
A
lek san dra E. Wy soc ka: – Usta wa

o dys try bu cji ubez pie czeń przy -

bra ła osta tecz ny kształt, czy to

ozna cza, że Sto wa rzy sze nie ma już wol -

ne do 1 pa ździer ni ka 2018 r.?

Łu kasz Zoń: – Chciał bym, że by tak

by ło. Wa ka cje ma re gu la tor, ca ła resz ta

ryn ku usły sza ła do pie ro wy strzał star te -

ra, a do me ty wciąż da le ko. A prze cież

nie wie le bra ko wa ło, że by no we prze pi sy

obo wią za ły od 23 lu te go. Dzię ki te mu,

że nie wszyst kie pań stwa unij ne wy ro bi -

ły się z do sto so wa niem re gu la cji, ma my

kil ka mie się cy wię cej. Wciąż zo sta ło

wie le do zro bie nia.

Ten ma gicz ny 1 pa ździer ni ka to tro -

chę jak prze su nię cie ter mi nu wi zy ty te -

ścio wej... Wszy scy ro bią po rząd ki i drżą

na myśl, co też ma mu sia po wie?

– Naj trud niej sze jest to, że nikt nie

wie, co ma mu sia po wie. Na wet sa ma

ma mu sia... Wciąż bar dzo wie le nie wia -

do mych, a prze pi sy są wie lo znacz ne. 

Ma Pan ja kiś ulu bio ny

prze pis Usta wy o dys try bu cji

ubez pie czeń?

– Ależ na tu ral nie, prze cież je -

stem praw ni kiem. Do mo ich fa wo -

ry tów na le ży ar ty kuł 8 ustęp 3, któ ry

przy to czę w ca ło ści: „Pro po no wa na

umo wa ubez pie cze nia lub umo wa gwa -

ran cji ubez pie cze nio wej po win na być

zgod na z wy ma ga nia mi i po trze ba mi

klien ta w za kre sie ochro ny ubez pie cze -

nio wej lub ochro ny gwa ran cyj nej”. Czy -

ta jąc li te ral nie ten ar ty kuł wi dzi my wy -

ra źnie, że jest on nie do zre ali zo wa nia.

Zgod nie z za sa da mi po cho dzą cy mi

jesz cze z pra wa rzym skie go, nie moż li -

we nie obo wią zu je. A prze cież nie ma

i nie mo że być ta kiej umo wy ubez pie -

cze nia, któ ra jest w peł ni zgod na z wy -

ma ga nia mi i po trze ba mi klien ta, bo mu -

sia ła by obej mo wać wszyst kie ry zy ka,

na któ re klient jest na ra żo ny. Li czę

na in ter pre ta cję ce lo wo ścio wą, któ rą

na zy wam na swój uży tek in ter pre ta cją

ne ga tyw ną. Ro zu miem więc ten ar ty kuł

ja ko za kaz sprze da ży cze goś, cze go nie

po trze bu je. To po pro stu za kaz mis sel lin -

gu, któ ry był jed ną z przy czyn wpro wa -

dze nia dy rek ty wy IDD i Usta wy o dys -

try bu cji ubez pie czeń. Jed nak na wet ta ka

in ter pre ta cja na su wa sze reg py tań. 

Więc co z ubez pie cze nia mi gru po wy -

mi, któ re obie cu ją świad cze nie za uro -

dze nie dziec ka ko bie tom w wie ku 60 lat,

al bo ubez pie cze nia mi miesz kań od ry zy -

ka po wo dzi na te re nach, gdzie od Miesz -

ka I nie pły nę ła żad na rze ka?

– Py ta nie brzmi, czy sprze da jąc ta kie

stan dar do we pro duk ty na ru sza my ar ty -

kuł 8 ustęp 3 czy też nie. To jed na z wie -

lu wąt pli wo ści, jak sto so wać za pi sy

Usta wy o dys try bu cji ubez pie czeń.

Przy po mnij my, że te prze pi sy po wsta ły

na sku tek mis sel lin gu pro duk tów in we -

sty cyj nych, gdzie wca le rzad ko ścią nie

by ło ofe ro wa nie pro gra mów 30-let nich

eme ry tom. Usta wo daw cy cho dzi ło więc

o skraj no ści. W osta tecz nym roz ra -

chun ku to są dy roz strzy gną, jak na le ży

te prze pi sy ro zu mieć. 

Ma my też kan ce la rie od szko do waw -

cze, któ re z pew no ścią bę dą wy ko rzy -

sty wać ta kie ar gu men ty prze ciw ko 

po śred ni kom.

– Z pew no ścią. Ma ją na wet ta ki 

obo wią zek, że by wska zać wszyst kie

moż li we ar gu men ty już na pierw szej

roz pra wie.

Nie wy mie nił Pan wśród swo ich ulu -

bio nych prze pi sów UDU te go, któ ry za -

ka zu je łą cze nia dzia łal no ści bro ker skiej

i agen cyj nej. Czy nie jest tak, że te raz co

dru gi bro ker szu ka na gwałt „szwa gra”,

któ ry prze jął by je go biz nes agen cyj ny?

– To no wy prze pis, któ ry uwa żam

za nie do bry z dwóch po wo dów.

Po pierw sze, bez par do no wo wkra cza

w re la cje mię dzy uczest ni ka mi ryn ku,

gdy nie by ło to ko niecz ne. Po dru gie, za -

kaz idzie za da le ko. Moż na by ło zro zu -

mieć za kaz bez po śred nich związ ków ka -

pi ta ło wych, ale za kaz two rze nia spół ek

hol din go wych to już prze sa da. W no -

wym ry go rze praw nym ża den in we stor

nie bę dzie mógł już rów no cze śnie lo ko -

wać środ ków w biz ne sy bro ker skie

i agen cyj ne. Tak czy ina czej, prze pi sy są

ja kie są i ry nek mu si się do sto so wać.

W py ta niu żar to bli wie po ja wił się

„szwa gier”, jed nak uwa żam, że żart jest

na miej scu, po nie waż ry nek bę dzie szu -

kał roz wią zań ada pta cyj nych. 

Czy mniej si bro ke rzy ma ją szan sę

prze trwać, bio rąc pod uwa gę pre sję no -

wych prze pi sów, czy też cze ka nas kon so -

li da cja ryn ku bro ker skie go?

– Kon so li da cja dzie je się tak czy ina -

czej. Uwa żam, że jest miej sce na ryn ku

na mniej szych bro ke rów, szcze gól nie

na tych moc no osa dzo nych na lo kal -

nym ryn ku lub też moc no wy spe cja li zo -

wa nych. Bro ke rzy są po trzeb ni. Nie -

przy pad ko wo Sto wa rzy sze nie od lat

zmie rza, by uznać za wód bro ke ra

za pro fe sję za ufa nia spo łecz ne go. Bro -

ker, któ ry rze tel nie wy ko nu je swo ją pra -

cę, nie mu si się bać no wych prze pi sów

Usta wy o dys try bu cji ubez pie czeń.

Prze cież on od za wsze ana li zu je po trze -

by klien tów i two rzy pro gra my ubez pie -

cze nio we szy te na mia rę. Od za wsze

bro ker re pre zen tu je w pierw szej ko lej -

no ści in te res klien ta. In ni dys try bu to rzy

ma ją znacz nie wię cej do zmia ny niż

bro ke rzy. Dla te go po wta rzam – bro ke -

rzy nie mu szą się bać. Wy star czy pew ne

czyn no ści nie co sfor ma li zo wać i cza -

sem ina czej je na zwać. Ow szem, doj dą

no we do ku men ty i pro ce du ry, ale bez

re wo lu cji. Na nad cho dzą cy Kon gres

Bro ke rów szy ku je my spe cjal ne wy daw -

nic two, któ re po mo że się od na leźć

w no wej rze czy wi sto ści praw nej krok

po kro ku. Rów no le gle pra cu je my

nad sys te mem szko leń, któ re wpi szą się

w re gu la cje o obo wiąz ko wych szko le -

niach i po mo gą płyn nie od na leźć się

w no wej rze czy wi sto ści.

Dzię ku ję za roz mo wę.

Alek san dra E. Wy soc ka
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