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1. PRZEGLĄD STOSOWNYCH AKTÓW USTAWODAWCZYCH ORAZ OBECNYCH 
INICJATYW POLITYCZNYCH W UE

Ubezpieczenia Inwestycje

Właściwe 
produkty

ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie 
samochodu, ubezpieczenie od 

odpowiedzialności, ubezpieczenie majątkowe, 
ubezpieczenie ładunku itp., jak również 
produkty ubezpieczeniowe z elementami 

inwestycyjnymi, takie jak ubezpieczenie na 
życie związane z ubezpieczeniowym funduszem 

kapitałowym.

akcje, udziały, obligacje (w tym obligacje 
strukturyzowane), fundusze inwestycyjne, 

instrumenty pochodne itp.

Wymogi 
kapitałowe

WYPŁACALNOŚĆ II

rozpoczynanie i prowadzenie działalności przez 
zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, 

nadzór nad tymi zakładami, ich reorganizacja i 
likwidacja

CRD (dyrektywy w sprawie wymogów 
kapitałowych) IV

rozpoczynanie i prowadzenie działalności
przez instytucje kredytowe i firmy 

inwestycyjne, nadzór nad tymi instytucjami i 
firmami, ich reorganizacja i likwidacja

Dystrybucja Dyrektywa w sprawie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego (IMD)

Przepisy w zakresie rejestracji i zezwoleń (w 
tym kwalifikacje pracowników), praktyki 
sprzedaży wszystkich produktów 
ubezpieczeniowych, działalność 
transgraniczna, prowadzenie działalności, 
nadzór itp. Sprzedaż produktów 
ubezpieczeniowych z elementami 
inwestycyjnymi, takich jak ubezpieczenie na 
życie związane z ubezpieczeniowym funduszem 
kapitałowym jest uregulowana zgodnie z IMD.

Dyrektywa w sprawie rynków 
instrumentów finansowych II (MiFID II)

Przepisy w zakresie rejestracji i zezwoleń, 
wymogi organizacyjne (w tym kwalifikacje 
pracowników), praktyki sprzedaży 
wszystkich produktów inwestycyjnych, 
działalność transgraniczna, prowadzenie 
działalności, nadzór itp. W MiFID 
przewiduje się wyjątek w odniesieniu do 
produktów inwestycyjnych z ochroną 
ubezpieczeniową, takich jak ubezpieczenie na 
życie związane z ubezpieczeniowym 
funduszem kapitałowym.

Ujawnianie 
informacji o 
produkcie

WYPŁACALNOŚĆ II

Produkty ubezpieczeniowe

PRIPS

Produkty ubezpieczeniowe z 
elementami inwestycyjnymi

UCITS

Produkty inwestycyjne

W celu zapewnienia spójności międzysektorowej zmiana IMD będzie uwzględniać 
trwające prace nad zmianą MiFID, jak również przyszłą inicjatywę w sprawie 
detalicznych produktów inwestycyjnych w pakietach (PRIP). Oznacza to, że w 
przypadku przepisów dotyczących praktyk sprzedaży produktów ubezpieczeniowych 
na życie z elementem inwestycyjnym (ubezpieczenie PRIP) IMD zapewniać 
powinna co najmniej podobne standardy ochrony konsumentów, jak w przypadku 
zmienionej MiFID. Ubezpieczenia PRIP są detalicznymi produktami inwestycyjnymi
„opakowanymi” jako ubezpieczenia na życie, na przykład ubezpieczeniami na życie 
związanymi z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

2. OKREŚLENIE PROBLEMU

Nierozstrzygnięte kwestie związane z obecnymi ramami prawnymi IMD, które 
zostaną szczegółowo opisane w dalszej części niniejszej sekcji, można pogrupować 
w dwóch kategoriach problemowych: problemy związane ze sprzedażą wszystkich 
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produktów ubezpieczeniowych (ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia inne niż 
na życie) oraz problemy związane ze sprzedażą ubezpieczeń PRIP.

2.1. Problemy związane ze sprzedażą wszystkich produktów ubezpieczeniowych

Zakres dyrektywy nie obejmuje ubezpieczycieli bezpośrednich oraz niektórych 
innych kanałów sprzedaży produktów ubezpieczeniowych (na przykład biur podróży 
bądź wypożyczalni samochodów). Prowadzi to do powszechnego problemu 
polegającego na tym, że ochrona konsumentów różni się w zależności od tego, gdzie 
(za pośrednictwem jakiego kanału sprzedaży) konsument nabywa produkt 
ubezpieczeniowy. Sytuacja ta nie tylko osłabia ochronę konsumentów, ale prowadzi 
również do nierównych kosztów przestrzegania przepisów w ramach poszczególnych 
kanałów sprzedaży. Niektóre podmioty rynku posprzedażnego (podmioty 
rozpatrujące roszczenia oraz likwidatorzy szkód) są również obecnie wyłączone z 
zakresu IMD. Zawody te stanowią część łańcucha sprzedaży produktów 
ubezpieczeniowych i mogą być narażone na konflikty interesów.

Drugi zasadniczy problem dotyczy konfliktów interesów między sprzedawcą 
produktów ubezpieczeniowych a konsumentem wynikających ze struktur 
wynagradzania sprzedawców. Konflikty interesów wynikające ze struktur 
wynagradzania mogą prowadzić do szkód ponoszonych przez konsumentów na dwa 
nieco odmienne sposoby: poprzez uzależnienie pośredników od jednego zakładu
ubezpieczeń na wyższym szczeblu rynku w oparciu o quasi-lojalnościowe 
porozumienia handlowe (w którym to przypadku konsumenci zwracający się do 
pośrednika nie będą mieli wystarczającego wyboru, aby jak najlepiej zaspokoić 
swoje potrzeby) lub poprzez polecanie konsumentom produktów, za które najlepiej 
wynagradzany jest sprzedawca, a które niekoniecznie są najlepiej dopasowane do 
potrzeb konsumentów (ten ostatni przypadek omówiono poniżej, wraz z innymi 
problemami dotyczącymi doradztwa).

Trzecia grupa istotnych kwestii dotyczy doradztwa, w przypadku którego możemy 
rozróżnić dwa różne problemy.

 porady stronnicze mogą być udzielane konsumentom ze względu na opisane 
wyżej konflikty interesów wynikające z wynagradzania sprzedawców,

 porady niskiej jakości występują w obszarach, w których wymagania 
dotyczące kwalifikacji zawodowych personelu sprzedażowego są 
niewystarczające. Obecnie przepisy dotyczące kwalifikacji zawodowych różnią 
się znacznie w zależności od państwa członkowskiego oraz kanału sprzedaży, 
co powoduje, iż wielu konsumentów uzyskuje porady niskiej jakości.

Dostęp do rynków w innych państwach członkowskich jest uciążliwy dla 
sprzedawców produktów ubezpieczeniowych, dlatego też obecnie bardzo niewielu z 
nich decyduje się na wchodzenie na te rynki. Wzajemne uznawanie kwalifikacji 
zawodowych, swoboda świadczenia usług oraz swoboda przedsiębiorczości nie są 
określone w tekście IMD1. Nie ma jednego rejestru, w którym konsumenci mogliby 
znaleźć informacje o sprzedawcach produktów ubezpieczeniowych w każdym 
państwie członkowskim UE.
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Jeżeli chodzi o problem braku harmonizacji sankcji, dostrzeżono tę kwestię w 
przypadku prawie wszystkich obecnych zmian ustawodawstwa w zakresie usług 
finansowych. Przyczyną tego jest brak odstraszającego efektu sankcji w niektórych 
państwach członkowskich oraz duże zróżnicowanie uprawnień właściwych organów 
do nakładania sankcji.

2.2. Problemy związane ze sprzedażą ubezpieczeń PRIP

Standardy ochrony konsumenta w zakresie sprzedaży ubezpieczeń PRIP nie są 
wystarczające na poziomie unijnym, gdyż IMD 1 nie zawiera specjalnych przepisów 
dotyczących sprzedaży złożonych produktów ubezpieczeniowych na życie z 
elementami inwestycyjnymi. Obecnie produkty te sprzedaje się w oparciu o ogólne
przepisy dotyczące sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, pomimo tego, iż 
produkty te mają znacznie odmienny charakter i stwarzają większe ryzyko dla 
nieprofesjonalnych nabywców. Istnieją dowody rynkowe na dużą ilość skarg na 
sprzedaż produktów ubezpieczeniowych na życie związanych z ubezpieczeniowym 
funduszem kapitałowym w wielu państwach członkowskich. Istnieją również 
dowody potwierdzające istnienie arbitrażu regulacyjnego ze względu na różnice w 
uregulowaniu sprzedaży PRIP za pośrednictwem różnych kanałów sprzedaży. 
Szacuje się, że maksymalna wartość potencjalnych szkód ponoszonych przez 
konsumentów z powodu sprzedaży im nieodpowiednich produktów 
ubezpieczeniowych na życie związanych z ubezpieczeniowym funduszem 
kapitałowym może wynosić 1,1 biliona EUR dla UE 27. Co ważne na rynku 
ubezpieczeń, ze względu na koszty rezygnacji i wyższe koszty produktów, 
nieodpowiednie porady mogą prowadzić do tego, że inwestorzy będą płacić więcej 
tytułem opłat oraz będą związani produktami obarczonymi karami za rezygnację, 
których inwestor dobrze nie zrozumiał, dokonując inwestycji. Oczywiście wiele 
czynników wpływa na rzeczywistą szkodę dla konsumentów, a porady przy 
sprzedaży są tylko jednym z takich czynników. Dowody wskazują jednak, że 
doradztwo ma istotne znaczenie na rynkach detalicznych produktów finansowych. 
Dlatego też doradztwo zdaje się być kluczowym aspektem. Mając na uwadze 
wielkość tego rynku, przypadki niewłaściwej sprzedaży mogą oznaczać duży 
potencjalny wpływ na interes konsumenta. Wobec braku przepisów UE organy 
regulacyjne zareagowały, domagając się większej przejrzystości kosztów lub, w
przypadku, gdy ich działania dotyczą produktów złożonych ogółem, wydając 
wytyczne w zakresie ujawniania informacji przez podpisaniem umowy lub żądając 
moratorium na sprzedaż tych produktów.

3. ANALIZA POD KĄTEM POMOCNICZOŚCI I PROPORCJONALNOŚCI

Państwa członkowskie działające samodzielnie nie byłyby w stanie rozwiązać na 
poziomie krajowym problemów braku skuteczności wynikających z różnych 
systemów dla ubezpieczycieli bezpośrednich i pośredników w całej UE, 
niezharmonizowanych standardów w zakresie doradztwa i ochrony konsumentów 
oraz różnic w wymogach w zakresie kwalifikacji. Ponadto zmiana istniejącej 
dyrektywy ma na celu poprawę mobilności konsumentów, ułatwienie transgranicznej 
wymiany handlowej i zapewnienie równych szans dla wszystkich podmiotów 
rynkowych poprzez ujednolicenie standardów prawnych w różnych sektorach usług 
finansowych (tj. dostosowanie IMD do przepisów MiFID w zakresie sprzedaży polis 
ubezpieczeniowych z elementami inwestycyjnymi).
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Około 95 % zarejestrowanych pośredników ubezpieczeniowych w UE to 
mikroprzedsiębiorstwa oraz MŚP (zgodnie z definicjami zawartymi w innych 
dyrektywach UE). Dlatego przy wprowadzaniu dostosowania IMD do MiFID należy 
zapewnić podejście oparte na zasadzie proporcjonalności.

1. Sprzedawcy prostych produktów ubezpieczeniowych, którzy sprzedają produkty 
ubezpieczeniowe w ramach działalności pomocniczej (na przykład wypożyczalnie 
samochodów, biura podróży) oraz podmioty świadczące usługi posprzedażne (na 
przykład likwidatorzy szkód i podmioty rozpatrujące roszczenia), zamiast rejestracji 
we właściwych organach, będą przechodzić uproszczoną procedurę zgłoszenia.

2. Będzie obowiązywać ogólna zasada proporcjonalności w odniesieniu do 
wszystkich przepisów, stanowiąca, że ponieważ dyrektywa jest minimalnym 
instrumentem harmonizacji, państwa członkowskie powinny nakładać wymogi w 
sposób proporcjonalny, uwzględniając złożoność sprzedawanych produktów. 
Obowiązywałoby to w równym stopniu EUNUiPPE, gdy będzie opracowywać 
środki na poziomie 2 dotyczące wymogów w zakresie kwalifikacji zawodowych.

3. Przepisy MiFID odnoszące się do ochrony inwestorów (na przykład zakaz 
pobierania prowizji za niezależne porady, łagodzenie konfliktów interesów, 
kryterium odpowiedniości i adekwatności) zostaną przejęte w ramach IMD2 w celu 
zapewnienia równych szans między praktykami sprzedaży wszystkich produktów 
PRIP w obszarach inwestycji i ubezpieczeń. IMD2 i Wypłacalność II będą zawierały 
przepisy organizacyjne (w zakresie rejestracji, zgłoszenia, przepisów dotyczących 
audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem itp. – podobne do przepisów zawartych 
w MiFID) w odniesieniu do pośredników ubezpieczeniowych oraz ubezpieczycieli 
bezpośrednich, które zapewnią w tym względzie równie wysokie standardy, co 
MiFID, a czasami wyższe. Ponieważ przepisy te uwzględniają cechy organizacyjne 
pośrednictwa ubezpieczeniowego i ubezpieczeń, obciążenie administracyjne jest 
znacząco mniejsze niż przy zastosowaniu pełnych przepisów MiFID stworzonych dla 
sektora inwestycyjnego. Państwa stosujące w pełni przepisy MiFID (NL, IT, UK) tak 
naprawdę stosują podejście oparte na zasadzie proporcjonalności, aby uczynić te 
przepisy użytecznymi i odpowiednimi dla pośredników ubezpieczeniowych.

4. PORÓWNANIE WARIANTÓW POLITYKI

Zakres: Preferowany wariant polityki polega na bardziej precyzyjnym 
zdefiniowaniu działalności mieszczącej się w zakresie IMD. Oznacza to utrzymanie 
elastyczności, tak aby państwa członkowskie mogły ustanawiać jak najszerszy zakres 
przy jednoczesnym dopuszczeniu pewnych wyjątków dla zapewnienia 
proporcjonalnego traktowania (w celu zwolnienia sprzedaży ubezpieczenia 
stanowiącego uzupełnienie dostawy towarów oraz w celu zwolnienia ubezpieczeń 
dużego ryzyka oraz profesjonalnych nabywców z przepisów o prowadzeniu 
działalności). Wariant ten obejmuje również wprowadzenie uproszczonych 
wymogów w zakresie zgłoszenia dla podmiotów w ubezpieczeniowym łańcuchu 
wartości (sprzedawców produktów ubezpieczeniowych w ramach działalności 
pomocniczej, na przykład biur podróży, wypożyczalni samochodów, oraz 
podmiotów świadczących usługi posprzedażne, na przykład likwidatorów szkód i 
podmiotów rozpatrujących roszczenia). Już takie działania mają korzystny wpływ na 
konsumentów, natomiast wpływ na podmioty rynkowe dokonujące sprzedaży w 
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ramach działalności pomocniczej byłby niewielki pod względem kosztów. Wariant 
ten w znaczący sposób ogranicza negatywny wpływ na sprzedawców bezpośrednich 
i pośredników pod względem konkurencji, a jednocześnie jest nadal skuteczny w 
osiągnięciu zamierzonych celów.

Konflikt interesu: Istnieją dwa preferowane warianty: wprowadzenie 
standardowego formatu ujawnianych informacji w formie „europejskiej karty 
biznesowej” dla wszystkich sprzedawców produktów ubezpieczeniowych oraz 
jednoczesne wprowadzenie systemu w rodzaju MiFID (przepisów w zakresie 
prowadzenia działalności zawartych w art. 23–25 MiFID II) w odniesieniu do 
sprzedawców produktów ubezpieczeniowych na życie z elementami inwestycyjnymi. 
Warianty te prowadzą do lepszej ochrony konsumentów poprzez zapobieganie 
(dzięki europejskiej karcie biznesowej oraz ujawnianiu informacji o wynagrodzeniu) 
oraz możliwości zarządzania konfliktami interesów oraz ich łagodzenia (dzięki 
rozwiązaniom w rodzaju tych, które przyjęto w MiFID). Jednocześnie omawiane 
warianty są racjonalne pod względem kosztów, gdyż umożliwiają podejście 
proporcjonalne w zależności od stopnia skomplikowania i kosztów sprzedawanych 
produktów.

Doradztwo: Istnieją dwa preferowane warianty związane z doradztwem: 
wprowadzenie definicji doradztwa w dyrektywie nie byłoby kosztowne. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu konsument będzie wiedział, czy nabywając produkt, uzyskuje 
indywidualną poradę czy też nie. Drugim preferowanym wariantem jest 
wprowadzenie kryterium odpowiedniości podobnego do tego, które zawarto w 
MiFID, oraz zakaz pobierania prowizji za niezależne porady przy sprzedaży 
najbardziej złożonych produktów. Pozwoli to zapobiec ewentualnym szkodom 
ponoszonym przez konsumentów w przypadkach niewłaściwej sprzedaży tych 
produktów.

W odniesieniu do problemu porad niskiej jakości preferowany wariant polega na 
zapewnieniu, aby kwalifikacje zawodowe sprzedawcy produktu ubezpieczeniowego 
były proporcjonalne do stopnia skomplikowania produktów, które oferuje; na 
przykład sprzedawcy złożonych produktów ubezpieczeniowych na życie powinni 
odbywać specjalne szkolenia z zakresu specyfiki produktów, które oferują. Ze 
względu na struktury rynkowe oraz kompetencje państw członkowskich związane z 
wymogami w zakresie kwalifikacji zawodowych, rozwiązanie takie powinno się 
wiązać z podejściem opartym na „prawie miękkim”.

Transgraniczna wymiana handlowa: Preferowany wariant polega na 
wprowadzeniu definicji swobody świadczenia usług i swobody przedsiębiorczości 
oraz systemu wzajemnego uznawania, jak również prostszej procedury zgłoszenia 
dla tych pośredników ubezpieczeniowych, którzy chcą sprzedawać produkty w 
wymiarze transgranicznym, jak również na stworzeniu zcentralizowanego systemu 
rejestracji, w którym konsumenci mogliby znaleźć informacje o wszystkich 
sprzedawcach produktów ubezpieczeniowych istniejących w państwach 
członkowskich. Warianty te nie pociągają za sobą zbyt wysokich kosztów, a 
zapewniają istotne korzyści po stronie konsumenta związane z dostępem do większej 
ilości informacji oraz szerszym wyborem (większą konkurencją).

Sankcje: Preferowany wariant polega na wprowadzeniu ogólnych ram sankcji 
poprzez ustanowienie zharmonizowanych przepisów minimalnych wprowadzających 
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sankcje, które są wystarczająco odstraszające, aby znacząco ograniczyć liczbę 
naruszeń przepisów. Ten wariant został określony jako najbardziej racjonalny pod 
względem kosztów w ramach szeregu ocen skutków podobnych inicjatyw 
legislacyjnych, na przykład MiFID oraz PRIP. EUNUiPPE w dużej mierze opowiada 
się za tym podejściem. Należy również odnotować fakt, że znaczny odsetek 
potencjalnych podmiotów naruszających prawo mogą stanowić podmioty
prowadzące działalność transgraniczną o bardzo wysokich obrotach, dla których 
sankcja w wysokości 6 000 EUR za prowadzenie działalności pośrednika
ubezpieczeniowego bez rejestracji (na przykład w Hiszpanii) nie będzie miała efektu 
odstraszającego.

5. CELE INICJATYWY UE

Zmiana IMD1 ma na celu efektywną poprawę uregulowań prawnych na detalicznym 
rynku ubezpieczeń. Zmierza ona do zapewnienia równych szans wszystkim 
podmiotom zajmującym się sprzedażą produktów ubezpieczeniowych oraz do 
wzmocnienia ochrony posiadaczy polis.

6. OCENA SKUTKÓW I KOSZTÓW

Wszystkie przeanalizowane warianty polityki będą skutkowały tym, że państwa 
członkowskie poniosą koszty przestrzegania zmienionych przepisów związane z 
opracowaniem lub wprowadzeniem stosownych przepisów do prawa krajowego. 
Zgodnie z niedawno przeprowadzonym badaniem koszty opracowania lub 
wprowadzenia przepisów do prawa krajowego są niskie do umiarkowanych. 
Odnośnie do kosztów administracyjnych, uwzględniając, że niniejsza inicjatywa z 
definicji wymaga zastosowania nowych przepisów w zakresie sprzedaży, a w 
niektórych państwach członkowskich zapewnienia klientom detalicznym nowych 
informacji, wszyscy dystrybutorzy i producenci ponieśliby jednorazowe koszty. 
Istnieje również prawdopodobieństwo wystąpienia kosztów bieżących. Jeżeli chodzi 
o rozszerzenie zakresu, miałoby ono marginalny wpływ lub wręcz nie miałoby 
żadnego wpływu na ubezpieczycieli bezpośrednich oraz innych uczestników rynku. 
Jeżeli chodzi o dystrybucję ubezpieczeń PRIP, należy zauważyć, że oszacowanie 
skutków na poziomie 1 dla inicjatywy takiej jak ta może być tylko raczej 
przybliżone; bardziej dokładne szacunki będą możliwe jedynie wówczas, gdy 
przeprowadzona zostanie analiza ewentualnych środków na poziomie 2. Szacunki 
dotyczące obciążenia administracyjnego na podstawie wyników badania PWC oraz 
danych statystycznych sektora, skorygowanych przez służby Komisji, wynoszą 
około 617 000 000 EUR w pierwszym roku obowiązywania IMD2, co stanowi 0,06 
% całkowitej wartości składki przypisanej brutto (GWP) za 2009 r.; w rezultacie, 
uwzględniając dużą liczbę przedsiębiorstw objętych zmienionymi przepisami (około 
1 miliona), wystąpi względnie umiarkowany koszt średni w wysokości około 730 
EUR na przedsiębiorstwo. Koszty te nie rozłożą się po równo na wszystkie 
przedsiębiorstwa – przedsiębiorstwa sprzedające ubezpieczenia PRIP odczują je 
bardziej niż przedsiębiorstwa, które sprzedają jedynie ogólne produkty 
ubezpieczeniowe.
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7. OSZACOWANIE KORZYŚCI

7.1. Korzyści dla konsumentów i społeczeństwa

Dzięki wprowadzeniu lepszych i zharmonizowanych standardów doradztwa 
konsumenci uzyskają korzyści w postaci lepszej porównywalności ofert, w tym ofert 
udostępnianych za pośrednictwem wielu różnych kanałów dystrybucji. Może to 
przyczynić się do lepszego zrozumienia przez konsumentów usług i produktów 
znajdujących się w ofercie. W konsekwencji konsumenci będą skłonni do 
porównywania ofert i poszukiwania produktów i transakcji lepiej dopasowanych do 
swoich potrzeb. Dzięki temu obniżą się koszty ponoszone przez konsumentów czy 
też płacone przez nich ceny.

Konsument musi nabywać polisy ubezpieczeniowe, które odpowiadają jego 
potrzebom i sytuacji finansowej. W innym przypadku istnieje duże ryzyko 
wcześniejszego wycofania się z nieodpowiedniej polisy oraz niezadowolenia 
konsumenta. Oznacza to, że jeżeli konsument anuluje swoją umowę 
ubezpieczeniową wcześniej, straci wszystkie zgromadzone korzyści i zapłaci około 8 
% tytułem opłat likwidacyjnych. Może się to również wiązać z pewnymi 
niekorzystnymi konsekwencjami podatkowymi dla konsumenta wynikającymi z 
likwidacji polisy ubezpieczeniowej na życie (np. w przypadku konieczności zapłaty 
podatku od wartości wykupu polisy). Na przykład w przypadku rynku jednego 
rodzaju produktów ubezpieczeniowych na życie, dane statystyczne dotyczące 
dożywotnich emerytur zmiennych wskazują, że w około 25 % przypadków 
konsumenci wycofują się z umów przed datą ich zapadalności (wskaźnik 
przedwczesnych rezygnacji). Może to być związane z różnymi czynnikami, między 
innymi z niewłaściwymi poradami w zakresie wyboru produktu. Korzyści dla 
konsumentów i społeczeństwa jako całości wynikające z wprowadzenia wysokich i 
zharmonizowanych standardów doradztwa przejawiają się ograniczeniem 
przypadków wcześniejszych rezygnacji.

7.2. Korzyści dla sprzedawców produktów ubezpieczeniowych

Główne korzyści dla pośredników ubezpieczeniowych i zakładów ubezpieczeń będą 
miały postać większych szans na rynku. Wynikają one z niższych kosztów 
prowadzenia działalności transgranicznej oraz większego zaufania, a tym samym 
popytu ze strony konsumentów. To powinno prowadzić do zwiększenia konkurencji 
między sprzedawcami. Podobnych skutków można się spodziewać w przypadku 
wariantów polityki sprzyjających transgranicznej działalności pośredników 
ubezpieczeniowych.

Jeśli chodzi o wpływ lepszych standardów doradztwa podmioty rynkowe 
zaoszczędzą na niektórych dodatkowych kosztach związanych z przypadkami 
przedwczesnej rezygnacji. Obejmują one koszty związane z ponownym wyliczeniem 
i kalibracją środków zarządzania ryzykiem przez ubezpieczycieli, którzy muszą 
zarządzać szeregiem ryzyk w ramach długoterminowej perspektywy inwestycyjnej. 
Wreszcie podmioty rynkowe powinny również skorzystać na większej stabilności 
finansowej rynku.
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7.3. Korzyści dla państw członkowskich

Ubezpieczenie odgrywa ważną rolę społeczną, gdyż zabezpiecza ryzyka, z którymi 
trudno byłoby się zmierzyć obywatelom w normalnych okolicznościach lub byłoby 
to dla nich wręcz niemożliwe. Państwa członkowskie będą więc zapewne ponosić 
niższe koszty, a tym samym odnosić korzyści, gdyż mniejsza sprzedaż 
nieodpowiednich produktów ubezpieczeniowych prowadząca do wcześniejszego 
anulowania polisy oznaczać będzie niższe koszty pomocy dla konsumentów, którzy 
nie byliby inaczej w stanie zaabsorbować utraty aktywów oraz podwyższonych 
kosztów ponoszonych w wyniku niewłaściwej sprzedaży polis ubezpieczeniowych 
(na przykład w zakresie ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia od utraty pracy, 
ubezpieczenia domu, ubezpieczenia zdrowotnego).

8. MONITOROWANIE I OCENA

W celu oceny, czy preferowane warianty polityki osiągnęły swoje cele, służby 
Komisji planują ścisłą współpracę z EUNUiPPE, grupami konsumenckimi (na 
przykład grupą użytkowników usług finansowych), głównymi zainteresowanymi 
stronami i państwami członkowskimi. W pięć lat po przyjęciu zmiany dyrektywy ma 
zostać przeprowadzona ocena ex post.


