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Dyrektywa w sprawie dystrybucji ubezpieczeń:
większa przejrzystość i ochrona konsumenta
Parlament Europejski (PE), Rada i Komisja osiągnęły porozumienie co do zmienionej dyrektywy w
sprawie dystrybucji ubezpieczeń (IDD). Tekst kompromisowy – obejmujący nowe przepisy, które
mają zostać wdrożone w ciągu dwóch lat od przyjęcia dyrektywy – ma zostać poddany pod
głosowanie na posiedzeniu plenarnym PE w listopadzie 2015 r. Dyrektywa w sprawie dystrybucji
ubezpieczeń ma na celu powstrzymanie dalszego rozdrobnienia unijnego rynku pośredników i
produktów ubezpieczeniowych. Stworzy ona warunki uczciwej konkurencji i poszerzy prawa
konsumenta.

Informacje ogólne
Zakres dyrektywy w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego (IMD 1) z 2002 r. obejmuje stworzenie
jednolitego rynku pośredników ubezpieczeniowych oraz sprzedaży ubezpieczeń detalicznych. Jednak
zdaniem Komisji dyrektywa ta jest stosowana w poszczególnych państwach członkowskich w różny sposób, a
wiele z jej przepisów wymaga doprecyzowania. Ponadto kryzys finansowy rzucił nowe światło na ryzyko i
koszty związane z produktami ubezpieczeniowymi, jak również na ich wpływ na ochronę konsumentów.
Chcąc zaradzić mankamentom dyrektywy w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego, Komisja przedstawiła
w lipcu 2012 r. wniosek o przekształcenie dyrektywy w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego (IMD 2).

Od IMD do IDD: cele i zakres
W czerwcu 2015 r. PE, Komisja i Rada uzgodniły w ramach rozmów trójstronnych przekształcenie i uchylenie
dyrektywy w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego przy jednoczesnej zmianie jej nazwy, która będzie
teraz brzmieć „dyrektywa w sprawie dystrybucji ubezpieczeń”. Nowa dyrektywa ma na celu stworzenie
równych warunków działania oraz powstrzymanie dalszego rozdrobnienia unijnego rynku ubezpieczeń
detalicznych i brokerów ubezpieczeniowych. Ma ona również w zamierzeniu ograniczyć obciążenia związane
z wchodzeniem na zagraniczne rynki ubezpieczeń i ustanowić pojedynczy elektroniczny system rejestracji
pośredników w UE. Zakres zastosowania dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń zostanie rozszerzony
na wszystkie kanały dystrybucji produktów ubezpieczeniowych, przy czym proporcjonalne wymogi zostaną
nałożone na podmioty, które prowadzą sprzedaż produktów ubezpieczeniowych jako działalność poboczną.
Zgodnie z nowym art. 1 ust. 2a będą jednak wyjątki od tej zasady: dyrektywa w sprawie dystrybucji
ubezpieczeń nie będzie miała zastosowania do pośredników oferujących ubezpieczenia uzupełniające, jeżeli
ubezpieczenie będzie uzupełniało towar lub usługę i jeżeli kwota składki z tytułu umowy ubezpieczenia nie
będzie przekraczała w ujęciu rocznym 600 EUR. W przypadku gdy czas trwania tej usługi nie będzie
przekraczał trzech miesięcy (np. ubezpieczenie na wypadek rezygnacji z podróży), dyrektywa w sprawie
dystrybucji ubezpieczeń nie będzie miała zastosowania do sytuacji, gdy kwota składki płaconej od osoby nie
będzie przekraczać 200 EUR.

PE zaostrza wymogi w zakresie kwalifikacji, zwiększa przejrzystość i poszerza prawa
konsumenta
W sprawozdaniu Komisji Gospodarczej i Monetarnej poddanym pod głosowanie w pierwszym czytaniu dnia
26 lipca 2014 r. (sprawozdawca: Werner Langen, PPE, Niemcy) zostały uwypuklone m.in. następujące
kwestie: (1) Muszą być zagwarantowane kompetencje pośredników ubezpieczeniowych, a zatem powinni oni
posiadać zestaw standardowych kwalifikacji. (2) Prowizje i opłaty uiszczane pośrednikom ubezpieczeniowym
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muszą być przejrzyste dla konsumentów. (3) Nowe ramy regulacyjne mają również w zamierzeniu
powstrzymać sprzedaż wiązaną (uzależnienie zawarcia umowy od dodatkowych zobowiązań, które nie mają
związku z przedmiotem tej umowy) i inne nieuczciwe praktyki handlowe. (4) Państwa członkowskie powinny
wprowadzić znormalizowane arkusze informacyjne – w których podaje się konsumentowi informacje o
rodzaju oferowanego produktu ubezpieczeniowego, jego zakresie i o objętym nim ryzyku, a także o
warunkach i czasie trwania umowy – oparte na wzorcu dostarczonym przez Europejski Urząd Nadzoru
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA).
PE ma głosować nad tym tekstem kompromisowym na listopadowej sesji plenarnej i w ten sposób zakończyć
pierwsze czytanie, zanim Rada będzie mogła ostatecznie przyjąć nową dyrektywę. Państwa członkowskie
będą miały 24 miesiące na dokonanie transpozycji jej przepisów do prawa krajowego. Mogą one pójść dalej
niż wymagają ujednolicające przepisy dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (np. zgodnie z nowym
art. 19 ust. 2a państwa członkowskie mogą na szczeblu krajowym ograniczyć przyznawanie premii
pośrednikom ubezpieczeniowym lub zakazać tej praktyki), pod warunkiem że takie przepisy będą spójne z
prawem UE.
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