ straty, co jednoczeœnie
nie wywiera jednak szkodliwego wp³ywu na interesy innego klienta, nie powinien stanowiæ jednak wystarczaj¹cej przes³anki uznania tych sytuacji za
bêd¹ce Ÿród³em konfliktu interesów”.
8

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Rekomendacje_system_zarzadzania_produktem_
22-03-2016_46359.pdf
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3. P³aszczyzny konfliktu w dzia³alnoœci zak³adu ubezpieczeñ
Istnienie konfliktu interesów nie jest niczym nagannym, przeciwnie – jest
ca³kowicie naturalnym zjawiskiem, którym nale¿y odpowiednio zarz¹dzaæ,
a wczeœniej prawid³owo je zidentyfikowaæ, tak aby zapewniæ prawid³owe i d³ugoterminowe funkcjonowanie ubezpieczyciela. Wskazane jest d¹¿enie do zachowania równowagi pomiêdzy grupami interesariuszy. Wyró¿niamy g³ówne
grupy interesariuszy miêdzy którymi mo¿e wyst¹piæ konflikt interesów:
• w³aœciciele – d¹¿¹ do maksymalizacji zysku, poniewa¿ uzyskuj¹ korzyœci finansowe zale¿ne od poziomu wypracowanego przez przedsiêbiorstwo zysku, a tak¿e wartoœci rynkowej akcji/ udzia³ów;
• wy¿sza kadra zarz¹dzaj¹ca – uzyskuj¹ wynagrodzenia, których podstawowym czynnikiem s¹ wskaŸniki ekonomiczne, takie jak: zysk, poziom sprzeda¿y;
• dystrybutorzy produktów ubezpieczeniowych, zarówno wewnêtrzni (pracownicy zaanga¿owani w proces sprzeda¿y), jak i zewnêtrzni – d¹¿¹ do maksymalizacji wynagrodzenia, które jest w znacznej
czêœci uzale¿nione od wyników sprzeda¿y i utrzymania portfela;
• klient – zainteresowany otrzymaniem odpowiedniego produktu ubezpieczeniowego po korzystnej cenie, dla którego liczy siê pewnoœæ uzyskania œwiadczenia lub odszkodowania w przypadku materializacji ryzyka ubezpieczeniowego, a w przypadku ubezpieczeñ o charakterze
oszczêdnoœciowym lub inwestycyjnym – osi¹gniecie jak najwy¿szej stopy zwrotu z inwestycji przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeñstwa
lokat;
• poszczególne grupy klientów.
Ubezpieczaj¹cy, ubezpieczeni i uprawnieni z umów ubezpieczenia pozostaj¹ poza struktur¹ przedsiêbiorstwa, st¹d ich wp³yw na politykê ubezpieczyciela jest ograniczony. Natomiast odczuwaj¹ skutki, a nawet ponosz¹ szkodê
w sytuacji, kiedy wystêpuje brak odpowiedniej równowagi w zarz¹dzaniu konfliktem interesów, a w szczególnoœci w procesie zarz¹dzania produktem ubezpieczeniowym i inwestycji œrodków na rachunek klientów.
Konflikt interesów pojawia siê najczêœciej w sytuacji: je¿eli zak³ad ubezpieczeñ mo¿e uzyskaæ korzyœæ lub unikn¹æ straty wskutek poniesienia straty lub
nieuzyskania korzyœci przez klientów, otrzymania przez zak³ad ubezpieczeñ,
pracownika lub wspó³pracownika korzyœci maj¹tkowej od osoby trzeciej innej
ni¿ standardowe wynagrodzenie w zwi¹zku z us³ug¹ œwiadczon¹ na rzecz klienta, rozbie¿nych interesów cz³onków organu zarz¹dzaj¹cego lub nadzorczego
z interesem zak³adu ubezpieczeñ, wykorzystywania informacji poufnych dotycz¹cych klienta, o których uzyska³ wiedzê w zwi¹zku z wykonywaniem obowi¹zków s³u¿bowych, zaanga¿owania finansowego w interesy przedsiêbiorstwa,
które jest klientem, dostawc¹ us³ug lub outsourcerem zak³adu przez osoby
zasiadaj¹ce w organie zarz¹dzaj¹cym, nadzorczym lub pracowników zak³adu
ubezpieczeñ czy osoby im bliskie.
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Podejmowanie ryzyka przez zak³ad ubezpieczeñ oddzia³uje na cele interesariuszy. Wysoki „apetyt” na ryzyko przewidziany w strategii zak³adu
ubezpieczeñ jest niekorzystny dla ubezpieczonych, ale mo¿e byæ korzystny dla
akcjonariuszy zak³adu. W d³u¿szej perspektywie mo¿e doprowadziæ jednak do
niewyp³acalnoœci zak³adu ubezpieczeñ, co wi¹¿e siê z utrat¹ ochrony ubezpieczeniowej przez ubezpieczonych oraz trudnoœciami w uzyskaniu nale¿nych
œwiadczeñ lub odszkodowañ przez uprawnionych. W produktach inwestycyjnych i oszczêdnoœciowych agresywna polityka inwestycyjna mo¿e doprowadziæ do utraty przez klientów czêœci z ca³oœci wp³aconych œrodków. Podejmowanie ryzyka sprzyja realizowaniu krótkoterminowych celów akcjonariuszy,
gdy¿ zarówno wzrost sprzeda¿y wynikaj¹cy z zani¿onych taryf stawek, ograniczonego underwritingu ryzyka, misselingu prowadzi do szybkiej, lecz krótkoterminowej poprawy wyników finansowych. Korzyœci z tego tytu³u mog¹
w krótkim okresie czasu odnieœæ akcjonariusze zak³adów ubezpieczeñ, jednak
w d³u¿szej perspektywie czasowej mo¿e prowadziæ to do utraty wartoœci akcji.
Dlatego te¿ z za³o¿enia akcjonariusze powinni realizowaæ cele d³ugoterminowe i ograniczaæ poziom ryzyka dzia³alnoœci ubezpieczeniowej, choæ doœwiadczenia kryzysów, z jakimi cyklicznie boryka siê rynek finansowy, nie potwierdzaj¹ tej tezy.
St¹d te¿, w celu ograniczenia wystêpuj¹cego w tym obszarze systemowego
konfliktu interesów dzia³alnoœæ ubezpieczeniowa podlega nadzorowi pañstwowemu oraz wysokim ustawowym wymogom kapita³owym. Wydawane przez Komisjê Nadzoru Finansowego wytyczne dotycz¹ce polityki dywidendowej maj¹
m.in. za zadanie ograniczenie opisanego powy¿ej konfliktu interesów. Zgodnie
z wytycznymi transfer dywidendy do akcjonariuszy odbywa siê jedynie w ograniczonym zakresie i jest mo¿liwy w przypadku zachowania przez zak³ad bezpiecznych wskaŸników wyp³acalnoœci oraz jakoœci sytemu zarz¹dzania (wyniki
BION).
Konfliktu interesów upatruje siê równie¿ pomiêdzy w³aœcicielami a zarz¹dem i kadr¹ mened¿ersk¹, st¹d czêsto wynagrodzenie mened¿erów uzale¿niane jest od wspó³czynników, które maj¹ znaczenie dla akcjonariuszy, czyli poziomu sprzeda¿y lub wypracowanego przez ubezpieczyciela zysku. System wynagrodzeñ kadry mened¿erskiej jest jedn¹ z istotnych p³aszczyzn konfliktu interesów, poniewa¿ jest to narzêdzie oddzia³ywania akcjonariuszy na decyzje
9
zarz¹du i kadry mened¿erskiej oraz poziom podejmowanego przez nich ryzyka .
System wynagrodzeñ mo¿e przyczyniaæ siê do zwiêkszenia „apetytu” kadry mened¿erskiej na ryzyko, w szczególnoœci w obszarze sprzeda¿y, inwestycji lub
ustalania wysokoœci rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. Ze wzglêdu na
koncentracjê na wynikach krótkookresowych, praktyka taka przenosi konflikt
interesów na p³aszczyznê: zak³ad ubezpieczeñ – klient. Do 1 stycznia 2016 r.
przepisy prawa nie wymaga³y korygowania wynagrodzenia kadry mened¿erskiej
o potencjalne przysz³e straty zak³adu ubezpieczeñ, wynikaj¹ce z ich bie¿¹cych
9

Szerzej: A. Doœ, M. Wieczorek-Kosmala „Perspektywa konfliktu interesów a problem ryzyka
w dzia³alnoœci ubezpieczeniowej”, Wiadomoœci Ubezpieczeniowe 2016, nr 2.
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decyzji, które przysparzaj¹ mened¿erom bie¿¹cych korzyœci. Rozporz¹dzenie
delegowane Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 paŸdziernika 2014 r. uzupe³nia10
j¹ce dyrektywê Wyp³acalnoœæ II w art. 275 wprowadzi³o zasady dotycz¹ce
wynagradzania organu zarz¹dzaj¹cego, nadzorczego, osób, które
faktycznie zarz¹dzaj¹ zak³adem lub wykonuj¹ czynnoœci w ramach
innych kluczowych funkcji, oraz innych grup pracowników, których
praca ma istotny wp³yw na profil ryzyka zak³adu. Je¿eli systemy wynagrodzeñ obejmuj¹ zarówno sta³e, jak i zmienne sk³adniki wynagrodzenia, sk³adniki te musz¹ byæ nale¿ycie skomponowane, w taki sposób, aby sta³y lub gwarantowany sk³adnik stanowi³ odpowiednio wysok¹ czêœæ ca³kowitego wynagrodzenia, co zapobiega nadmiernemu uzale¿nieniu pracowników od zmiennych
sk³adników i pozwala zak³adowi stosowaæ w pe³ni elastyczne zasady dotycz¹ce
premii, umo¿liwiaj¹c mu m.in. niewyp³acanie zmiennego sk³adnika wynagrodzenia. W przypadku zmiennego sk³adnika wynagrodzeñ zale¿nego od wyników, podstaw¹ do okreœlenia ³¹cznej wysokoœci zmiennego sk³adnika wynagrodzenia jest ocena wyników danego pracownika i danego obszaru dzia³alnoœci,
a tak¿e ogólnych wyników zak³adu lub grupy, do której nale¿y zak³ad. P³atnoœæ
znacznej czêœci zmiennego sk³adnika wynagrodzeñ, niezale¿nie od formy planowanej p³atnoœci, musi zawieraæ elastyczny odroczony sk³adnik, uwzglêdniaj¹cy charakter i ramy czasowe dzia³alnoœci zak³adu ubezpieczeñ. Okres
odroczenia nie mo¿e byæ krótszy ni¿ trzy lata i jest on odpowiednio dostosowany
do charakteru dzia³alnoœci, zwi¹zanych z ni¹ ryzyk i czynnoœci wykonywanych
przez pracowników.
Problem konfliktu interesów na p³aszczyŸnie: zarz¹d, akcjonariusze
i klienci znalaz³ te¿ swoje odzwierciedlenie w Zasadach £adu Korpora11
cyjnego , przyjêtych przez KNF. Przepis art. 17 Zasad stanowi, ¿e cz³onek
organu zarz¹dzaj¹cego powinien powstrzymywaæ siê od podejmowania
aktywnoœci zawodowej lub pozazawodowej, która mog³aby prowadziæ do powstawania konfliktu interesów lub wp³ywaæ negatywnie na jego reputacjê,
jako cz³onka organu zarz¹dzaj¹cego instytucji nadzorowanej. Zak³ady ubezpieczeñ zosta³y zobligowane do opracowania regulacji wewnêtrznej, zawieraj¹cej zasady ograniczania konfliktu interesów, okreœlaj¹cej m.in. zasady identyfikacji, zarz¹dzania oraz zapobiegania konfliktom interesów,
a tak¿e zasady wy³¹czania cz³onka organu zarz¹dzaj¹cego w przypadku zaistnienia konfliktu interesów lub mo¿liwoœci wyst¹pienia konfliktu. Powy¿sza regulacja powinna równie¿ obejmowaæ dzia³alnoœæ cz³onków rad nadzorczych.
Wp³yw na poziom ryzyka podejmowanego przez zak³ad wywieraj¹, oprócz
akcjonariuszy i wy¿szej kadry mened¿erskiej, równie¿ dystrybutorzy i nabywcy
produktów ubezpieczeniowych. Decyzje o poziomie sk³adek ubezpieczeniowych, zró¿nicowaniu ich ryzyka inwestycyjnego oraz ryzyka zwi¹zanego ze
10
11
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Dz. Urz. UE L 12 z 17.01.2015.
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/knf_140904_Zasady_ladu_korporacyjnego_
22072014_38575.pdf
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struktur¹ kapita³u podejmowane s¹ przez wy¿sz¹ kadrê mened¿ersk¹, maj¹c¹
reprezentowaæ interesy akcjonariuszy zak³adu ubezpieczeñ. Maj¹ oni wp³yw na
poziom ryzyka dzia³alnoœci ubezpieczeniowej.
Najistotniejsz¹ funkcjê w przywróceniu równowagi i zniwelowaniu powy¿szych dysproporcji i ochronie interesów klientów pe³ni¹ wprowadzane w Unii
Europejskiej i Polsce liczne regulacje prawne i rekomendacja nadzorcze, zapewniaj¹ce wysoki poziom ochrony konsumentów na rynku ubezpieczeniowym.
Zgodnie z motywem (93) rozporz¹dzenia delegowanego 2015/35, uzupe³niaj¹cego dyrektywê Wyp³acalnoœæ II: „System zarz¹dzania zak³adami
ubezpieczeñ powinien opieraæ siê na odpowiednim i przejrzystym podziale obowi¹zków nadzorczych i kierowniczych, który s³u¿y ustanowieniu skutecznych
procedur decyzyjnych, zapobieganiu konfliktom interesów i zapewnieniu skutecznego zarz¹dzania zak³adem”. Ponadto art. 258 tego rozporz¹dzenia, okreœlaj¹cy elementy systemu zarz¹dzania, wymaga od zak³adów ubezpieczeñ wprowadzenia skutecznych procesów i procedur zapobiegaj¹cych konfliktom interesów, identyfikacji potencjalnych Ÿróde³ tych konfliktów
oraz ustanowienia procedur gwarantuj¹cych, ¿e osoby zajmuj¹ce siê
wdra¿aniem strategii zak³adu i stosowanych w nim zasad wiedz¹,
gdzie mog¹ powstawaæ konflikty interesów i w jaki sposób nale¿y im
zapobiegaæ.
Zak³ad ubezpieczeñ powinien w ka¿dym obszarze swojej dzia³alnoœci identyfikowaæ Ÿród³a potencjalnego lub rzeczywistego konfliktu interesów, wprowadziæ rozwi¹zania organizacyjne i regulacje wewnêtrzne pozwalaj¹ce na zapobieganie i eliminacjê konfliktów, a w przypadku braku mo¿liwoœci eliminacji,
opracowaæ sposób jego zarz¹dzania i ujawniania. Podjête œrodki powinny byæ
adekwatne do rozmiaru i rodzaju dzia³alnoœci wykonywanej przez ubezpieczyciela.
Za obszary szczególnie nara¿one na powstanie konfliktu interesów
uznaje siê: zarz¹dzanie aktywami na ryzyko klienta, wybór dostawcy us³ug,
outsourcera, dystrybutora, strategia sprzeda¿owa, proces likwidacji szkód,
wysokoœæ kosztów i op³at w produktach inwestycyjnych i oszczêdnoœciowych.
Zagadnienie konfliktu interesów w obszarze zarz¹dzania aktywami jest poruszone w Zasadach £adu Korporacyjnego KNF dla instytucji nadzorowanych. Zgodnie z art. 55 Zasad, instytucja nadzorowana zarz¹dzaj¹ca
aktywami na ryzyko klienta powinna w swojej dzia³alnoœci unikaæ sytuacji
mog¹cych powodowaæ powstanie konfliktu interesów, a w przypadku zaistnienia konfliktu – kierowaæ siê interesem klienta, zawiadamiaj¹c go o zaistnia³ym
konflikcie.
Zak³ad ubezpieczeñ powinien w polityce inwestycyjnej opisaæ zasady dotycz¹ce konfliktu interesów ze wskazaniem, w jaki sposób identyfikuje i rozwi¹zuje kwestie dotycz¹ce konfliktu interesów, przy czym ten wymóg dotyczy
sytuacji, kiedy zak³ad samodzielnie realizuje dzia³alnoœæ inwestycyjn¹, jak równie¿ w przypadku, jeœli zleca prowadzenie dzia³alnoœci inwestycyjnej na
PRAWO ASEKURACYJNE 2/2018 (95)

49

ARTYKU£Y I ROZPRAWY
12

zewn¹trz . Istotne jest, aby w takiej sytuacji zak³ad przedk³ada³ interesy ubezpieczonych ponad interesy w³aœcicieli. Powy¿sze mo¿e mieæ miejsce w sytuacji
inwestowania œrodków zak³adu ubezpieczeñ w aktywa podmiotów powi¹zanych
z zak³adem. W takiej sytuacji zak³ad powinien byæ w stanie udowodniæ, ¿e
transakcje z podmiotami powi¹zanymi by³y przeprowadzone na warunkach
rynkowych13.
Konflikt interesów jest mitygowany najczêœciej poprzez opracowanie kryteriów doboru podmiotu, któremu powierzane jest zarz¹dzanie aktywami oraz zapewnienie posiadania przez ten podmiot adekwatnych
regulacji w zakresie sposobu identyfikacji, eliminacji oraz zarz¹dzania konfliktem interesów. Przy prowadzeniu transakcji na ryzyko klientów
zapewnia siê efektywne sprawowanie nadzoru korporacyjnego nad lokatami
stanowi¹cymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych (w szczególnoœci aktywów ubezpieczeniowych funduszy kapita³owych) poprzez dobór aktywów zgodnie z zasad¹ „ostro¿nego inwestora”14, uczestnictwo w walnych zgromadzeniach emitentów, radach inwestorów, monitoring wyników lokat oraz
podejmowanie adekwatnych dzia³añ mityguj¹cych konflikt interesów. Udokumentowanie powy¿szych dzia³añ pozwala na wykazanie, ¿e zak³ad
ubezpieczeñ inwestowa³ œrodki klienta w jego najlepiej pojêtym interesie i dochowa³ nale¿ytej starannoœci.
Analogiczna sytuacja wystêpuje w przypadku inwestowania przez zak³ad
ubezpieczeñ œrodków w³asnych i lokat ubezpieczeniowych funduszy kapita³owych w takie same kategorie aktywów, np. akcje lub obligacje korporacyjne
tych samych emitentów. Ka¿da z powy¿szych sytuacji powinna byæ analizowana
pod k¹tem potencjalnego konfliktu interesów, a w przypadku braku mo¿liwoœci
jego eliminacji – ujawniana w dokumentacji produktowej, np. inwestowania
w aktywa podmiotu lub jednostki funduszu inwestycyjnego nale¿¹cego do tej
samej grupy kapita³owej. Kwestia konfliktu interesów i wymogu jego ujawniania
klientom w przypadku otrzymywania przez towarzystwa ubezpieczeniowe dodatkowych wynagrodzeñ od towarzystw funduszy inwestycyjnych by³a przedmiotem Rekomendacji KNF dotycz¹cej badania adekwatnoœci produktu15.
4. Zarz¹dzanie konfliktem interesów przez zak³ad ubezpieczeñ
w dystrybucji ubezpieczeñ
Ustawa o dystrybucji ubezpieczeñ zaleca zak³adom ubezpieczeñ, jako dystrybutorom ubezpieczeñ, zarz¹dzanie konfliktem interesów, m.in. poprzez wprowadzenie wymogu stosowania rozwi¹zañ organizacyjnych s³u¿¹cych zapobieganiu
12
13

14

15
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Wytyczne dotycz¹ce systemu zarz¹dzania EIOPA nr 31.
Szerzej: „Ustawa o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej. Komentarz”, P. Wajda , M. Szczepañska
(red. nauk.), Warszawa 2017.
Szerzej: D. Wieczorek-Bartczak, „Zasada ostro¿nego inwestora jako podstawa nowych regulacji dzia³alnoœci inwestycyjnej zak³adów ubezpieczeñ”, Prawo Asekuracyjne 2017, nr 1,
s. 48–60.
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Rekomendacje_adekw_prod_22-03-2016_
46358.pdf
PRAWO ASEKURACYJNE 2/2018 (95)

Problem identyfikacji i zarz¹dzania konfliktem interesów w dzia³alnoœci zak³adu
konfliktom interesów, stosowania obowi¹zków informacyjnych, a tak¿e politykê
ujawniania informacji o rodzaju otrzymywanego przez dystrybutora wynagrodzenia. Koniecznoœæ wdro¿enia odpowiedniego procesu identyfikowania i zarz¹dzania konfliktem interesów nale¿y wywieœæ z podstawowej zasady obowi¹zku
dzia³ania zak³adu ubezpieczeñ zgodnie z najlepiej pojêtym interesem
klienta, wyra¿onej w art. 7 ust. 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeñ: „Dystrybutor ubezpieczeñ, wykonuj¹c dystrybucjê ubezpieczeñ, postêpuje uczciwie, rzetelnie i profesjonalnie, zgodnie z najlepiej pojêtym interesem klientów”. Samo wystêpowanie konfliktu interesów nie powinno byæ postrzegane jako niew³aœciwe
czy dyskwalifikuj¹ce podejmowanie czynnoœci w zakresie dystrybucji ubezpieczeñ. Raczej nale¿y uznaæ, ¿e jest to integralna czêœæ tego procesu, który powinien byæ odpowiednio zarz¹dzany, a nastêpnie udokumentowany. Prawodawca
unijny zaleca w tej sprawie postêpowanie zgodnie ze zdrowym rozs¹dkiem: „Chocia¿ na mocy dyrektywy (UE) 2016/97 wymaga siê ujawniania okreœlonych
konfliktów interesów, to powinien to byæ œrodek ostateczny, stosowany wy³¹cznie w przypadku, gdy rozwi¹zania organizacyjne i administracyjne nie s¹ wystarczaj¹ce dla zapewnienia z nale¿yt¹ pewnoœci¹, aby ryzyko szkody dla interesów klienta nie wystêpowa³o, poniewa¿ zbytnie opieranie siê na ujawnianiu
mo¿e skutkowaæ brakiem skutecznej ochrony interesów klienta. Ujawnienie
konfliktów interesów przez poœrednika ubezpieczeniowego lub zak³ad ubezpieczeñ nie mo¿e zwalniaæ go z obowi¹zku utrzymywania i stosowania rozwi¹zañ
organizacyjnych i administracyjnych, które s¹ najskuteczniejszymi œrodkami
zapobiegania wyrz¹dzeniu szkody klientom”16.
17
Warto tak¿e przytoczyæ art. 7 ust. 2 ustawy o dystrybucji ubezpieczeñ ,
okreœlaj¹cy podstawow¹ zasadê, zgodnie z któr¹ powinno byæ okreœlane wynagrodzenie dystrybutorów produktów ubezpieczeniowych: „Sposób wynagradzania dystrybutora ubezpieczeñ oraz osób, przy pomocy których wykonywane s¹ czynnoœci agencyjne lub czynnoœci brokerskie w zakresie ubezpieczeñ,
oraz osób, przez które wykonywane s¹ czynnoœci dystrybucyjne zak³adu ubezpieczeñ, nie mo¿e byæ sprzeczny z obowi¹zkiem dzia³ania zgodnie z najlepiej
pojêtym interesem klientów, w szczególnoœci dystrybutor ubezpieczeñ nie mo¿e
dokonywaæ ustaleñ dotycz¹cych: wynagrodzeñ, celów sprzeda¿y, innych ustaleñ, które mog³yby stanowiæ zachêtê do proponowania klientowi okreœlonej
umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej, w sytuacji gdy
dystrybutor ubezpieczeñ móg³by zaproponowaæ inn¹ umowê, która lepiej odpowiada³aby potrzebom klienta”.
Powo³ania wymaga równie¿ art. 8 ust. 2 rozporz¹dzenia delegowanego
2017/2358 w sprawie zarz¹dzania, zgodnie z którym: „Twórcy przekazuj¹ dystrybutorom ubezpieczeñ wszystkie stosowne informacje dotycz¹ce produktów
16
17

Motyw 5 rozporz¹dzenia delegowanego 2017/2358.
Warto dodaæ, ¿e zgodnie z IDD wyp³acanie zachêt jest dozwolone wy³¹cznie wówczas,
gdy zachêta „a) nie wywiera szkodliwego wp³ywu na jakoœæ odnoœnej us³ugi œwiadczonej na
rzecz klienta; oraz b) nie narusza spoczywaj¹cego na poœredniku ubezpieczeniowym lub
zak³adzie ubezpieczeñ obowi¹zku uczciwego, rzetelnego i profesjonalnego dzia³ania zgodnie
z najlepiej pojêtym interesem jego klientów”.
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ubezpieczeniowych, okreœlonego rynku docelowego oraz sugerowanej strategii
dystrybucji, w tym informacje dotycz¹ce g³ównych elementów i cech produktów ubezpieczeniowych, zwi¹zanego z nim ryzyka i kosztów, w tym kosztów
ukrytych, oraz wszelkich okolicznoœci, które mog¹ spowodowaæ konflikt interesów ze szkod¹ dla klienta. Przekazywane informacje musz¹ byæ jasne, pe³ne
i aktualne”.
5. Zarz¹dzanie konfliktem interesów w dystrybucji
ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych
Tworzenie i dystrybucja ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych
wed³ug prawodawcy europejskiego oraz polskiego ustawodawcy s¹ szczególnie
nara¿one na istnienie konfliktu interesów, który mo¿e powstaæ przyk³adowo na
nastêpuj¹cych p³aszczyznach:
• ustalanie zasad wynagrodzenia – prawdopodobieñstwo uzyskania korzyœci finansowej kosztem klienta przez oferowanie innego, mniej odpowiedniego dla klienta produktu;
• przyznawanie dodatkowych bonusów – mo¿e promowaæ sprzeda¿ produktu niekoniecznie odpowiedniego dla klienta lub produktu, którego
klient nie potrzebuje w celu uzyskania przysporzeñ innych ni¿ wynagrodzenie, tj. bonusy, premie, nagrody, uczestnictwo w atrakcyjnej imprezie szkoleniowej;
• pobudki osobiste – zainteresowanie sprzedaniem okreœlonego produktu
klientowi podyktowane kwestiami osobistymi – znajomoœæ klienta, faworyzowanie szczególnego ubezpieczyciela, pogl¹d osobisty dotycz¹cy poszczególnych produktów;
• obecnoœæ na tym samym rynku inwestycyjnym – wprowadzenie sprzeda¿y ubezpieczeñ inwestycyjnych na okreœlony rynek, podczas gdy dystrybutor posiada w³asne udzia³y na tym rynku;
• przynale¿noœæ do tej samej grupy kapita³owej – sprzeda¿ produktów
ubezpieczeniowych okreœlonego ubezpieczyciela, w którym poœrednik
ubezpieczeniowy jest zaanga¿owany finansowo bezpoœrednio lub poœrednio lub oba podmioty nale¿¹ to tej samej grupy kapita³owej;
• oferowanie produktów opartych na podmiotach zale¿nych – rekomendowanie przez dystrybutora ubezpieczeñ produktów inwestycyjnych,
opartych na aktywach podmiotów grupy kapita³owej, do której nale¿y
dystrybutor ubezpieczeñ;
• prezenty i korzyœci osobiste – otrzymywanie bezpoœrednio lub poœrednio
przez podmiot zale¿ny/blisk¹ osobê od potencjalnego klienta prezentów
i korzyœci osobistych o znacznej wartoœci;
• stawianie interesu grupy klientów nad interesem klienta indywidualnego – przy oferowaniu inwestycyjnych ubezpieczeñ grupowych stawianie
interesu grupy klientów nad indywidualnym interesem i oczekiwaniami
klienta.
St¹d te¿ przewidziane s¹ osobne procedury zwi¹zane z identyfikacj¹ i zarz¹dzaniem konfliktem interesów. Ustawa o dystrybucji ubezpieczeñ nak³ada
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szczególne obowi¹zki na dystrybutorów przy oferowaniu ubezpieczeniowych
produktów inwestycyjnych, o których mowa w grupie 3 dzia³u I za³¹cznika do
ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w tym przede wszystkim obowi¹zek stosowania rozwi¹zañ organizacyjnych s³u¿¹cych zapobieganiu konfliktom interesów i podejmowaniu dzia³añ w celu ich wykrycia tak, aby
nie mia³y one negatywnego wp³ywu na interesy klientów. Regulacje dotycz¹ce
tej kwestii zosta³y zawarte w art. 15 ustawy o dystrybucji ubezpieczeñ oraz
w rozporz¹dzeniu delegowanym w sprawie dystrybucji ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych. Zgodnie z tym przepisem „1. Agent ubezpieczeniowy,
broker ubezpieczeniowy i zak³ad ubezpieczeñ wykonuj¹cy dystrybucjê ubezpieczeñ, o których mowa w grupie 3 dzia³u I za³¹cznika do ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, stosuj¹ rozwi¹zania organizacyjne
s³u¿¹ce zapobieganiu konfliktom interesów, tak aby nie mia³y one negatywnego wp³ywu na interesy klientów. 2. Agent ubezpieczeniowy, broker ubezpieczeniowy i zak³ad ubezpieczeñ zapewniaj¹, aby rozwi¹zania organizacyjne,
o których mowa w ust. 1, by³y proporcjonalne do prowadzonej dzia³alnoœci
18
i proponowanych umów ubezpieczenia oraz rodzaju dystrybutora . 3. Agent
ubezpieczeniowy, broker ubezpieczeniowy i zak³ad ubezpieczeñ podejmuj¹
dzia³ania w celu identyfikacji konfliktów interesów miêdzy nimi, w tym miêdzy ich cz³onkami zarz¹du, prokurentami, pracownikami albo innymi powi¹zanymi z nimi osobami, a ich klientami, lub miêdzy ich klientami, powstaj¹cych w trakcie prowadzenia dzia³alnoœci w zakresie dystrybucji ubezpieczeñ, o których mowa w grupie 3 dzia³u I za³¹cznika do ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. 4. Je¿eli rozwi¹zania organizacyjne,
o których mowa w ust. 1, nie s¹ wystarczaj¹ce, aby zapewniæ unikniêcie ryzyka naruszenia interesów klienta, agent ubezpieczeniowy, broker ubezpieczeniowy i zak³ad ubezpieczeñ przed zawarciem umowy ubezpieczenia ujawniaj¹
klientowi ogólny charakter lub Ÿród³a konfliktu interesów, w tym w szczególnoœci informuj¹ klienta, czy uzyskiwana prowizja z tytu³u umowy ubezpieczenia jest uzale¿niona od wolumenu zawartych umów ubezpieczenia. (…) 6. Informacje, o których mowa w ust. 4, obejmuj¹ odpowiednie dane i informacje
uwzglêdniaj¹ce rodzaj klienta oraz umo¿liwiaj¹ce klientowi podjêcie œwiadomej decyzji co do dzia³alnoœci dystrybutora ubezpieczeñ, w odniesieniu do
którego zaistnia³ konflikt interesów”.
System nowych przepisów, reguluj¹cy dystrybucjê ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych, stanowi odzwierciedlenie przepisów MiFID II19. Przepisy rozporz¹dzenia delegowanego 2017/2359 œciœle odzwierciedlaj¹ przepisy
w zakresie konfliktu interesów, zawarte w rozporz¹dzeniu delegowanym Komi18

19

Proporcjonalnoœæ w zapobieganiu konfliktom interesów nale¿y rozumieæ jako odpowiednie
rozwi¹zania organizacyjne wzglêdem wielkoœci i organizacji oraz charakteru, skali i z³o¿onoœci
dzia³alnoœci ubezpieczycieli i poœredników ubezpieczeniowych oraz proponowanych umów
ubezpieczenia.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie
rynków instrumentów finansowych oraz zmieniaj¹ca dyrektywê 2002/92/WE i dyrektywê
2011/61/UE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014).
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sji do MiFID II . Sk³adaj¹ siê na nie: identyfikacja istnienia konfliktów interesów, ocena konfliktów interesów, regulacje dotycz¹ce prowadzenia polityki zapobiegania konfliktom interesów, w tym œrodki organizacyjne, które powinny
byæ stosowane przez poœredników ubezpieczeniowych i zak³ady ubezpieczeñ
w celu zarz¹dzania konfliktem interesów.
Je¿eli chodzi o wykrywanie konfliktu interesów to, zgodnie z art. 3 rozporz¹dzenia 2017/2359, istotne jest dokonanie oceny, czy dystrybutorzy, odpowiednia osoba lub dowolna inna osoba bezpoœrednio lub poœrednio powi¹zana
z nimi stosunkiem kontroli maj¹ interes w uzyskaniu okreœlonego wyniku
dzia³alnoœci w zakresie dystrybucji ubezpieczeñ, który to interes spe³nia
nastêpuj¹ce kryteria:
• interes ten jest rozbie¿ny z interesem, jaki ma klient lub potencjalny
klient w uzyskaniu okreœlonego wyniku dzia³alnoœci w zakresie dystrybucji ubezpieczeñ;
• mo¿e wywrzeæ szkodliwy dla klienta wp³yw na wynik dzia³alnoœci w zakresie dystrybucji. Poœrednicy ubezpieczeniowi i zak³ady ubezpieczeñ
postêpuj¹ w ten sam sposób w celu wykrycia konfliktów interesów pomiêdzy klientami.
Do celów powy¿szej oceny brane s¹ pod uwagê, na zasadzie kryteriów minimalnych, nastêpuj¹ce sytuacje:
• osoby okreœlone powy¿ej mog¹ osi¹gn¹æ zysk finansowy lub unikn¹æ
straty finansowej, potencjalnie ze szkod¹ dla klienta;
• osoby te maj¹ powody natury finansowej lub innej do tego, by ponad interes danego klienta przedk³adaæ interes innego klienta lub grupy klientów;
• osoby te w znacznym stopniu s¹ zaanga¿owane w opracowywanie ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych lub zarz¹dzanie nimi, zw³aszcza gdy taka osoba ma wp³yw na ustalanie ceny tych produktów lub koszty ich dystrybucji.
Zgodnie z art. 4 rozporz¹dzenia 2017/2359 powinna byæ ustanowiona,
wdro¿ona i utrzymana skuteczna polityka zapobiegania konfliktom interesów. Polityka powinna byæ sformu³owania na piœmie i dostosowana do rozmiaru i struktury organizacyjnej, a tak¿e do charakteru, skali i z³o¿onoœci prowadzonej dzia³alnoœci. W grupie zasady takiej polityki uwzglêdniaj¹ równie¿
okolicznoœci, z których poœrednik ubezpieczeniowy lub zak³ad ubezpieczeñ
zdaje sobie sprawê, lub powinien sobie zdawaæ sprawê, a które mog¹ wywo³aæ
konflikt interesów wynikaj¹cy ze struktury i dzia³alnoœci gospodarczej innych
cz³onków grupy.
Procedury i œrodki w ramach polityki zapobiegania konfliktom interesów, zgodnie z art. 5 rozporz¹dzenia 2017/2359 musz¹ byæ adekwatne do
20
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Rozporz¹dzenie delegowane Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupe³niaj¹ce
dyrektywê Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia dzia³alnoœci przez firmy inwestycyjne oraz pojêæ zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy (Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2017).
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rozmiaru i dzia³alnoœci danego poœrednika ubezpieczeniowego lub zak³adu
ubezpieczeñ i grupy, do której podmioty te mog¹ nale¿eæ, a tak¿e do ryzyka zaszkodzenia interesom klienta. Procedury, których nale¿y przestrzegaæ i œrodki,
które nale¿y przyj¹æ, obejmuj¹:
a) skuteczne procedury zapobiegania wymianie informacji lub kontrolowania takiej wymiany miêdzy odpowiednimi osobami, które uczestnicz¹
w dzia³alnoœci, z któr¹ wi¹¿e siê ryzyko wyst¹pienia konfliktu interesów,
w przypadku gdy wymiana tych informacji mo¿e zaszkodziæ interesom
jednego klienta lub wiêkszej liczby klientów;
b) oddzielny nadzór nad odpowiednimi osobami, które w ramach swoich
podstawowych zadañ prowadz¹ dzia³alnoœæ w imieniu lub œwiadcz¹ us³ugi
na rzecz klientów, których interesy mog¹ ze sob¹ kolidowaæ, lub którzy
w inny sposób reprezentuj¹ ró¿ne, potencjalnie sprzeczne interesy, w tym
interesy poœrednika ubezpieczeniowego lub zak³adu ubezpieczeñ;
c) usuniêcie wszelkich bezpoœrednich powi¹zañ miêdzy p³atnoœciami,
w tym wynagrodzeniem, odpowiednich osób zaanga¿owanych w wykonywanie okreœlonego rodzaju dzia³alnoœci, a p³atnoœciami, w tym wynagrodzeniem, innych odpowiednich osób zaanga¿owanych g³ównie w wykonywanie innego rodzaju dzia³alnoœci, gdy w zwi¹zku z tymi dwoma rodzajami dzia³alnoœci mo¿e powstaæ konflikt interesów;
d) œrodki pozwalaj¹ce wyeliminowaæ lub ograniczyæ niepo¿¹dany wp³yw jakichkolwiek osób na sposób prowadzenia dzia³alnoœci w zakresie dystrybucji ubezpieczeñ przez poœrednika ubezpieczeniowego lub zak³ad
ubezpieczeñ lub cz³onka ich kierownictwa lub pracownika, lub jak¹kolwiek osobê bezpoœrednio lub poœrednio powi¹zan¹ z nimi stosunkiem
kontroli;
e) œrodki pozwalaj¹ce wyeliminowaæ lub ograniczyæ równoczesne b¹dŸ
nastêpuj¹ce po sobie przypadki uczestniczenia odpowiedniej osoby
w odrêbnych dzia³alnoœciach w zakresie dystrybucji ubezpieczeñ, gdy
uczestnictwo takie mo¿e negatywnie wp³yn¹æ na mo¿liwoœæ w³aœciwego
zarz¹dzania konfliktami interesów;
f) politykê dotycz¹c¹ prezentów i korzyœci, która jasno okreœla, na jakich
warunkach mo¿na przyjmowaæ lub wrêczaæ prezenty i korzyœci oraz jakie kroki nale¿y podj¹æ przy przyjmowaniu lub wrêczaniu prezentów
i korzyœci.
Ciekawe podejœcie w odniesieniu do ujawniania konfliktów interesów
zosta³o zaprezentowane w cytowanym ju¿ rozporz¹dzeniu 2017/2359. Zgodnie
z art. 6 rozporz¹dzenia: „Poœrednicy ubezpieczeniowi i zak³ady ubezpieczeñ
unikaj¹ zbytniego opierania siê na ujawnianiu konfliktów interesów, aby zagwarantowaæ, ¿e ujawnianie klientom informacji na ten temat, zgodnie
z art. 28 ust. 2 dyrektywy (UE) 2016/97, stanowi œrodek ostateczny stosowany
wy³¹cznie w przypadku, gdy skuteczne rozwi¹zania organizacyjne i administracyjne ustanowione przez poœrednika ubezpieczeniowego lub zak³ad ubezpieczeñ w celu zapobiegania konfliktom interesów lub zarz¹dzania nimi zgodnie z art. 27 dyrektywy (UE) 2016/97 nie s¹ wystarczaj¹ce, aby z nale¿yt¹
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pewnoœci¹ zapewniæ unikniêcie ryzyka naruszenia interesów klienta. Do celów
ujawniania konfliktów interesów poœrednicy ubezpieczeniowi i zak³ady ubezpieczeñ wykonuj¹ wszystkie nastêpuj¹ce czynnoœci:
a) przedstawiaj¹ szczegó³owy opis danego konfliktu interesów;
b) wyjaœniaj¹ ogólny charakter i Ÿród³a konfliktu interesów;
c) wyjaœniaj¹ ryzyko, na jakie konsument jest nara¿ony wskutek konfliktu interesów, oraz kroki podjête w celu ograniczenia tego ryzyka;
d) jasno wskazuj¹, ¿e rozwi¹zania organizacyjne i administracyjne ustanowione przez poœrednika ubezpieczeniowego lub zak³ad ubezpieczeñ
w celu zapobie¿enia temu konfliktowi lub zarz¹dzania nim nie s¹ wystarczaj¹ce, aby z nale¿yt¹ pewnoœci¹ zapewniæ unikniêcie ryzyka naruszenia interesów klienta”.
Dystrybutorzy ubezpieczeñ, zgodnie z art. 7 rozporz¹dzenia 2017/2359, dokonuj¹ oceny i okresowego przegl¹du, przynajmniej raz do roku, polityki zapobiegania konfliktom interesów oraz podejmuj¹ wszelkie odpowiednie
kroki w celu ich wyeliminowania.
6. Aspekty praktyczne
Procedury wewnêtrzne zak³adu ubezpieczeñ powinny okreœlaæ regu³y ujawniania uczestnictwa pracowników i mened¿erów w innych organizacjach czy
instytucjach oraz limity dla ich aktywnoœci biznesowych prowadzonych poza
prac¹ w zak³adzie ubezpieczeñ. Szczególnie wa¿ne jest wdro¿enie regulacji wewnêtrznych, zapewniaj¹ce niezale¿noœæ oceny sytuacji w przypadku podejrzenia wyst¹pienia konfliktu interesów, np. decyzje powinny byæ podejmowane
przez funkcje compliance lub komitet ryzyka, a nie przez jednostki operacyjne.
Proces identyfikacji konfliktów interesów powinien byæ dokumentowany, ustalone sposoby zarz¹dzania monitorowane i raportowane cyklicznie do podmiotu
sprawuj¹cego funkcjê compliance lub komitetu ryzyka oraz podlegaæ cyklicznym audytom.
Rekomendowane jest okreœlenie katalogu pracowników, którzy s¹ zobowi¹zani do raportowania transakcji dokonywanych na rachunek w³asny – dotyczy to w szczególnoœci pracowników zarz¹dzaj¹cych portfelami na rachunek
klientów oraz obowi¹zek zg³aszania do compliance otrzymanych i wrêczanych
prezentów i innych korzyœci maj¹tkowych. Zasady te pozwalaj¹ na weryfikacjê
przestrzegania przez pracowników standardów etycznych i identyfikowania
ewentualnych zagro¿eñ. Zapobiega to lub pozwala na wczesn¹ identyfikacjê
konfliktu interesów, jaki mo¿e wyst¹piæ, w szczególnoœci w obszarze dystrybucji, likwidacji szkód, wyp³aty œwiadczeñ lub odszkodowañ, czyli obszarach
najbardziej nara¿onych na ryzyko jego pojawienia.
7. Podsumowanie
Zak³ady ubezpieczeñ s¹ obowi¹zane do posiadania regulacji wewnêtrznych
i rozwi¹zañ organizacyjnych zapewniaj¹cych identyfikowanie, eliminacjê i zarz¹dzanie konfliktami interesów, wystêpuj¹cymi we wszystkich obszarach ich
dzia³alnoœci i pomiêdzy kategoriami g³ównych interesariuszy. Jedynie efektyw-
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ne i udokumentowane dzia³ania pozwalaj¹ na wykazanie, ¿e interesy mniejszoœciowych akcjonariuszy, dostawców, pracowników, a przede wszystkim klientów zosta³y zapewnione.
Nowe regulacje dyrektywy Wyp³acalnoœæ II i rekomendacje nadzorcze dotycz¹ce konfliktu interesów w systemie zarz¹dzania zak³adem ubezpieczeñ
obowi¹zuj¹ w Polsce od trzech lat, jednak sygnalizuj¹ one jedynie pewne p³aszczyzny konfliktu interesów i nakazuj¹ wdro¿enie odpowiednich procedur pozwalaj¹cych na ich identyfikacjê, eliminacjê i zarz¹dzanie, a tak¿e zobowi¹zuj¹
zak³ady ubezpieczeñ do w³¹czenia tego zagadnienia do w³asnej oceny ryzyka.
Dopiero ustawa o dystrybucji ubezpieczeñ i rozporz¹dzenia delegowane do
dyrektywy IDD wprowadzi³y bardzo szczegó³owe definicje konfliktu interesów
w obszarze dystrybucji ubezpieczeñ. Konflikty interesów zosta³y zidentyfikowane oraz wskazano obszary, gdzie konflikt musi zostaæ klientom ujawniany lub
wyeliminowany. Wp³yw tych regulacji na sprzeda¿ produktów ubezpieczeniowych i dzia³alnoœæ poœredników bêdziemy mogli oceniæ dopiero za kilka lat.
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Identification and Management of Conflicts of Interest
in the Activity of an Insurance Undertaking
This article presents the issue of identification and management of conflicts of interest, which appear in the operation as well as distribution of insurance products – from the perspective of an insurance undertaking. Both in theory and practice, the risk of conflicts of interest is an important
element of the risk management policy, compliance policy and codes of conduct in the financial
market. The questions related to conflicts of interest have been discussed in the light of the relevant European and national regulations (Insurance Distribution Directive, Solvency II Directive,
the EU delegated regulations, Insurance and Reinsurance Activity Act, guidelines and recommendations of the Polish Financial Supervision Authority KNF). It has been emphasized that both
the creation and distribution of insurance-based investment products are particularly vulnerable
to conflicts of interest. Finally, the procedures and measures in the prevention policy have been
presented.
Keywords: insurance distribution, conflict of interest, insurance product management, internal
policies, insurance-based investment products, the “prudent investor” rule, the best interests of
the client, compliance, Corporate Governance Rules.
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