
	 




	 	

– 15 –

Multiagent w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń

JAKUB POKRZYWNIAK 
https://doi.org/10.33995/wu2019.2.2

Multiagent w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń

W artykule przedstawiono status multiagenta w świetle ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Rozważaniom 
poddano kwestie dotyczące podstaw działalności multiagenta oraz jego obowiązków. Ponadto wskaza-
no różnice pomiędzy multiagentem a brokerem ubezpieczeniowym, a także poddano analizie aspekt 
doradztwa obejmujący rozpoznanie i uwzględnienie potrzeb klienta. 
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Wprowadzenie

Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń1 (dalej: u.d.u.) utrzymała w polskim 
porządku prawnym instytucję tzw. multiagenta ubezpieczeniowego (wprowadzając dodatkowo 
instytucję multiagenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające2). Mimo licznych wątpliwości 
związanych ze wspomnianą konstrukcją, uważam to rozwiązanie za trafne. Multiagenci funkcjo-
nują w obrocie od wielu lat, obsługują tysiące klientów, a wielu z nich rozwinęło przedsiębiorstwa 
o imponujących wręcz rozmiarach. Są to zresztą z reguły rodzimi przedsiębiorcy. Można powie-
dzieć, że multiagenci „wrośli w rynek” tak samo, jak agenci wyłączni3. Wprowadzanie na tym eta-
pie radykalnych rozwiązań ustawowych, mogących zakłócić funkcjonowanie obrotu w imię samej 
czystości konstrukcji, byłoby chyba niewskazane. Powyższe nie zmienia jednak faktu, że instytu-
cja ta stanowi wyzwanie nie tylko dla prawodawcy, lecz także dla doktryny i orzecznictwa. Można 
jednocześnie zaryzykować tezę, że regulacje prawne zawarte w u.d.u. jeszcze bardziej komplikują 
naturę instytucji multiagenta. 

1. Tekst jedn. Dz. U. 2018, poz. 2210.
2. Szczegółowa analiza instytucji agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające pozostaje poza zakresem 

rozważań zawartych w niniejszym artykule. 
3. Zob. np. Dodatek agencyjny do „Miesięcznika Ubezpieczeniowego”, kwiecień 2019.
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Multi-agent in the light of insurance distribution act

The article presents the status of multi-agent in the light of the insurance distribution act. Consideration 
was given to issues concerning the legal grounds of multi-agent activity and his duties. In addition, 
the author indicates the differences between the multi-agent and the insurance broker. The problem 
of advice on the recognition and consideration of customer needs was also analyzed. 
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