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Obszary objęte Rekomendacją U – wpływ na działalność Banku 

  

  

Rekomendacja 

U 

■ identyfikowanie i zabezpieczanie 

banku przed ryzykiem 

ubezpieczeniowym (monitoring, 

wykonywanie okresowych analiz 

i ocen) 

■ umowa banku z zakładem 

ubezpieczeń (podział 

odpowiedzialności, przychodów, 

zasady wymiany informacji) 

Zabezpieczenia banku przed  ryzkiem 

■ konflikty interesów – ograniczenia 

w zakresie wynagradzania banku oraz 

ról, w jakich może występować bank 

(pośrednik vs ubezpieczający) 

Rola banku 

■ polityka w zakresie bancassurance 

■ zespół odpowiedzialny za 

zarządzanie ryzykiem w zakresie 

bancassurance 

■ procedury w zakresie stosowania 

ochrony ubezpieczeniowej w celu 

zabezpieczania ekspozycji 

kredytowych 

■ rozdzielenie funkcji sprzedaży, 

akceptacji ryzyka oraz 

monitorowania i kontroli ryzyka 

Zarząd i rada nadzorcza 

■ karta produktu i inne obowiązki 

informacyjne względem klientów  

■ procedury postępowania i polityka 

wynagrodzeń zapobiegające 

oferowaniu produktów 

ubezpieczeniowo-inwestycyjnych 

niedostosowanych do indywidualnych 

potrzeb i możliwości klientów 

(misseling) 

■ aspekty prawno umowne - m.in. 

w zakresie dochodzenia roszczeń przez 

klienta/jego spadkobiercę 

■ zapewnienie możliwości skorzystania 

z ochrony ubezpieczeniowej również 

przez zakład ubezpieczeń 

niewspółpracujący z bankiem; 

obowiązek informowania, że klient ma 

taki wybór 

Relacje z klientami Polityka rachunkowości 

-  w zakresie rozliczenia przychodów z tytułu 

sprzedaży produktów ubezpieczeniowych 

System kontroli wewnętrznej w zakresie 

bancassurance - kontrola wewnętrzna powinna 

obejmować procesy związane z oferowaniem 

produktów ubezpieczeniowych oraz stosowanie 

odpowiedniego sposobu rozliczania przychodów 

związanych z oferowaniem ubezpieczeń 

 



Bancassurance 

– wybrane aspekty 

księgowe 
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Ujmowanie przychodów z tytułu produktów bancassurance 

zgodnie z Rekomendacją U 

Rekomendacja 8 „Polityka rachunkowości” 

Polityka 

rachunkowości 

 Zapewnienie zgodności polityki rachunkowości w zakresie rozliczania opłat z tytułu 

sprzedaży produktów ubezpieczeniowych z obowiązującymi zasadami rachunkowości, 

przede wszystkim zasadą przewagi treści ekonomicznej nad formą prawną oraz zasadą 

współmierności przychodów i kosztów. 

 Polityka rachunkowości dotycząca ujmowania i rozliczania przychodów i kosztów oferowanych 

produktów ubezpieczeniowych powinna wynikać bezpośrednio z treści ekonomicznej tych 

produktów i powinna zawierać rozróżnienie zasad rachunkowości zgodnie z treścią ekonomiczną 

dla otrzymywanych przez bank opłat stanowiących: 

1) integralną część wynagrodzenia z tytułu oferowanego dodatkowo instrumentu finansowego, 

2) wynagrodzenie za usługę agencyjną lub pośrednictwa, 

3) wynagrodzenie za świadczenie dodatkowych czynności po dokonaniu sprzedaży produktu. 
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Ujmowanie przychodów z tytułu produktów bancassurance 

zgodnie z Rekomendacją U cd. 

Rekomendacja 8 „Polityka rachunkowości” 

 Podział wynagrodzenia powinien być dokonany w proporcji: odpowiednio wartości godziwej 

instrumentu finansowego oraz wartości godziwej usługi pośrednictwa w stosunku do sumy obu 

tych wartości. 

 Wycena wartości godziwej opiera się na: 

1) Podejściu dochodowym dla wyceny pożyczki gotówkowej / kredytu hipotecznego, opartym na 

przeliczeniu przyszłych kwot na ich wartość bieżącą zgodnie z wytycznymi zawartymi w MSSF 13; 

2) Podejściu rynkowym dla usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego tj. przy wykorzystaniu informacji 

rynkowych dla porównywalnych transakcji pośrednictwa ubezpieczeniowego. 

Rezerwa na 

zwroty 

 Bank powinien dokonywać szacunku części wynagrodzenia, która będzie zwracana (np. z tytułu 

wypowiedzenia przez klienta umowy ubezpieczenia, przedpłat lub innych tytułów) w okresach po 

sprzedaży produktu ubezpieczeniowego. 

 W części odnoszącej się do przychodów rozliczanych według kosztu zamortyzowanego powinno ono 

korygować efektywną stopę procentową; natomiast w części odnoszącej się do przychodów 

z pośrednictwa rozliczanych w momencie sprzedaży produktu powinno być odraczane w czasie do 

wysokości przewidywanych zwrotów. 

 Prawidłowość szacunków powinna być weryfikowana każdorazowo po powzięciu informacji 

o istotnych zmianach w tym zakresie, nie rzadziej niż na dzień bilansowy. 

Metoda 

względnej 

wartości 

godziwej 
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Analiza wymogów MSSF w zakresie ujmowania przychodów z tytułu produktów  

bancassurance 

Podstawowe zasady rozpoznawania przychodów zgodnie z MSSF reguluje Międzynarodowy Standard 

Rachunkowości 18 „Przychody” (dalej „MSR 18”) oraz Załącznik nr 1 do tego standardu Przykłady Ilustrujące do 

MSR 18 („Załącznik do MSR 18”). 

Ustalenie prawidłowych zasad ujmowania przychodów z tytułu prowizji od produktów ubezpieczeniowych wymaga 

rozważenia wielu czynników oraz faktów i okoliczności dotyczących sytuacji danego banku oraz analizy treści 

ekonomicznej oferowanych produktów bancassurance, jak również przeprowadzenia szczegółowej analizy 

składającej się z poniższych etapów: 

 

 

 

 

Ustalenie zasad ujmowania 

przychodów dla każdego 

wydzielonego elementu 

 

W przypadku powiązania 

transakcji:  

 Analiza możliwości 

wydzielenia odrębnych 

elementów 

 Alokowanie wartości 

przychodów z powiązanych 

transakcji do poszczególnych 

elementów  

 Metoda „względnej wartości 

godziwej” 

 

 

 

Ustalenie czy transakcje kredytu 

oraz ubezpieczenia są 

transakcjami powiązanymi 

(MSR 18, par. 13) - analiza 

stopnia powiązania 

Ustalenie racjonalnie pewnego 

przychodu (weryfikacja 

kryteriów ujmowania przychodu 

- MSR 18, par. 20)  

 

ETAP 2 ETAP 1 ETAP 3 ETAP 4 
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Bancassurance – Aspekty księgowe – rekomendacja KPMG 

 Zwracamy uwagę, iż banki wdrożyły aspekty księgowe rekomendacji U w oparciu o listy KNF 

przed wdrożeniem zmian do modeli biznesowych wynikających z ostatecznej treści 

Rekomendacji U 

 Wymagana będzie dodatkowa analiza, jak zmiana modeli biznesowych wpłynie na podejście 

księgowe zgodne z MSSF zgodnie z przewagą treści ekonomicznej nad formą  

 Analiza powinna być przeprowadzana równolegle z analizą modeli biznesowych w celu 

uniknięcia „niespodzianek księgowych” 



Bancassurance 

– wybrane aspekty 

regulacyjne 
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Zakres wymogów  – nowa dokumentacja, procedury, polityki zewnętrzne i wewnętrzne 

wymagane przez Rekomendację U 

Zasady polityki 

rachunkowości 

Procedury 

wewnętrzne 

Procedury 

zapobiegające 

oferowaniu 

produktów 

niedostosowanych 

do potrzeb klienta 

Procedury 

dochodzenia roszczeń 

ubezpieczeniowych 

Polityka informacyjna dla 

umów z roszczeniem 

regresyjnym 

Procedura 

postępowania – 

opłaty likwidacyjne 

Procedury postępowania w zakresie 

informowania klientów 

Wytyczne / polityka 

odnośnie 

wynagrodzenia banku 

Wytyczne odnośnie 

umowy regulującej 

zasady współpracy 

banku z zakładem 

ubezpieczeń 

Raporty dla rady 

nadzorczej 

Okresowa ocena 

realizacji polityki 

Polityka zarządzania 

ryzykiem Strategia 

działalności 

Rekomendacja U dokonuje szeregu daleko idących modyfikacji w porównaniu do dotychczasowego stanu regulacji 

rynku w zakresie bancassurance w Polsce. 

Polityka w 

zakresie 
bancassurance 

Karta 

produktu 

(materiał 

informacyjny) 

Oświadczenie 

klienta o 

zapoznaniu 

się z 

informacjami 

Procedury zewnętrzne: 
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Rekomendacja U - zmiany w modelu biznesowym 

Zmiany w modelu biznesowym wynikające z Rekomendacji U 

■ Bank nie powinien występować jako ubezpieczający i pośrednik finansowy przy tej samej umowie 

ubezpieczenia. 

■ W sytuacji, gdy bank występuje jako ubezpieczający, może otrzymywać wyłącznie ekwiwalent za czynności 

związane z obsługą umowy ubezpieczenia (zwrot kosztów związanych z zawarciem i obsługą umowy 

ubezpieczania). 

■ Wynagrodzenie banku z tytułu oferowania produktów ubezpieczeniowych (pośrednictwo ubezpieczeniowe) 

powinno być ustalane przy uwzględnieniu ponoszonych przez bank kosztów 

− wysokość wynagrodzenia banku jako pośrednika ubezpieczeniowego nie podważa zaufania klienta do 

rynku finansowego, 

− wynagrodzenie banku - ustalane z uwzględnieniem kosztów ochrony ubezpieczeniowej.  

   

Banki zostały zobligowane do wyboru modelu, w którym chcą dalej prowadzić swoją działalność – jako 

ubezpieczający lub pośrednicy ubezpieczeniowi. Wyboru modelu należy dokonać z uwzględnieniem sprzedaży 

własnej jak i za pośrednictwem sieci franczyzobiorców oraz pośredników finansowych. 
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Bancassurance – modele biznesowe rozważane przez polski rynek z rożnym poziomem 

ryzyka regulacyjnego! 

 Model 1 Przypisanie roli agenta bankowi (własne oddziały) 

 

 Model 2 Zachowanie dotychczasowego modelu tzw. ubezpieczeń grupowych dla 

przypadków, kiedy bank dotychczas nie pobierał prowizji 

 

 Model 3 Otwarcie zakładu ubezpieczeń w ramach grupy kapitałowej 

 

 Model 4 Stworzenie w ramach swojej grupy kapitałowej spółki, która pełniłaby 

rolę agenta ubezpieczeniowego 

 

 Model 5 Przypisanie roli agenta bankowi (franczyza) 

 

 Model 6 Przypisanie roli agenta franczyzobiorcy (franczyza) 

 

 Model 7 Spółka w grupie jako agent (franczyza) 
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