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Sposób implementacji dyrektywy IDD

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w

sprawie dystrybucji ubezpieczeń (wersja

przekształcona) (IDD) zostanie

implementowana nową ustawą o dystrybucji

ubezpieczeń.

Nowa ustawa uchyli ustawę z dnia 22 maja

2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym.
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Dyrektywa IDD ‒ cele

• Dokonanie skutecznej poprawy regulacji na

rynku detalicznych produktów

ubezpieczeniowych,

• Zapewnienie niezakłóconej konkurencji,

• Zapewnienie równych zasad działania

wszystkim uczestnikom zajmującym się

sprzedażą produktów ubezpieczeniowych,

• Zwiększenia poziomu ochrony

ubezpieczających,

• Integracja rynku.



Harmonogram prac nad projektem 

ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

• W 2016 r. projekt ustawy był poprzedzony

pracami Zespołu Roboczego ds. dystrybucji

ubezpieczeń w ramach działającej przy

Ministrze Finansów Rady Rozwoju Rynku

Finansowego;

• Grudzień 2016 r. – maj 2017 r. projekt ustawy

dwukrotnie był przedmiotem konsultacji

społecznych i uzgodnień międzyresortowych;

• W styczniu 2017 r. odbyła się w Ministerstwie

Finansów konferencja uzgodnieniowa;
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Harmonogram prac nad projektem 

ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

• 25 lipca projekt ustawy został przyjęty

przez Radę Ministrów;

• 14 września pierwsze czytanie w Sejmie

RP;

• Termin transpozycji: 23 lutego 2018 r.;

• Wydanie rozporządzeń do ustawy w ciągu

12 miesięcy od dnia wejścia w życie

ustawy.
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Projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń 

– podstawowe założenia

• Projekt ustawy, w ślad za dyrektywą,

obejmuje swym zakresem wszystkie

podmioty prowadzące dystrybucję

ubezpieczeń i dystrybucję reasekuracji,

niezależnie od kanału dystrybucji, w tym

również zakłady ubezpieczeń;

• Projekt ustawy zakłada zachowanie

podmiotowego podziału pośredników

ubezpieczeniowych na agentów

i brokerów ubezpieczeniowych.



Dystrybucja ubezpieczeń 

– zakres przedmiotowy i podmiotowy 

• „Dystrybucja ubezpieczeń” obejmuje również

strony internetowe i inne media;

• Zakład ubezpieczeń jako dystrybutor

ubezpieczeń;

• „Pośrednik oferujący ubezpieczenia

uzupełniające” jako „agent oferujący

ubezpieczenia uzupełniające”;

• Wyłączenie niektórych przedsiębiorców spod

reżimu dyrektywy (ustawy), z jednoczesnym

zapewnieniem stosowania określonych

obowiązków.
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Zasady ogólne

• Ogólne zasady prowadzenia działalności:

obowiązek uczciwego, rzetelnego i

profesjonalnego postępowania

dystrybutorów ubezpieczeń, zgodnie z

najlepiej pojętym interesem klientów;

• Sposób wynagradzania dystrybutora

ubezpieczeń oraz osób, przy pomocy

których wykonywane będą czynności

agencyjne nie będzie mógł być sprzeczny z

obowiązkiem działania zgodnie z najlepiej

pojętym interesem klientów;
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Analiza potrzeb i informacje o umowie 

ubezpieczenia

• Przed zawarciem umowy dystrybutor

ubezpieczeń będzie zobowiązany

przeprowadzić analizę potrzeb i wymagań

klienta na podstawie uzyskanych od niego

informacji;

• Następnie celem umożliwienia klientowi

podjęcia świadomej decyzji przekaże mu

obiektywne informacje o umowie

ubezpieczenia, z uwzględnieniem złożoności

umowy oraz rodzaju klienta;
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Dokument zawierający informacje o 

produkcie ubezpieczeniowym

• Informacje o proponowanej umowie

ubezpieczenia, których przedmiotem będą

ryzyka wymienione w dziale II załącznika do

u.d.u.r. będą przekazywane w postaci

ustandaryzowanego dokumentu

sporządzonego przez twórcę produktu;

• Dokument będzie zajmował nie więcej niż 2

strony w formacie A4. W wyjątkowych

sytuacjach, gdy potrzebne będzie więcej

miejsca, dokument będzie mógł się składać z

3 stron;
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Informacje dot. dystrybutora

• Przed zawarciem umowy dystrybutor

ubezpieczeń przekaże klientowi również

informacje dotyczące m.in. numeru wpisu do

rejestru pośredników ubezpieczeniowych,

możliwości złożenia reklamacji, a także

charakteru wynagrodzenia otrzymywanego w

związku z proponowanym zawarciem

umowy;

• Broker ubezpieczeniowy udzieli również

porady w oparciu o analizę dostępnych na

rynku umów ubezpieczenia;
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Sposób przekazania informacji

• Podstawowym sposobem przekazywania

informacji klienta będzie postać papierowa,

jednak za zgodą klienta możliwe będzie ich

przekazanie na innym trwałym nośniku lub za

pośrednictwem strony internetowej;

• Informacje powinny być przekazane

nieodpłatnie, w sposób jasny, dokładny i

zrozumiały oraz w języku urzędowym

państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w

którym umowa ubezpieczenia jest zawierana,

lub innym języku, na który wyrażą zgodę

strony umowy.
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Tworzenie produktu i zarządzanie nim

• Twórcą produktu ubezpieczeniowego, obok

zakładu ubezpieczeń, będzie mógł być

również broker oraz agent ubezpieczeniowy;

• Takie rozwiązanie jest spójne ze

stanowiskiem EIOPA;

• Twórca produktu będzie zobowiązany do

stosowania proporcjonalnego i

odpowiednego do produktu procesu jego

zatwierdzania, a także do dokonywania jego

regularnego przeglądu.
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Szkolenia zawodowe

• Pośrednicy ubezpieczeniowi oraz pracownicy

zakładów ubezpieczeń odpowiedzialni za

dystrybucję ubezpieczeń będą zobowiązani

do odbycia 15 godzin szkolenia zawodowego

rocznie;

• Szkolenia powinny odpowiadać charakterowi

sprzedawanych produktów, rodzajowi

dystrybutora oraz stanowisku danego

pracownika w instytucji;

• Możliwość przeprowadzenia szkolenia np. w

formie e-learningu;
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Dodatkowe obowiązki przy ubezpieczeniu 

z elementem inwestycyjnym

• Dodatkowe obowiązki organizacyjne i

informacyjne w zakresie ubezpieczeniowych

produktów inwestycyjnych, w szczególności

dotyczące zapobiegania konfliktom interesów

oraz ujawniania kosztów dystrybucji i kosztów

prowizji;

• Koszty dystrybucji oraz koszty prowizji

ujawniane będą w postaci wskaźników

przedstawiających udział założonych kosztów

akwizycji oraz kosztów prowizji w sumie

składek ubezpieczeniowych należnych z

tytułu danej umowy ubezpieczenia w

rekomendowanym minimalnym okresie

trwania umowy ubezpieczenia.
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Rejestr pośredników ubezpieczeniowych 

• Objęcie rejestrem agentów

ubezpieczeniowych również agentów

oferujących ubezpieczenia uzupełniające;

• Ustanowienia systemu rejestracji internetowej

w miejsce dotychczasowego systemu

informatycznego;

• Rozszerzenie katalogu danych dostępnych z

rejestru przy jednoczesnej zmianie sposobu

udostępniania danych;

• Udostępnianie danych historycznych
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Procedury reklamacyjne

• Szersze zastosowanie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.

o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku

finansowego i o Rzeczniku Finansowym, poprzez

uzupełnienie definicji:

1) „klienta podmiotu rynku finansowego” o

będącego osobą fizyczną klienta brokera i

multiagenta w zakresie niezwiązanym z udzielaną

ochroną ubezpieczeniową,

2) „podmiotu rynku finansowego” o brokera i

multiagenta w zakresie niezwiązanym z udzielaną

ochroną ubezpieczeniową.

• Reklamacje na działalność agentów wyłącznych

rozpatrywać będzie zakład ubezpieczeń;

• Uregulowanie reklamacji klientów będących osobą

prawną lub spółką nieposiadającą osobowości

prawnej.
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Nadzór nad dystrybucją ubezpieczeń 

• Utrzymanie zasady nadzoru zakładu

ubezpieczeń nad agentem, na rzecz którego

działa agent. Niemniej proponuje się w ściśle

określonych sytuacjach przyznać organowi

nadzoru uprawnienia bezpośrednio wobec

agentów:

1) kontrola działalności agenta w zakresie

zgodności z przepisami prawa,

2) prawo do żądania wyjaśnień i informacji

oraz prawo do nałożenia sankcji w razie

odmowy ich udzielenia.

• Nowym obowiązkiem organu nadzoru będzie

monitorowanie rynku produktów

ubezpieczeniowych
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Sankcje administracyjne

• W przypadku uchybienia obowiązkom

określonym w ustawie organ nadzoru będzie

mógł zastosować sankcje administracyjne;

• Organ nadzoru będzie uprawniony m.in. do

wydania publicznego oświadczenia

wskazującego odpowiedzialnego dystrybutora

oraz charakter naruszenia, nałożenia kary

pieniężnej (do wysokości prawie 22 mln zł)

czy wykreślenia z rejestru pośrednika

ubezpieczeniowego dokonującego

naruszenia prawa;

• Zasada proporcjonalności stosowanych

sankcji;
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Piotr Radziszewski

Naczelnik Wydziału Sektora Ubezpieczeń  

Departament Rozwoju Rynku Finansowego 

Ministerstwo Finansów
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