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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji 
Gospodarczej i Monetarnej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. uważa, że przyjęcie wspólnego ubezpieczeniowego systemu gwarancyjnego na szczeblu 
UE oraz przystosowanie różnych ubezpieczeniowych systemów gwarancyjnych 
istniejących w państwach członkowskich skutecznie wzmocniłoby zaufanie obywateli, 
stanowiło ochronę praw konsumentów i podatników oraz przyczyniło się do stabilności 
rynkowej na rynku wewnętrznym i rynku usług finansowych w ogóle, a w branży 
ubezpieczeniowej w szczególności; wobec tego z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji w zakresie ustanowienia ubezpieczeniowego systemu gwarancyjnego na szczeblu 
europejskim;

2. przyznaje, że podejściem najbardziej realistycznym i najpożyteczniejszym jest w tej 
chwili ustanowienie spójnych i prawnie wiążących ram dotyczących ochrony dzięki 
ubezpieczeniowym systemom gwarancyjnym w oparciu o zasadę minimalnej 
harmonizacji, które to ramy nie powinny osłabiać ochrony zapewnianej już przez niektóre 
państwa członkowskie, tak aby na późniejszym etapie osiągnąć maksymalny poziom 
harmonizacji;

3. argumentuje, że w celu zapewnienia posiadaczom polis i beneficjentom kompleksowej 
ochrony ubezpieczeniowy system gwarancyjny nie powinien być mechanizmem 
stosowanym w ostateczności, a także wzywa Komisję do utrzymania i uwzględnienia 
innych istniejących mechanizmów ochrony;

4. uważa, że podstawą przyszłych ubezpieczeniowych systemów gwarancyjnych powinna 
być zasada macierzystego państwa członkowskiego oraz że powinny one zapewniać 
wysoki i równy stopień ochrony konsumenckiej wszystkim osobom fizycznym – czy to 
posiadaczom polis, czy też innym beneficjentom – objętym wszelkimi rodzajami umów 
ubezpieczeniowych (na życie lub innych), zwłaszcza w przypadku upadłości firmy 
ubezpieczeniowej, nieuczciwej sprzedaży przez firmę ubezpieczeniową lub pośrednika, 
albo oszustwa;

5. domaga się, aby informacje udzielane konsumentom w przypadku niewypłacalności firmy 
ubezpieczeniowej były łatwo dostępne, wyczerpujące i łatwo zrozumiałe oraz aby 
wskazywały podmiot, do którego konsumenci powinni się zwrócić z roszczeniami lub 
zapytaniami; jest przekonany, że utworzenie jednego punktu kontaktowego dla 
wszystkich systemów gwarancji lub rekompensat finansowych sprawiłoby, że istniejące 
przepisy byłyby rzeczywiście korzystne dla konsumentów, zwłaszcza w odniesieniu do 
udzielania informacji oraz ułatwiania transgranicznych kontaktów i płatności;

6. uważa, że ubezpieczeniowe systemy gwarancyjne powinny umożliwiać posiadaczom polis 
wybór między rekompensatą finansową a przeniesieniem umowy ubezpieczeniowej;
uważa, że prawo UE dotyczące ubezpieczeniowych systemów gwarancyjnych powinno 
gwarantować szybkie uzyskanie maksymalnej rekompensaty lub przeniesienie umowy, 
przy czym posiadacz polisy nie powinien być narażony na utratę praw ani przywilejów 
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wynikających z polisy;

7. jest zdania, że warunki finansowania ubezpieczeniowych systemów gwarancyjnych 
powinny się opierać zarówno na zasadzie finansowania ex ante, jak i finansowania ex 
post; zauważa, że upadłe firmy ubezpieczeniowe również powinny były mieć swój udział 
w awaryjnych programach finansowania, które powinny istnieć na wypadek upadłości 
firmy ubezpieczeniowej;

8. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia wsparcia na rzecz skutecznego 
zarządzania ubezpieczeniowymi systemami gwarancyjnymi i nadzoru nad nimi, a także do 
zacieśnienia współpracy między krajowymi i europejskimi organami nadzoru; domaga 
się, aby krajowe systemy nadzoru będące pod kontrolą Europejskiego Urzędu Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych sprawdziły, czy 
ubezpieczeniowe systemy gwarancyjne są w stanie poradzić sobie z upadkiem jednej 
firmy ubezpieczeniowej lub ich większej liczby oraz aby ułatwiały wymianę informacji i 
sprawdzonych praktyk.


