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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Utrata zaufania konsumentów w związku z kryzysem finansowym dotyczy nie tylko 
bankowości detalicznej, ale także sprzedaży produktów ubezpieczeniowych.  Pośrednicy 
ubezpieczeniowi są wartościowym elementem tego sektora, gdyż posiadają głęboką wiedzę, 
na której opierają się klienci. To zaufanie do nich niesie ze sobą ryzyko i ujawniło szereg 
niedoskonałości, których zażegnanie jest celem obecnego przeglądu. Dyrektywa IDM I 
ustanawia wzorcowe zasady ochrony konsumentów i ustalenia zakresu odpowiedzialności 
państw członkowskich, służące zapewnieniu wysokiego poziomu profesjonalizmu i 
kompetencji pośredników ubezpieczeniowych.  Od czasu wejścia w życie tej dyrektywy, gdy 
Parlament pracował nad dyrektywą Wypłacalność II, wskazano na potencjalną niewydolność 
rynku w zakresie ubezpieczeniowych usług brokerskich, w związku z czym Parlament 
wezwał do przeglądu dyrektywy IDM I. W celu wsparcia przeglądu firma PWC 
przeprowadziła badanie1, zlecono także przeprowadzenie oceny skutków2.

Przekształcenie wniosku Komisji stanowi dobry punkt wyjścia.  Produkty ubezpieczeniowe są 
wyjątkowo skomplikowane dla konsumentów, którzy nie zajmują się systematycznie 
umowami.  Ubezpieczenia odgrywają ważną rolę w czasach, gdy konsumenci są w 
najtrudniejszej sytuacji i potrzebują wsparcia, w związku z czym polegają na pośrednikach 
działających według przejrzystych i uczciwych zasad.  Do ustawodawców europejskich 
należy zatem dopilnowanie, by zaradzić brakom stwierdzonym w dyrektywie IMD I oraz tym, 
które ujawnił światowy kryzys finansowy.

Dlatego też, zdaniem sprawozdawczyni, Komisja Gospodarcza i Monetarna powinna 
skoncentrować się na następujących obszarach: 

- Pojęcia sprzedaży wiązanej i łączonej zostały doprecyzowane, aby produkty wysoko 
cenione przez konsumentów europejskich był wyraźnie chronione oraz by zaprzestano 
niewłaściwych praktyk sprzedaży.  Zakazuje się sprzedaży wiązanej, gdyż w przeszłości 
występowały nadużycia w tym zakresie, a korzyści dla konsumentów są zbyt niewielkie, by 
uzasadniać ryzyko. 

- Zasady wynagradzania zostały zmienione, tak by najlepszy interes konsumenta był zawsze 
podstawą doradztwa świadczonego przez pośrednika.  Progi w zakresie obsługi roszczeń i 
wyznaczone cele sprzedaży umów jednostkowych nie będą już czynnikami, jakie 
konsumenci muszą brać pod uwagę.  Obowiązek ujawniania informacji będzie spoczywał na 
pośredniku, który będzie to czynił dobrowolnie, a konsument nie będzie już zobowiązany do 
przedstawiania wniosków w tym zakresie.

                                               
1 Badanie w sprawie wpływu przeglądu dyrektywy w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego 

(ETD/2007/IM/B2/51) badanie końcowe; 
 http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/mediation/imd_final_en.pdf
2 Dokument roboczy służb Komisji – ocena skutków – towarzyszący dokumentowi: Dyrektywa Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego
http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/consumers/mediation/20120703-impact-assessment_en.pdf
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- Zasięg geograficzny jest jaśniejszy i umożliwia sprzedaże między pośrednikami 
zarejestrowanymi na jednolitym rynku a tymi spoza rynku wewnętrznego.  Celem jest 
zapewnienie jasności prawnej i uniknięcie niepotrzebnych wątpliwości.

- Zakres dyrektywy został poszerzony, w związku z czym strony internetowe porównujące 
ceny mają większe obowiązki, co stawia ja równi z pośrednikami świadczącymi usługi w 
swoich biurach.

POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji 
Gospodarczej i Monetarnej, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o wprowadzenie w 
swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) W celu łagodzenia konfliktów 
interesów między sprzedawcą a nabywcą 
produktu ubezpieczeniowego konieczne 
jest zapewnienie ujawniania odpowiednich 
informacji na temat wynagrodzenia 
dystrybutorów ubezpieczeń. W związku z 
tym, w przypadku ubezpieczeń na życie, 
pośrednik oraz pracownik pośrednika 
ubezpieczeniowego lub zakładu 
ubezpieczeń powinni mieć obowiązek 
informowania klienta o wysokości swojego 
wynagrodzenia przed dokonaniem 
sprzedaży. W przypadku innych produktów 
ubezpieczeniowych, w pięcioletnim 
okresie przejściowym, klient musi być 
informowany o przysługującym mu 
prawie żądania tych informacji, które 
muszą mu zostać przekazane na jego 
żądanie.

(31) W celu łagodzenia konfliktów 
interesów między sprzedawcą a nabywcą 
produktu ubezpieczeniowego konieczne 
jest zapewnienie ujawniania odpowiednich 
informacji na temat wynagrodzenia 
dystrybutorów ubezpieczeń. W związku z 
tym, w przypadku ubezpieczeń na życie, 
pośrednik oraz pracownik pośrednika 
ubezpieczeniowego lub zakładu 
ubezpieczeń powinni mieć obowiązek 
informowania klienta o wysokości swojego 
wynagrodzenia przed dokonaniem 
sprzedaży. W przypadku innych produktów 
ubezpieczeniowych, w pięcioletnim 
okresie przejściowym stosuje się tę samą 
zasadę.

Or. en

Uzasadnienie

Niezależnie od tego, jaki produkt się nabywa, powinien istnieć prosty i podobny dla 
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wszystkich produktów system ujawniania informacji.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu uniknięcia przypadków 
niewłaściwej sprzedaży produktów 
ubezpieczeniowych sprzedaży tych 
produktów powinno, w razie konieczności,
towarzyszyć uczciwa i profesjonalna usługa 
doradztwa.

W celu uniknięcia przypadków 
niewłaściwej sprzedaży produktów 
ubezpieczeniowych sprzedaży tych 
produktów, w razie konieczności,
towarzyszy uczciwa i profesjonalna usługa 
doradztwa.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 40 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Niniejsza dyrektywa powinna 
określać minimalne obowiązki zakładów 
ubezpieczeń i pośredników 
ubezpieczeniowych w zakresie udzielania 
informacji klientom. W tym obszarze 
państwo członkowskie powinno być w 
stanie utrzymać lub przyjąć bardziej 
restrykcyjne przepisy , które mogą być 
nakładane na pośredników 
ubezpieczeniowych i zakłady ubezpieczeń 
prowadzące działalność w zakresie 
pośrednictwa ubezpieczeniowego na ich 
terytorium, niezależnie od przepisów 
państwa członkowskiego ich pochodzenia , 
pod warunkiem że takie bardziej 
restrykcyjne przepisy są zgodne z 
prawodawstwem unijnym , w tym z 
dyrektywą 2000/31/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 
2000 r. w sprawie niektórych aspektów 

(40) Niniejsza dyrektywa powinna 
określać minimalne obowiązki zakładów 
ubezpieczeń i pośredników 
ubezpieczeniowych w zakresie udzielania 
informacji klientom. W tym obszarze 
państwo członkowskie powinno być w 
stanie utrzymać lub przyjąć bardziej 
restrykcyjne przepisy , które mogą być 
nakładane na pośredników 
ubezpieczeniowych i zakłady ubezpieczeń 
prowadzące działalność w zakresie 
pośrednictwa ubezpieczeniowego na ich 
terytorium, niezależnie od przepisów 
państwa członkowskiego ich pochodzenia , 
pod warunkiem że takie bardziej 
restrykcyjne przepisy są zgodne z 
prawodawstwem unijnym , w tym z 
dyrektywą 2000/31/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 
2000 r. w sprawie niektórych aspektów 
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prawnych usług społeczeństwa 
informacyjnego, w szczególności handlu 
elektronicznego w ramach rynku 
wewnętrznego (dyrektywa o handlu 
elektronicznym). Państwo członkowskie, 
które zgłasza zamiar stosowania 
dodatkowych przepisów regulujących 
pośrednictwo ubezpieczeniowe oraz 
sprzedaż produktów ubezpieczeniowych i 
stosuje te przepisy obok przepisów 
określonych w niniejszej dyrektywie, 
powinno zadbać o to, by obciążenia 
administracyjne wynikające z tych 
przepisów były współmierne do celu, 
jakim jest ochrona konsumentów. W 
interesie ochrony konsumentów oraz w 
celu zapobiegania niewłaściwej sprzedaży 
produktów ubezpieczeniowych państwom 
członkowskim należy zezwolić na 
stosowanie w wyjątkowych przypadkach
do pośredników ubezpieczeniowych 
prowadzących pośrednictwo 
ubezpieczeniowe jako działalność 
poboczną bardziej rygorystycznych 
wymogów, gdy uznają to za konieczne i 
współmierne.

prawnych usług społeczeństwa 
informacyjnego, w szczególności handlu 
elektronicznego w ramach rynku 
wewnętrznego (dyrektywa o handlu 
elektronicznym). Państwo członkowskie, 
które zgłasza zamiar stosowania
dodatkowych przepisów regulujących 
pośrednictwo ubezpieczeniowe oraz 
sprzedaż produktów ubezpieczeniowych i 
stosuje te przepisy obok przepisów 
określonych w niniejszej dyrektywie, 
powinno zadbać o to, by obciążenia 
administracyjne wynikające z tych 
przepisów były współmierne do celu, 
jakim jest ochrona konsumentów. W 
interesie ochrony konsumentów oraz w 
celu zapobiegania niewłaściwej sprzedaży 
produktów ubezpieczeniowych państwom 
członkowskim należy zezwolić na 
stosowanie do pośredników 
ubezpieczeniowych prowadzących 
pośrednictwo ubezpieczeniowe jako 
działalność poboczną bardziej 
rygorystycznych wymogów, gdy uznają to 
za konieczne i współmierne.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny móc stosować bardziej surowe przepisy, jeśli uznają to za 
stosowne, w związku z niejednorodną strukturą europejskiego rynku ubezpieczeń.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. „pośrednictwo ubezpieczeniowe” 
oznacza działalność polegającą 
na doradzaniu , proponowaniu lub 
przeprowadzaniu innych prac 
przygotowawczych do zawarcia umów 
ubezpieczenia lub zawieraniu takich 

3. „pośrednictwo ubezpieczeniowe” 
oznacza działalność polegającą 
na doradzaniu, proponowaniu lub 
przeprowadzaniu innych prac 
przygotowawczych do zawarcia umów 
ubezpieczenia lub zawieraniu takich 
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umów, lub udzielaniu pomocy w 
administrowaniu i wykonywaniu takich 
umów, w szczególności w przypadku 
roszczenia, a także działalność w zakresie 
zawodowej obsługi roszczeń i likwidacji 
szkód. Taką działalność uznaje się za 
pośrednictwo ubezpieczeniowe także 
wówczas, gdy prowadzona jest przez 
zakład ubezpieczeń bez udziału pośrednika 
ubezpieczeniowego.

umów, lub udzielaniu pomocy w 
administrowaniu i wykonywaniu takich 
umów, w szczególności w przypadku 
roszczenia, a także działalność w zakresie 
zawodowej obsługi roszczeń i likwidacji 
szkód, w tym działalność prowadzona na 
stronach internetowych służących 
porównywaniu cen. Taką działalność 
uznaje się za pośrednictwo 
ubezpieczeniowe także wówczas, gdy 
prowadzona jest przez zakład ubezpieczeń 
bez udziału pośrednika 
ubezpieczeniowego.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyraźnie wskazać, że ustęp ten ma zastosowanie do stron internetowych 
porównujących ubezpieczenia.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. „doradztwo” oznacza udzielenie 
klientowi rekomendacji, na jego żądania 
lub z inicjatywy zakładu ubezpieczeń lub 
pośrednika ubezpieczeniowego;

9. „doradztwo” oznacza udzielenie 
klientowi indywidualnych rekomendacji, 
na jego żądanie lub z inicjatywy zakładu 
ubezpieczeń lub pośrednika 
ubezpieczeniowego;

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do definicji użytej w dyrektywach CARP i MiFID. Służy to również 
rozróżnieniu między pojęciami informacji i doradztwa.
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. „prowizja warunkowa” oznacza 
wynagrodzenie w formie prowizji, w 
przypadku której przypadająca do wypłaty 
kwota uzależniona jest od osiągnięcia 
uzgodnionych celów związanych z
przedmiotem transakcji zawartej za 
pośrednictwem danego pośrednika między 
klientem a danym ubezpieczycielem;

10. „prowizja warunkowa” oznacza 
wynagrodzenie w formie prowizji, w 
przypadku której przypadająca do wypłaty 
kwota uzależniona jest od osiągnięcia
wszelkich uzgodnionych celów związanych 
z działalnością prowadzoną przez danego 
pośrednika na rzecz ubezpieczyciela;

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

19. „praktyka sprzedaży wiązanej” oznacza 
oferowanie wraz z usługą 
ubezpieczeniową lub produktem 
ubezpieczeniowym w pakiecie jednej 
usługi dodatkowej lub większej liczby tych 
usług, w sytuacji gdy dana usługa 
ubezpieczeniowa lub produkt 
ubezpieczeniowy nie są osobno 
udostępniane konsumentowi;

19. „praktyka sprzedaży wiązanej” oznacza 
oferowanie  

- co najmniej dwóch usług 
ubezpieczeniowych lub produktów 
ubezpieczeniowych w pakiecie, w sytuacji 
gdy te usługi lub produkty 
ubezpieczeniowe nie są osobno 
udostępniane konsumentowi;
- jednej usługi lub większej liczby tych 
usług wraz z usługą ubezpieczeniową lub 
produktem ubezpieczeniowym w pakiecie, 
w sytuacji gdy dana usługa 
ubezpieczeniowa lub produkt 
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ubezpieczeniowy nie są osobno 
udostępniane konsumentowi;

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

20. „praktyka sprzedaży łączonej” oznacza 
oferowanie wraz z usługą 
ubezpieczeniową lub produktem 
ubezpieczeniowym w pakiecie jednej 
usługi dodatkowej lub większej liczby tych 
usług, w sytuacji gdy dana usługa 
ubezpieczeniowa lub produkt 
ubezpieczeniowy są również osobno 
udostępniane konsumentowi, lecz 
niekoniecznie na tych samych warunkach, 
na jakich oferowane są w połączeniu z 
usługami dodatkowymi.

20. „praktyka sprzedaży łączonej” oznacza 
oferowanie  

- co najmniej dwóch usług 
ubezpieczeniowych lub produktów 
ubezpieczeniowych w pakiecie, w sytuacji 
gdy te usługi lub produkty 
ubezpieczeniowe są także udostępniane 
konsumentom oddzielnie;
- jednej usługi lub większej liczby tych 
usług wraz z usługą ubezpieczeniową lub 
produktem ubezpieczeniowym w pakiecie, 
w sytuacji gdy dana usługa 
ubezpieczeniowa lub produkt 
ubezpieczeniowy są również osobno 
udostępniane konsumentowi, lecz 
niekoniecznie na tych samych warunkach, 
na jakich oferowane są w połączeniu z 
usługami.

Or. en
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Pośrednicy, którzy podlegają przepisom 
ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, podlegają 
przepisom rozdziałów I, III, IV, V, VIII, 
IX i art. 15 i 16 niniejszej dyrektywy.

4. Pośrednicy, którzy podlegają przepisom 
ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, podlegają 
przepisom rozdziałów I, III, IV, V, VI,
VIII, IX i art. 15 i 16 niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące konfliktu interesów i informacji powinny mieć również zastosowanie do 
sprzedaży pobocznej.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W drodze odstępstwa od przepisów 
zawartych w ust. 2, 3 i 4 pośrednicy 
ubezpieczeniowi zarejestrowani na mocy 
pierwotnej dyrektywy IMD I pozostają 
zarejestrowani na mocy niniejszej 
dyrektywy w wersji przekształconej.

Or. en

Uzasadnienie

Pośrednicy ubezpieczeniowi zarejestrowani na mocy dyrektywy IMD I nie powinni mieć 
obowiązku ponownej rejestracji na mocy dyrektywy IMD II.
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit piąty a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szkolenie pośredników lub pracowników 
zakładów ubezpieczeń oraz sprawdzenie i 
ocena ich wiedzy i umiejętności będą 
dokonywane przez organizm wyznaczony 
przez właściwe organy krajowe, niezależny 
od zakładów ubezpieczeniowych.

Or. en

Uzasadnienie

People in contact with consumers and the management structure have the necessary skills 
and expertise to perform their tasks and comply with their duties adequately and in 
compliance with the Directive.

However, doubts have been raised on the training quality when organised by the insurance 
undertaking without any external assessment. The training should better be organized by a 
body not directly or indirectly dependent from insurance undertakings. Such training is 
mainly sales-oriented and not on compliance with legislation as regards the obligation to act 
honestly, fairly and professionally in accordance with the best interest of its customers like 
provided by Article 15.1.  If training is organized by an insurance undertaking or an 
intermediation firm, Member States should set up an independent assessment of the training 
programmes and the intermediary’s knowledge and skills.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 8 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) kroki, których podjęcia można w 
normalnych okolicznościach oczekiwać od 
pośredników ubezpieczeniowych i 
zakładów ubezpieczeń, służące 
aktualizacji ich wiedzy i zdolności poprzez 
ustawiczne doskonalenie zawodowe w 
celu utrzymanie odpowiedniego poziomu 
świadczonych usług.

Or. en
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Uzasadnienie

Wymogi szkoleniowe są kluczem do zapewnienia wysokiego poziomu profesjonalizmu i 
ochrony konsumentów. Są to jednak ważne zagadnienia ramowe i dlatego nie powinny być 
stanowione za pośrednictwem aktów delegowanych.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Uprawnienia określone w ust. 3 są 
wykonywane zgodnie z prawem krajowym 
i obejmują przynajmniej prawa do:
(a) dostępu do wszelkiego rodzaju 
dokumentów, w dowolnej formie , które są 
istotne z punktu widzenia wykonywania 
zadań z zakresu nadzoru,  a także prawo 
do otrzymywania ich duplikatów;
(b) domagania się informacji od wszelkich 
osób oraz, w miarę potrzeb, wezwania tych 
osób i przesłuchania ich w celu uzyskania 
informacji;
(c) przeprowadzania kontroli na miejscu;
(d) anonimowego dokonywania zakupów 
testowych; 
(e) zgłaszania wniosku o wydanie 
czasowego zakazu prowadzenia 
działalności zawodowej;
(f) zobowiązania zakładów 
ubezpieczeniowych do dostarczenia 
informacji;
(g) przekazywania spraw organom 
ścigania;
(h) umożliwiania audytorom lub biegłym 
przeprowadzania rewizji lub dochodzeń; 

Or. en

Uzasadnienie

Należy dokładniej przedstawić uprawnienia właściwych organów, aby zapewnić właściwym 
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organom we wszystkich państwach członkowskich uprawnienia niezbędne do wykonywania 
obowiązków na nich spoczywających na mocy tej dyrektywy.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) procedura skutkuje wydaniem decyzji, 
które nie są wiążące;

(a) procedura skutkuje wydaniem decyzji, 
które są wiążące dla zakładu lub 
pośrednika ubezpieczeniowego;

Or. en

Uzasadnienie

W niektórych państwach członkowskich decyzję są wiążące dla tego sektora działalności.  
Poprawka ta chroni konsumentów w tych państwach przed pogorszeniem się ich sytuacji.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, że 
zakłady ubezpieczeń i reasekuracji oraz 
pośrednicy ubezpieczeniowi i 
reasekuracyjni korzystają z usług 
pośrednictwa ubezpieczeniowego i 
reasekuracyjnego, świadczonych wyłącznie 
przez zarejestrowanych pośredników 
ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych lub 
osoby określone w art. 1 ust. 2 , lub osoby, 
które dopełniły procedury zgłoszenia 
działalności, o której mowa w art. 4 .

Państwa członkowskie zapewniają, że 
zakłady ubezpieczeń i reasekuracji oraz 
pośrednicy ubezpieczeniowi i 
reasekuracyjni korzystają z usług 
pośrednictwa ubezpieczeniowego i 
reasekuracyjnego, świadczonych wyłącznie 
przez zarejestrowanych pośredników 
ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych lub 
osoby określone w art. 1 ust. 2 , lub osoby, 
które dopełniły procedury zgłoszenia 
działalności, o której mowa w art. 4 . Jeżeli 
zostało to przewidziane prawem 
krajowym, w sytuacji gdy pośrednicy 
ubezpieczeniowi i reasekuracyjni mający 
swoje siedziby w Unii Europejskiej 
korzystają z usług pośredników 
ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych 
spoza Unii Europejskiej, nie jest 
konieczne, by pośrednik lub zakład 



PE502.077v01-00 14/20 PA\922425PL.doc

PL

ubezpieczeniowy mający swoją siedzibę 
poza Unią został zarejestrowany w 
państwie członkowskim.

Or. en

Uzasadnienie

Doprecyzowany został zasięg geograficzny, aby umożliwić pośrednikom zarejestrowanym w 
UE dalszą możliwość współpracy z pośrednikami spoza UE.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera c) – punkt i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) świadczy usługi doradcze na podstawie 
rzetelnej analizy ; lub

(i) świadczy usługi doradcze na podstawie 
rzetelnej i niezależnej analizy ; lub

Or. en

Uzasadnienie

Konsumenci muszą posiadać dokładne informacje na temat doradztwa, jakie jest im 
świadczone.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(g) jeżeli kwota prowizji uzależniona jest
od osiągnięcia uzgodnionych celów lub 
progów w odniesieniu do transakcji, w 
których zawarciu z ubezpieczycielem 
pośrednik pośredniczył – cele lub progi, a 
także kwoty przypadające do wypłaty w 
przypadku ich osiągnięcie.

(g) zakazane jest pobieranie prowizji
uzależnionej od osiągnięcia uzgodnionych 
celów lub progów w odniesieniu do 
transakcji, w których zawarciu z 
ubezpieczycielem pośrednik pośredniczył.

Or. en
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Uzasadnienie

Występuje bezpośredni konflikt interesów między celami lub progami sprzedaży produktów, a 
działalnością w najlepszym interesie konsumenta.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 lit. f) 
przez pięć lat od daty wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy pośrednik 
pośredniczący w zawieraniu umów 
ubezpieczenia innych niż umowy należące 
do którejkolwiek z grup określonych w 
załączniku I do dyrektywy 2002/83/WE, 
przed zawarciem jakiejkolwiek takiej 
umowy ubezpieczenia, jeżeli ma otrzymać 
wynagrodzenie w postaci honorarium lub 
prowizji,

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 lit. f) 
przez pięć lat od daty wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy pośrednik 
pośredniczący w zawieraniu umów 
ubezpieczenia innych niż umowy należące 
do którejkolwiek z grup określonych w 
załączniku I do dyrektywy 2002/83/WE, 
przed zawarciem jakiejkolwiek takiej 
umowy ubezpieczenia, jeżeli ma otrzymać 
wynagrodzenie w postaci honorarium lub 
prowizji, musi 

Or. en

Uzasadnienie

Nie należy oczekiwać, że konsument zwróci się o informacje; należy mu ich udzielić.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) przekazuje klientowi, na jego żądanie,
kwotę lub w przypadku gdy nie ma 
możliwości podania dokładnej kwoty –
podstawę obliczenia honorarium lub 
prowizji lub wynagrodzenia stanowiącego 
ich połączenie;

(a) przekazać klientowi kwotę lub, w 
przypadku gdy nie ma możliwości podania 
dokładnej kwoty, podstawę obliczenia 
honorarium lub prowizji lub 
wynagrodzenia stanowiącego ich 
połączenie;

Or. en



PE502.077v01-00 16/20 PA\922425PL.doc

PL

Uzasadnienie

Nie należy oczekiwać, że konsument zwróci się o informacje; należy mu ich udzielić.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli po zawarciu umowy 
ubezpieczenia klient dokonuje z jej tytułu 
jakichkolwiek płatności, zakład 
ubezpieczeń lub pośrednik 
ubezpieczeniowy ujawniają również 
informacje zgodnie z niniejszym artykułem 
w odniesieniu do każdej takiej płatności.

4. Z wyjątkiem przypadków, gdy przed 
podpisaniem umowy regularne miesięczne 
polecenie zapłaty o stałej kwocie zostało w 
pełni ujawnione, w tym liczba miesięcy, 
podczas których kwotą tą zostanie 
obciążony rachunek, jeżeli po zawarciu 
umowy ubezpieczenia klient dokonuje z jej 
tytułu jakichkolwiek płatności, zakład 
ubezpieczeń lub pośrednik 
ubezpieczeniowy ujawniają również 
informacje zgodnie z niniejszym artykułem 
w odniesieniu do każdej takiej płatności. 

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku regularnych poleceń zapłaty, które zostały uzgodnione w umowie, w sytuacji 
gdy konsument został dobrze poinformowany o takim poleceniu zapłaty, nieuczciwe byłoby 
nałożenie na zakład ubezpieczeniowy lub pośrednika ubezpieczeniowego obowiązku 
każdorazowego informowania konsumenta o takim obciążeniu rachunku. 

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Kiedy pośrednik ubezpieczeniowy i 
zakład ubezpieczeń informuje klienta, iż 
prowadzi działalność doradczą na 
podstawie rzetelnej analizy, ma obowiązek 
świadczenia działalności doradczej na 
podstawie analizy wystarczającej liczby 
umów ubezpieczeń dostępnych na rynku, 

3. Kiedy pośrednik ubezpieczeniowy i 
zakład ubezpieczeń informuje klienta, iż 
prowadzi działalność doradczą na 
podstawie rzetelnej analizy, ma obowiązek 
świadczenia działalności doradczej na 
podstawie analizy znacznej i
wystarczającej liczby umów ubezpieczeń 
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umożliwiającej mu sformułowanie zaleceń, 
zgodnie z kryteriami zawodowymi, 
dotyczących umowy ubezpieczenia, która 
w najwłaściwszy sposób spełniałaby 
potrzeby klienta.

dostępnych na rynku, świadczonych przez 
reprezentatywną i wystarczająco liczną 
grupę podmiotów świadczących usługi 
ubezpieczeniowe, umożliwiającej mu 
sformułowanie zaleceń, zgodnie z 
kryteriami zawodowymi, dotyczących 
umowy ubezpieczenia, która w 
najwłaściwszy sposób spełniałaby potrzeby 
klienta.

Or. en

Uzasadnienie

Aby uniknąć sytuacji, w której przedstawiane i proponowane są umowy tylko jednego 
ubezpieczyciela, należy analizować umowy większej liczby podmiotów świadczących usługi 
ubezpieczeniowe.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przed zawarciem umowy, bez względu 
na to, czy udzielono porady, pośrednik 
ubezpieczeniowy lub zakład ubezpieczeń 
przekazują klientowi istotne informacje na 
temat produktu ubezpieczeniowego w 
zrozumiałej formie, aby umożliwić 
klientowi podjęcie świadomej decyzji, 
uwzględniając złożoność produktu 
ubezpieczeniowego i rodzaj klienta.

(nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. en

Uzasadnienie
Nie dotyczy polskiej wersji językowej.
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Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. W przypadku sprzedaży telefonicznej 
informacje udzielone klientowi uprzednio 
są zgodne z przepisami Unii mającymi 
zastosowanie do sprzedaży konsumentom 
usług finansowych na odległość. Ponadto 
informacje dostarczane są klientowi 
zgodnie z ust. 1 lub 2 niezwłocznie po 
zawarciu umowy ubezpieczenia.

7. W przypadku sprzedaży telefonicznej 
informacje udzielone klientowi uprzednio 
są zgodne z przepisami Unii mającymi 
zastosowanie do sprzedaży konsumentom 
usług finansowych na odległość. Ponadto, 
po wypełnieniu warunków zawartych w 
ust. 4 lit. b), informacje dostarczane są 
klientowi zgodnie z ust. 1 lub 2 
niezwłocznie po zawarciu umowy 
ubezpieczenia.

Or. en

Uzasadnienie

Uczciwsze jest pozostawienie klientowi decyzji, czy życzy on sobie wersji papierowej lub 
elektronicznej, zatem sprzedawca w przypadku sprzedaży telefonicznej nie powinien 
podejmować takiej decyzji za klienta.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wymagają od 
pośredników ubezpieczeniowych i 
zakładów ubezpieczeń podejmowania 
wszelkich stosownych kroków w celu 
identyfikowania konfliktów interesów 
między nimi, w tym między członkami ich 
kierownictwa, pracownikami i zależnymi 
pośrednikami ubezpieczeniowymi, lub 
dowolną osobą mająca bezpośrednie lub 
pośrednie powiązania z nimi z racji 
sprawowanej kontroli, a ich klientami lub 
też między jednym klientem, a drugim, 
które powstają w trakcie prowadzenia 
działalności w zakresie pośrednictwa 

1. Państwa członkowskie wymagają od 
pośredników ubezpieczeniowych i 
zakładów ubezpieczeń podejmowania 
wszelkich stosownych kroków w celu 
identyfikowania, łagodzenia, unikania i 
rozwiązywania konfliktów interesów 
między nimi, w tym między członkami ich 
kierownictwa, pracownikami i zależnymi 
pośrednikami ubezpieczeniowymi, lub 
dowolną osobą mająca bezpośrednie lub 
pośrednie powiązania z nimi z racji 
sprawowanej kontroli, a ich klientami lub 
też między jednym klientem, a drugim, 
które powstają w trakcie prowadzenia 
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ubezpieczeniowego. działalności w zakresie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego.

Or. en

Uzasadnienie

Uczciwsze jest pozostawienie klientowi decyzji, czy życzy on sobie wersji papierowej lub 
elektronicznej i zakład ubezpieczeń w przypadku sprzedaży telefonicznej nie powinien 
podejmować takiej decyzji za klienta.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) produktów ubezpieczeniowych i 
proponowanych strategii inwestycyjnych. 
Informacje te powinny obejmować 
stosowne wytyczne oraz ostrzeżenia 
dotyczące ryzyka związanego z inwestycją 
w te produkty oraz poszczególnych 
strategii inwestycyjnych; oraz

(b) produktów ubezpieczeniowych i 
proponowanych strategii inwestycyjnych. 
Informacje te powinny obejmować 
stosowne wytyczne oraz ostrzeżenia 
dotyczące ryzyka związanego z inwestycją 
w te produkty oraz poszczególnych 
strategii inwestycyjnych, w tym ryzyka, że 
inwestycje te mogą nie przynieść zysków, a 
nawet utratę pierwotnie zainwestowanej 
kwoty; oraz

Or. en

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) kosztów i odnośnych opłat. (c) kosztów i odnośnych opłat. Jeżeli 
opłaty są dokonywane wielokrotnie i 
opiewają na różne kwoty, przedstawiony 
zostanie kosztorys, również wtedy, gdy 
można się spodziewać takich opłat.

Or. en
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Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 33 
dotyczących środków mających na celu 
zapewnienie przestrzegania przez 
pośredników ubezpieczeniowych i zakłady 
ubezpieczeń zasad określonych w 
niniejszym artykule przy świadczeniu 
pośrednictwa ubezpieczeniowego na rzecz 
swoich klientów Te akty delegowane 
określają:

6. (nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. en


