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leksandra E. Wysocka: – Ustawa
o dystrybucji ubezpieczeń przybrała ostateczny kształt, czy to
oznacza, że Stowarzyszenie ma już wolne do 1 października 2018 r.?
Łukasz Zoń: – Chciałbym, żeby tak
było. Wakacje ma regulator, cała reszta
rynku usłyszała dopiero wystrzał startera, a do mety wciąż daleko. A przecież
niewiele brakowało, żeby nowe przepisy
obowiązały od 23 lutego. Dzięki temu,
że nie wszystkie państwa unijne wyrobiły się z dostosowaniem regulacji, mamy
kilka miesięcy więcej. Wciąż zostało
wiele do zrobienia.
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TEMAT Z OKŁADKI

Ten magiczny 1 października to trochę jak przesunięcie terminu wizyty teściowej... Wszyscy robią porządki i drżą
na myśl, co też mamusia powie?
– Najtrudniejsze jest to, że nikt nie
wie, co mamusia powie. Nawet sama
mamusia... Wciąż bardzo wiele niewiadomych, a przepisy są wieloznaczne.

Ma Pan jakiś ulubiony
przepis Ustawy o dystrybucji
ubezpieczeń?
– Ależ naturalnie, przecież jestem prawnikiem. Do moich faworytów należy artykuł 8 ustęp 3, który
przytoczę w całości: „Proponowana
umowa ubezpieczenia lub umowa gwarancji ubezpieczeniowej powinna być
zgodna z wymaganiami i potrzebami
klienta w zakresie ochrony ubezpieczeniowej lub ochrony gwarancyjnej”. Czytając literalnie ten artykuł widzimy wyraźnie, że jest on nie do zrealizowania.
Zgodnie z zasadami pochodzącymi
jeszcze z prawa rzymskiego, niemożliwe nie obowiązuje. A przecież nie ma
i nie może być takiej umowy ubezpieczenia, która jest w pełni zgodna z wymaganiami i potrzebami klienta, bo musiałaby obejmować wszystkie ryzyka,
na które klient jest narażony. Liczę
na interpretację celowościową, którą
nazywam na swój użytek interpretacją

negatywną. Rozumiem więc ten artykuł
jako zakaz sprzedaży czegoś, czego nie
potrzebuje. To po prostu zakaz missellingu, który był jedną z przyczyn wprowadzenia dyrektywy IDD i Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Jednak nawet taka
interpretacja nasuwa szereg pytań.
Więc co z ubezpieczeniami grupowymi, które obiecują świadczenie za urodzenie dziecka kobietom w wieku 60 lat,
albo ubezpieczeniami mieszkań od ryzyka powodzi na terenach, gdzie od Mieszka I nie płynęła żadna rzeka?
– Pytanie brzmi, czy sprzedając takie
standardowe produkty naruszamy artykuł 8 ustęp 3 czy też nie. To jedna z wielu wątpliwości, jak stosować zapisy
Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.
Przypomnijmy, że te przepisy powstały
na skutek missellingu produktów inwestycyjnych, gdzie wcale rzadkością nie
było oferowanie programów 30-letnich
emerytom. Ustawodawcy chodziło więc
o skrajności. W ostatecznym rozrachunku to sądy rozstrzygną, jak należy
te przepisy rozumieć.
Mamy też kancelarie odszkodowawcze, które z pewnością będą wykorzysty wać ta kie ar gu men ty prze ciw ko
pośrednikom.
– Z pewnością. Mają nawet taki
obowiązek, żeby wskazać wszystkie
możliwe argumenty już na pierwszej
rozprawie.
Nie wymienił Pan wśród swoich ulubionych przepisów UDU tego, który zakazuje łączenia działalności brokerskiej
i agencyjnej. Czy nie jest tak, że teraz co
drugi broker szuka na gwałt „szwagra”,
który przejąłby jego biznes agencyjny?
– To nowy przepis, który uważam
za niedobry z dwóch powodów.
Po pierwsze, bezpardonowo wkracza
w relacje między uczestnikami rynku,
gdy nie było to konieczne. Po drugie, zakaz idzie za daleko. Można było zrozumieć zakaz bezpośrednich związków kapitałowych, ale zakaz tworzenia spółek

holdingowych to już przesada. W nowym rygorze prawnym żaden inwestor
nie będzie mógł już równocześnie lokować środków w biznesy brokerskie
i agencyjne. Tak czy inaczej, przepisy są
jakie są i rynek musi się dostosować.
W pytaniu żartobliwie pojawił się
„szwagier”, jednak uważam, że żart jest
na miejscu, ponieważ rynek będzie szukał rozwiązań adaptacyjnych.
Czy mniejsi brokerzy mają szansę
przetrwać, biorąc pod uwagę presję nowych przepisów, czy też czeka nas konsolidacja rynku brokerskiego?
– Konsolidacja dzieje się tak czy inaczej. Uważam, że jest miejsce na rynku
na mniejszych brokerów, szczególnie
na tych mocno osadzonych na lokalnym rynku lub też mocno wyspecjalizowanych. Brokerzy są potrzebni. Nieprzypadkowo Stowarzyszenie od lat
zmierza, by uznać zawód brokera
za profesję zaufania społecznego. Broker, który rzetelnie wykonuje swoją pracę, nie musi się bać nowych przepisów
Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.
Przecież on od zawsze analizuje potrzeby klientów i tworzy programy ubezpieczeniowe szyte na miarę. Od zawsze
broker reprezentuje w pierwszej kolejności interes klienta. Inni dystrybutorzy
mają znacznie więcej do zmiany niż
brokerzy. Dlatego powtarzam – brokerzy nie muszą się bać. Wystarczy pewne
czynności nieco sformalizować i czasem inaczej je nazwać. Owszem, dojdą
nowe dokumenty i procedury, ale bez
rewolucji. Na nadchodzący Kongres
Brokerów szykujemy specjalne wydawnictwo, które pomoże się odnaleźć
w nowej rzeczywistości prawnej krok
po kroku. Równolegle pracujemy
nad systemem szkoleń, które wpiszą się
w regulacje o obowiązkowych szkoleniach i pomogą płynnie odnaleźć się
w nowej rzeczywistości.
Dziękuję za rozmowę.
Aleksandra E. Wysocka

