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Wstęp  

 

• Uzasadnienie analizy – sytuacja polskiego rynku 

bancassurance. 

 

• Adresaci ankiet - instytucje współpracujące z PIU. 

 

• Ankiety uzyskane z: Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Portugalii, 

Wielkiej Brytanii, Belgii i Francji. 

 

• Cel ankiet: porównanie rozwiązań dotyczących modeli 

bancassurance występujących w Polsce z modelami 

występującymi w innych państwach UE. 

 

 

2 



www.hoganlovells.com 

Wstęp c.d.  

 

• Dwa główne modele bancassurance będące przedmiotem 

ankiet: 

 

– współpraca banków z ubezpieczycielami na podstawie 

umowy agencyjnej; 

– współpraca banków z ubezpieczycielami na podstawie 

grupowej umowy ubezpieczenia.  
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Współpraca w oparciu o umowę agencyjną 
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Współpraca w oparciu o umowę agencyjną – 

podstawowe informacje  

• Częściowa harmonizacja w oparciu o Dyrektywę 2002/92/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pośrednictwa 

ubezpieczeniowego. 

 

• Polskie regulacje dotyczące współpracy w oparciu i umowę 

agencyjną: 

– kodeks cywilny (zwłaszcza przepisy dot. umowy agencyjnej); 

– ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym; 

– ustawa o działalności ubezpieczeniowej. 
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Współpraca w oparciu o umowę agencyjną – 

charakterystyka  

 

• Bank działa jako pośrednik ubezpieczeniowy (agent). 

 

• Bank nie jest stroną umów ubezpieczenia – pośredniczy w 
zawieraniu umów pomiędzy jego klientami a zakładem 
ubezpieczeń. 

 

• Składka płacona jest bezpośrednio przez klienta. 

 

• Bank otrzymuje od zakładu ubezpieczeń wynagrodzenie. 
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Współpraca w oparciu o umowę agencyjną – 

charakterystyka c.d. 

• Dopuszczalność oferowania produktów ubezpieczeniowych 
przez banki działające w jako pośrednicy ubezpieczeniowi. 

 

• Obowiązki regulacyjne dotyczące m.in. rejestracji banku jako 
pośrednika ubezpieczeniowego lub uzyskania zezwolenia. 

 

• Dopuszczalność wykonywania działalności brokerskiej przez 
banki. 

 

• Ograniczenia dotyczące rodzaju oferowanych ubezpieczeń. 
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Współpraca w oparciu o umowę agencyjną – 

obowiązki ubezpieczyciela 

 

• Standardowe obowiązki ubezpieczyciela. 

 

• Obowiązki związane z przekazywaniem informacji oraz 
dokumentów. 
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Współpraca w oparciu o umowę agencyjną – 

obowiązki banku 

 

 

• Standardowe obowiązki pośrednika ubezpieczeniowego. 

 

• Zróżnicowanie obowiązków pośrednika w zależności od 
rodzaju działalności. 
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Współpraca w oparciu o umowę agencyjną – 

produkty stand-alone 

 

 

 

• Możliwość oferowania przez banki produktów typu stand-
alone w ramach działalności agencyjnej. 
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Współpraca w oparciu o umowę agencyjną - 

wynagrodzenie banku 

 

 

• Możliwość otrzymywania przez bank działający jako 
pośrednik ubezpieczeniowy wynagrodzenia z tytułu 
wykonywanych czynności. 

 

• Forma wynagrodzenia otrzymywanego przez banki z tytułu 
działalności agencyjnej. 
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Współpraca w oparciu o umowę agencyjną – możliwość 

dochodzenia roszczeń przez ubezpieczonego 

 

 

 

• Możliwość dochodzenia roszczeń wobec ubezpieczyciela z 
tytułu zawarcia umowy przez ubezpieczonego. 
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Współpraca w ramach grupowej umowy 

ubezpieczenia 
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Grupowa umowa ubezpieczenia - wprowadzenie 

 

• Polskie regulacje dotyczące współpracy w ramach grupowej 

umowy ubezpieczenia – krótka charakterystyka: 

– art. 808 kodeksu cywilnego; 

– bank nie działa jako pośrednik ubezpieczeniowy; 

– bank będący ubezpieczonym wykonuje pewne czynności 

związane z obsługą umowy. 
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Grupowa umowa ubezpieczenia w badanych 

jurysdykcjach – ogólne uwagi 

 

 

• Występowanie modelu grupowej umowy ubezpieczenia, 

zbliżonego do modelu polskiego. 

 

• Ogólna charakterystyka odrębności w zakresie współpracy w 

ramach umowy grupowej. 
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Grupowa umowa ubezpieczenia w badanych 

jurysdykcjach – szczególne wymogi nałożone na banki 

 

 

• Szczególne wymogi nałożone na banki z tytułu oferowania 

ubezpieczeń w ramach umów grupowych. 
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Grupowa umowa ubezpieczenia w badanych 

jurysdykcjach – obowiązki ubezpieczyciela 

 

 

• Najbardziej typowe obowiązki ubezpieczyciela w zakresie 

umów grupowych: 

– generalne obowiązki wynikające z roli ubezpieczyciela; 

– obowiązki informacyjne wobec banku i klientów. 
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Grupowa umowa ubezpieczenia w badanych 

jurysdykcjach – obowiązki banku 

 

 

• Najbardziej typowe obowiązki banku w zakresie umów 

grupowych: 

– obowiązki informacyjne wobec klientów; 

– kwestia zapłaty składki. 
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Grupowa umowa ubezpieczenia w badanych 

jurysdykcjach – produkty stand-alone 

 

 

• Możliwość oferowania przez banki produktów typu stand-

alone w ramach umów grupowych. 
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Grupowa umowa ubezpieczenia w badanych 

jurysdykcjach – kwestia wynagrodzenia banku 

 

 

• Możliwość pobierania wynagrodzenia przez bank od 

ubezpieczyciela z tytułu czynności wykonywanych w ramach 

umowy grupowej. 
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Grupowa umowa ubezpieczenia w badanych jurysdykcjach 

– możliwość dochodzenia roszczeń przez ubezpieczonego 

 

 

• Możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu umowy grupowej 

przez ubezpieczonego bezpośrednio od ubezpieczyciela.  
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Inne modele współpracy w ramach 

bancassurance 
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Inne modele współpracy w ramach bancassurance 

 

• Wykonywanie przez bank czynności z zakresu informowania 

klientów o możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia, nie 

wchodzących w zakres pośrednictwa – na podstawie 

regulacji wynikających z Dyrektywy 2002/92/WE. 

 

• Współpraca w ramach umowy dystrybucyjnej w Wielkiej 

Brytanii. 

 

• Bank występujący zarówno jako ubezpieczający w ramach 

umowy grupowej oraz jako pośrednik ubezpieczeniowy – 

Portugalia, Włochy. 
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Znaczenie współpracy w ramach 

bancassurance 
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Znaczenie współpracy w ramach bancassurance 

 

 

• Istotne znaczenie współpracy bancassurance dla całego 

rynku. 

 

• Szczególna rola kanałów bancassurance w sprzedaży 

ubezpieczeń osobowych. 

 

 

 

 

 
25 



www.hoganlovells.com 

 

Dziękuje za uwagę 
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