
Poniżej prezentujemy wybrane pytania i odpowiedzi, które mogą być przydatne w działalności brokerów: 

 

 

1. Jakie działania mają podjąć dystrybutorzy ubezpieczeń, jeśli produkt ubezpieczeniowy: 

- nie jest odpowiedni dla danego klienta lub  

- nie można ustalić jego przydatności, ale klient nadal chce zawrzeć umowę - czy 

umowa może zostać zawarta? 

 W takich okolicznościach klient może wyrazić zgodę na zawarcie umowy jako dystrybucji bez 

porady (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego) i pod warunkiem oceny 

adekwatności, chyba że możliwe jest zawarcie umowy tylko  przez jej wykonanie (patrz motyw 12 

rozporządzenia delegowanego 2017/2359).  

 Jeżeli dystrybutor nie może uzyskać informacji potrzebnych do oceny adekwatności umowy, 

dystrybutor ostrzega klienta, że umowa może nie być odpowiednia. Tylko wtedy, gdy klient 

zażąda dalszego zawarcia umowy pomimo tego ostrzeżenia, dystrybutor może zaoferować 

produkt. 

We wszystkich przypadkach art. 20 ust. 1 dyrektywy IDD stanowi, że każda zaproponowana umowa 

musi zawsze być zgodna z wymaganiami i potrzebami klienta. 

2. IDD stanowi, że: "każda umowa będzie zgodna z wymaganiami i potrzebami klienta ...". W przypadku 

osobistej rekomendacji dla produktu inwestycyjnego opartego na ubezpieczeniach (IBIP), należy 

przeprowadzić test przydatności oraz test wymagań i potrzeb.  

W praktyce, jaki jest zakres testu wymagań i potrzeb? Czy można założyć, że jeżeli IBIP jest odpowiedni 

dla klienta, to IBIP jest również zgodny z wymaganiami i potrzebami klienta? 

 Ocena odpowiedniości i stosowności pozostaje bez uszczerbku dla obowiązków dystrybutorów, 

do rozważenia i określenia, przed zawarciem jakiejkolwiek umowy ubezpieczenia, na podstawie 

uzyskanych informacji. od klienta, wymagania i potrzeby tego klienta. 

 Test wymagań i potrzeb zapewnia klientom ochronę w celu uniknięcia przypadków niewłaściwej 

dystrybucji (motyw 44, IDD) i ma zastosowanie do wszystkich umów ubezpieczeniowych, a nie 

tylko IBIP.  

 Artykuł 30 IDD stosuje się "bez uszczerbku" do testu wymagań i potrzeb, o którym mowa w art. 

20 ust. 1, IDD. Test wymagań i potrzeb musi zostać przeprowadzony w każdym przypadku przed 

zawarciem umowy i różni się od oceny przydatności w zalecanych przypadkach, a ocena 

przydatności może być również przedstawiona w dowolnym momencie w trakcie relacji z 

klientem. Ocena potrzeb i potrzeb jest wymagana bez względu na to, czy udzielana jest porada, czy 

też określanie wymagań i potrzeb nie byłoby równoznaczne z oceną przydatności. W zależności od 

wdrożenia na szczeblu krajowym, gdzie udziela się porad, test wymagań i potrzeb oraz ocena 

przydatności mogą być postrzegane jako ciągłość, a nie jako przerwa. 

 W przypadku udzielenia klientowi porady, informacje, które uzyska dystrybutor, będą musiały 

uwzględnić inne, bardziej szczegółowe i szczegółowe elementy, takie jak sytuacja finansowa 

klienta, w tym zdolność do poniesienia strat, cele inwestycyjne , w tym ich tolerancję na ryzyko i 

inne skorelowane informacje. Ostatecznym wynikiem powinna być spersonalizowana 



rekomendacja, w której wyjaśniono, dlaczego dany produkt najlepiej spełnia wymagania i 

potrzeby klientów 

 

3. Czy pośrednik jest zobowiązany do zarządzania konfliktem interesów, jeżeli ujawnia istnienie konfliktu 

interesów klientowi? 

 Dystrybutorzy nie mogą być zwolnieni z zarządzania konfliktem interesów poprzez ujawnienie tego 

konfliktu klientowi (motyw 5 preambuły Rozporządzenia delegowanego 2017/2359). 

 EIOPA uważa, że ujawnienie jest ostatecznym rozwiązaniem (last resort)  

 Dystrybutor ma podjąć rozsądne środki w celu zapobieżenia ujemnych skutków konfliktu wobec 

klientów i tylko gdy nie może zapobiec konfliktowi – powinien poinformować o istnieniu 

konfliktu.  

 Jako część obowiązku ujawnienia, klient powinien być poinformowany, że i jakie środki 

organizacyjne zostały podjęte, aby tego konfliktu uniknąć i w jaki sposób jest on zarządzany, oraz, 

że nie są one wystarczające, aby zapewnić (z rozsądną pewnością), że ryzyko szkody zostało 

zniwelowane. 

4. Czy pośrednik powinien raportować kwestie związane z konfliktem interesów do ubezpieczyciela? 

 Nie. Brak jest takiego obowiązku 

 Art. 7 IDD wymaga, aby dystrybutor raportował tylko do swojego organu zarządzającego. 

 

5. Czy EIOPA może podać praktyczne przykłady, aby pokazać działanie zasady proporcjonalności w 

zarządzaniu konfliktem interesów?  

 W przypadku małych pośredników nie zawsze możliwe jest wyodrębnienie funkcji zarządczych lub 

nadzorczych, w tym w zakresie zarządzania konfliktem.  

 Jednakże także mały pośrednik musi być w stanie wskazać, gdzie jest możliwy konflikt interesów 

i musi wdrożyć odpowiednie rozwiązania 

 Jeżeli mały pośrednik nie jest w stanie zarządzać konfliktem interesów – musi o tym 

poinformować klienta zgodnie z art.. 28(3) IDD i art. 6 rozporządzenia 2017/2359. 

 

6. Czy niezależny pośrednik, który działa w imieniu klienta, może uczestniczyć w postępowaniu 

likwidacyjnym w imieniu ubezpieczyciela, jeśli w odpowiedni sposób poradzi sobie z powstającymi 

konfliktami interesów? 

W IDD nie ma prawnej definicji "niezależnego pośrednika". EIOPA rozumie, że istnieją różne definicje tego, 

co oznacza bycie niezależnym brokerem w ustawodawstwie krajowym i mogą istnieć szczególne wymogi 

krajowe dla niezależnych brokerów. 

Z punktu widzenia IDD pośrednik może prowadzić działalność w imieniu zarówno klienta, jak i zakładu 

ubezpieczeń, pod warunkiem że działania te zostały ocenione pod kątem konfliktu interesów i wdrożone 

są odpowiednie środki, aby zapobiec wszelkim konfliktom interesów powstałym w wyniku tych działań z 

wpływem na wynik w sposób, który może być szkodliwy dla interesów klienta. 



Zasada określona w art. 17 ust. 1 IDD powinna mieć również zastosowanie, ponieważ dystrybutorzy 

ubezpieczeniowi, prowadząc działalność w zakresie dystrybucji ubezpieczeń, muszą zawsze działać 

uczciwie, uczciwie i profesjonalnie, zgodnie z najlepszymi interesami swoich klientów 


