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TIIVISTELMÄ JA KUULEMINEN1 

I. TIIVISTELMÄ 

Yritysvakuutuksia koskevassa alakohtaisessa tutkimuksessa tarkastellaan 
vakuutustuotteiden ja -palveluiden tarjoamista yrityksille Euroopan unionissa. Kuten komissaari 
Neelie Kroes totesi kesäkuussa 2005 annetussa tiedonannossa, tutkimuksen päätarkoituksena on 
muodostaa käsitys alan toimivuudesta ja luoda sitä kautta edellytykset kilpailunvääristymien 
havaitsemiselle. Kun kilpailunvääristymät on havaittu, komissio tai Euroopan 
kilpailuviranomaisten verkostossa yhteistyötä tekevät kansalliset kilpailuviranomaiset voivat 
käsitellä niitä perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan nojalla. 

Tässä väliraportissa kuvailtavat alakohtaisen tutkimuksen alustavat tulokset perustuvat 
aineistopohjaiseen tutkimukseen ja vakuutusyhtiöiden, vakuutusedustajien ja jälleenvakuuttajien 
sekä vakuutuksenantajien, vakuutusedustajien ja riskinhallinnasta vastaavien yhteisöjen 
kansallisten liittojen haastattelututkimukseen. Vakuutuksenantajien ja vakuutusedustajien, 
pääasiassa vakuutusmeklarien, keskuudessa toteutetussa haastattelututkimuksessa käytettiin 
tilastotieteellisiä otantamenetelmiä. Vastausprosentit vaihtelivat haastattelututkimuksen eri 
vaiheissa 80 prosentista 100 prosenttiin. 

Alakohtaisessa tutkimuksessa tarkasteltiin seuraavia aiheita: 
• yritysvakuutusalaan liittyvät rahoitusnäkökohdat 
• yritysvakuutusalalla tehtävien sopimusten kesto 
• jälleenvakuutus 
• jakelukanavien rakenne, tehtävät ja palkkiot 
• horisontaalinen yhteistyö vakuutuksenantajien välillä. 

1. YRITYSVAKUUTUSALAAN LIITTYVÄT RAHOITUSNÄKÖKOHDAT 
Alalla yleisesti käytettyyn kannattavuuden tunnuslukuun, joka mahdollistaa 

kilpailutilanteen arvioinnin, perustuvat tulokset osoittavat, että yritysvakuutusalan tuottoaste 
25 jäsenvaltion EU:ssa on korkea. Voitto ennen veroja oli vuonna 2005 noin 26 prosenttia 
Euroopan kolmilla suurimmilla vakuutusmarkkinoilla. Erot olivat kuitenkin suuria sekä 
vakuutuslajeittain että jäsenvaltioittain tarkasteltuna. Vakuutusliikkeiden tuloksissa on 
25 jäsenvaltion EU:ssa jopa 200 prosentin eroja saman vakuutuslajin kohdalla. Yhden maan 
alueellakin voi eri vakuutuslajien kesken olla jopa 100 prosentin eroja. Kannattavuus on myös 
pysynyt useimmissa jäsenvaltioissa ajan mittaan vakaana, vaikkakin se on huomattavasti 
parempi uusissa jäsenvaltioissa kuin 15 jäsenvaltion EU:ssa. 

Vakuutusyhtiöiden kustannusperusteissa on 25 jäsenvaltion EU:ssa huomattavia eroja, 
eikä näköpiirissä ole niiden kapenemista. Erityisesti uusien jäsenvaltioiden vakuutuksenantajien 
kulusuhteet ovat kautta linjan korkeammat kuin 15 jäsenvaltion EU:ssa. Jäsenvaltioiden tasolla 
näyttääkin siltä, että myös suhteessa tehottomampien markkinoiden kannattavuus on parempi. 

Suuret erot vakuutusyritysten kannattavuudessa viittaavat siihen, että markkinat ovat 
erittäin hajanaiset. Erojen perusteella voidaan myös muodostaa ennakkokäsitys monissa 
jäsenvaltioissa mahdollisista hinnanalennuksista.  

Korkea ja kestävällä pohjalla oleva kannattavuus voi joissakin jäsenvaltioissa olla tulosta 
markkinavoiman käytöstä. Jatkotutkimuksissa onkin tarkoitus keskittyä tarkastelemaan 

                                                 
1  Yritysvakuutuksia koskevasta alakohtaisesta tutkinnasta laaditun väliraportin koko teksti on saatavilla osoitteessa: 

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/financial_services/interim_report_240120
07.pdf . 

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/financial_services/interim_report_24012007.pdf
http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/financial_services/interim_report_24012007.pdf
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mahdollista syy-yhteyttä taloudellisten tulosten ja joillakin markkinoilla mahdollisesti 
esiintyvien kilpailun esteiden välillä. 

On lisäksi merkillepantavaa, että vakuutusliikkeiden kannattavuus on joissakin 
jäsenvaltioissa jatkuvasti parempaa pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) kuin suurten 
yritysasiakkaiden markkinasegmenteillä. Tämä voi olla merkki siitä, että vakuutusten 
merkinnästä pk-yritysten lukuun saatavia tuloja käytetään kompensoimaan suurten 
yritysasiakkaiden markkinasegmentin heikkoa tuottavuutta.  

2. YRITYSVAKUUTUSALALLA TEHTÄVIEN SOPIMUSTEN KESTO 
Tutkimustulosten mukaan tiettyä vakuutuslajia koskevien vakuutussopimusten 

keskimääräisessä kestossa on huomattavia eroja jäsenvaltioiden välillä. Monissa jäsenvaltioissa 
valtaosa vakuutussopimuksista tehdään vuodeksi kerrallaan, kun taas toisissa jäsenvaltioissa, 
kuten Itävallassa, Italiassa, Alankomaissa ja Sloveniassa, pitkäaikaisten sopimusten tekeminen 
on yleistä. 

Sopimusten automaattisen uusimisen tai niiden voimassaolon jatkamisen mahdollistavat 
lausekkeet ovat lisäksi yleisesti käytössä. 

Suuriin yritysasiakkaisiin ja pk-yrityksiin sovellettavissa käytännöissä ei näyttäisi olevan 
merkittäviä eroja. 

Tietyissä tapauksissa sopimuksen tarjoaman vakuutusturvan kesto on vakuutusyhtiön 
määrittelemän ja markkinoiman tuotteen olennainen piirre. Silloin kun vakuutusturvan kesto on 
olennainen osa tuotteen määritelmää, sen katsominen kilpailun rajoitukseksi lienee 
kyseenalaista. Silloin kun näin ei ole, yritysvakuutusalalla tehtävät pitkäaikaiset sopimukset 
voivat kuitenkin aiheuttaa tietyissä tilanteissa kilpailuongelmia. Tällöin vaarana on 
vakuutusmarkkinoiden sulkeminen uusilta tulokkailta.  

 Arviointi siitä, onko pitkäaikaisilla sopimuksilla markkinoita sulkevia vaikutuksia, 
riippuu paljolti siitä, mikä on vastaavien pitkäaikaisten sopimusten muodostamien 
kokonaisuuksien yhteisvaikutus markkinoillepääsyyn. Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon 
muita sopimusten taloudellisiin ja oikeudellisiin taustatekijöihin liittyviä seikkoja. Nämä seikat 
liittyvät yhtäältä uuden kilpailijan mahdollisuuksiin päästä mukaan sopimusten muodostamaan 
kokonaisuuteen ja toisaalta olosuhteisiin, joissa kilpailuvoimat toimivat merkityksellisillä 
markkinoilla. Lopuksi on arvioitava, missä määrin tietyn vakuutuksenantajan tekemät 
sopimukset vahvistavat kyseisillä markkinoilla tehtyjen samankaltaisten sopimusten 
muodostaman kokonaisuuden yhteisvaikutuksia. 

Jatkotutkimuksissa on tarkoitus arvioida, kuinka todennäköistä on, että markkinoiden 
sulkemiseen liittyvät riskit toteutuvat. 

3. JÄLLEENVAKUUTUS 
Suuri osa maailman johtavista jälleenvakuuttajista on sijoittautunut Euroopan unioniin. 

Ne harjoittavat kansainvälistä vakuutustoimintaa, sillä jälleenvakuutustoiminta on paljolti 
kansainvälistä liiketoimintaa. 

Euroopan komissio on katsonut alalla toteutettuja sulautumia arvioidessaan, että 
jälleenvakuutustoiminnan harjoittamisen olisi katsottava kuuluvan yksille merkityksellisille 
tuotemarkkinoille, jotka kattavat jälleenvakuutussuojan tarjoamisen kaikille riskiluokille. Tämä 
näkemys perustuu siihen, että tiettyyn luokkaan kuuluvia riskejä vakuuttava jälleenvakuuttaja 
voi helposti ja nopeasti siirtää pääomaa ja voimavaroja kyseisen riskiluokan vakuuttamisesta 
toiseen riskiluokkaan (tarjontapuolen korvattavuus).  
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Alakohtaisen tutkimuksen tulosten mukaan vakuutuksenantajista 91 prosenttia ottaa 
luottoluokitukset huomioon jälleenvakuuttajien valinnassa ja lisäksi 95 prosenttia on määritellyt 
luottoluokitukselle vähimmäistason, jonka alittavilta jälleenvakuuttajilta ne eivät osta 
jälleenvakuutuksia. Tämä nostaa esiin kysymyksen eri jälleenvakuuttajien kysyntäpuolen 
korvattavuudesta ja sitä kautta myös siitä, voiko luottoluokituksilla olla tietyissä tapauksissa 
vaikutusta tuotemarkkinoiden määrittelyyn. 

Lisäksi olisi pohdittava kysymystä siitä, pitäisivätkö vakuutuksenantajat edelleen kiinni 
luokituksille asettamistaan odotuksista, jos erittäin monien jälleenvakuuttajien luottoluokitusta 
alennettaisiin. Tällöin ajauduttaisiin nimittäin tilanteeseen, jossa vain pieni joukko 
jälleenvakuuttajia voisi tarjota vakuutussuojaa vakuutuksenantajien enemmistölle. 

Tutkinnassa havaittiin myös, että EU:ssa toimivat jälleenvakuutusyhtiöt sisällyttävät 
asiakkaidensa eli ensivakuuttajien kanssa tekemiin sopimuksiin nk. parhaita mahdollisia ehtoja 
(”best terms and conditions”) koskevan lausekkeen. Lauseke mahdollistaa sen, että tietty 
jälleenvakuuttaja voi hyötyä mahdollisista suotuisammista ehdoista, joista olisi voitu sopia 
saman ensivakuuttajan ja toisen jälleenvakuuttajan välillä saman jälleenvakuutusjärjestelyn 
puitteissa. Tätä ”best terms and conditions” -lauseketta voidaan käyttää sekä pakollisissa 
jälleenvakuutussopimuksissa että vapaaehtoisessa jälleenvakuutustoiminnassa. Se muotoillaan 
eri tavoin ja lisätään toisinaan jopa leimasimella. 

Kyseisellä lausekkeella harmonisoidaan jälleenvakuutusehdot jälleenvakuuttajien 
kannalta edullisimmalle tasolle riippumatta jälleenvakuuttajien ominaisuuksista, mikä on 
ensivakuuttajien ja viime kädessä yritysvakuutusasiakkaiden etujen vastaista. Lauseke lisää 
myös hintojen läpinäkyvyyttä. Lisäksi se voi tietyissä markkinaolosuhteissa muodostaa EY:n 
perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kilpailunrajoituksen. Eräät vastaajat 
puolsivat kuitenkin kyseistä käytäntöä kannanotoissaan. 

4. JAKELUKANAVIEN RAKENNE, TEHTÄVÄT JA PALKKIOT 
Yritysvakuutustuotteiden jakelu tapahtuu monien eri kanavien kautta. Niitä jaellaan 

suoraan vakuutusyhtiöiden kautta tai epäsuoraan yksinoikeudellisten (ts. sidoksissa olevien) 
asiamiesten, useamman vakuutusyhtiön tuotteita jakelevien (ts. riippumattomien) asiamiesten,  
vakuutusmeklarien, pankkien tai muiden rahoituslaitosten välityksellä. 

Jakelukanavien rakenteessa on jäsenvaltioiden välillä historiaan ja kulttuurin liittyviä 
eroja. Rakenne-eroja on kuitenkin havaittavissa myös eri vakuutuslajien ja/tai asiakasprofiilien 
välillä. Vaikka monet vakuutusyhtiöt käyttävät useampaa kuin yhtä jakelukanavaa, EU:n 
yritysvakuutusmarkkinoilla käytetään pääasiassa vakuutusmeklareita. Yksinoikeudelliset 
asiamiehet muodostavat EU:ssa useimpien vakuutuslajien osalta toiseksi käytetyimmän 
jakelukanavan. 

Tietyt jakelujärjestelmät (esim. yksinoikeudellisten asiamiesten verkostot) voivat 
joissakin erityistilanteissa estää uusien tulokkaiden markkinoillepääsyn. 
Vakuutusmeklarikanavan olemassaolo voi sitä vastoin helpottaa ulkomaisten 
vakuutuksenantajien markkinoillepääsyä siinä tapauksessa, että näillä ei ole omasta takaa 
riittävän kehittynyttä jakeluverkostoa. Vakuutuksenantajien keskuudessa toteutetun 
haastattelututkimuksen mukaan jakeluinfrastruktuurin käyttö on yksi tärkeimmistä seikoista, 
jotka vaikuttavat vakuutuksenantajien päätökseen markkinoilletulosta. 

Vakuutusmeklarien tehtävät ovat muuttuneet 20 viime vuoden aikana. Niiden 
tehtäväkenttä on kehittynyt siten, että se ei enää painotu perinteiseen kysynnän ja tarjonnan 
yhteensovittamiseen eli palveluihin, jotka liittyvät asiakkaiden riskien siirtämiseen 
vakuutuksenantajille. Niiden tehtävänä on nykyisin ennen kaikkea palveluiden tarjoaminen 
asiakkaille ja vakuutuksenantajille. Välitysmarkkinoiden muuttuminen yhä vakaammiksi ja 
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keskittyneemmiksi on kasvattanut vakuutusmeklarien kokoa ja resursseja. Lisäksi teknologian 
kehittyminen on kannustanut vakuutusmeklareita tarjoamaan monelaisia innovatiivisia 
lisäpalveluita asiakkailleen.  

Alakohtaisen tutkimuksen tuloksista voidaan päätellä, että vaikka vakuutusmeklarit 
käyvät keskimäärin kauppaa hyvin monien vakuutuksenantajien kanssa, suuri osa niiden 
liiketoiminnasta keskittyy yleensä yhteistyöhön muutaman vakuutuksenantajan kanssa. 

Vakuutusmeklarit toimivat asiakkaidensa neuvonantajina ja vakuutuksenantajien 
jakelukanavina, joilla on usein valtuudet tehdä vakuutussopimuksia ja sitova valtuutus. Tämä 
kaksijakoinen rooli saattaa johtaa eturistiriitoihin asiakkaille annettavien neuvojen 
puoluettomuuden ja niiden omien kaupallisten etunäkökohtien välillä. 

Vakuutusmeklarin valitessa vakuutuksenantajaa asiakkaalleen keskeisimpiin 
valintaperusteisiin kuuluvat tarjottu hinta, vakuutuksenantajan taloudellinen tilanne sekä se, 
kuinka laajaa riskivalikoimaa vakuutuksenantaja kattaa. Näitä seikkoja pidetään tärkeinä 
kaikkialla EU:ssa riippumatta siitä, onko kyse suurista yritysasiakkaista vai pk-yrityksistä. 
Näyttää kuitenkin siltä, että vakuutusmeklarit informoivat suuria yritysasiakkaita paremmin kuin 
pk-yrityksiä. Vaikka jäsenvaltioiden välillä on suuria eroja siinä, kuinka monien hintatarjousten 
ja kuinka monen eri vakuutuksenantajan tarjoamien ehtojen perusteella vakuutusmeklarit 
antavat neuvoja asiakkailleen, hintatarjousten ja ehtojen määrä kasvaa yleensä sen mukaan, 
kuinka monimutkaisen riskin vakuuttamisesta on kyse. Mitä suurempi riski, sitä enemmän 
vakuutusmeklarit panostavat asiakkaidensa neuvontaan. 

Riippumattomien vakuutusedustajien ja erityisesti vakuutusmeklarien toiminta kilpailun 
lisääjänä vakuutusmarkkinoilla voi heiketä paitsi niiden kaksijakoiseen rooliin liittyvien 
eturistiriitojen seurauksena, myös silloin, kun eturistiriitoja ilmenee suhteessa niiden 
palkkioihin. Tällaiset eturistiriidat saattavat kyseenalaistaa vakuutusmeklarien asiakkailleen 
antamien neuvojen puolueettomuuden. 

Tutkimuksessa kiinnitettiin erityishuomiota nk. ehdollisiin palkkioihin (contingent 
commissions) Yhdysvalloissa vuosina 2004 ja 2005 toteutetun Spitzer-tutkinnan vaikutuksesta. 
Spitzer-tutkinnan osapuolina oli maailman suurimpiin kuuluvia vakuutusmeklareita ja useita 
vakuutusyhtiöitä. Ehdolliset palkkiot ovat maksuja, joita vakuutuksenantajat suorittavat 
vakuutusedustajille sovittujen tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Ehdolliset palkkiot voivat 
sen vuoksi kannustaa edustajia suuntamaan esimerkiksi suuren osan kannattavasta 
liiketoiminnastaan tietyille valikoiduille vakuutusyhtiöille. Tämä ei välttämättä ole asiakkaiden 
etujen mukaista. 

Alakohtaisen tutkimuksen tulokset vahvistivat käsitystä, jonka mukaan ehdollisia 
palkkioita koskevien sopimusten tekeminen oli aiemmin yleinen käytäntö monissa 
jäsenvaltioissa, erityisesti 15 jäsenvaltion EU:ssa. Jotkin vakuutusedustajat ovat saaneet 
huomattavia tuloja ehdollisista palkkioista, mikä lisää eturistiriitojen mahdollisuutta. Näyttää 
siltä, että Yhdysvalloissa toteutettu tutkinta ja joutuminen yhä suuremman julkisen huomion 
kohteeksi on saanut eräät markkinatoimijat muuttamaan menettelytapojaan suhteessa ehdollisia 
palkkioita koskeviin sopimuksiin. Ehdollisista palkkioista ei kuitenkaan olla luovuttu kokonaan. 
Toiset markkinatoimijat eivät ole muuttaneet käytäntöjään millään tavoin. Komissio aikoo tutkia 
perusteellisemmin tätä kysymystä. 

Kuten riskinhallinnasta vastaavat kansalliset liitot vahvistivat alakohtaisen tutkimuksen 
aikana, vakuutusasiakkaat suhtautuvat kriittisesti vakuutusedustajien palkkioiden 
riittämättömään avoimuuteen. Haastattelututkimuksen mukaan vakuutusedustajat eri puolilla 
EU:ta eivät useinkaan ilmoita oma-aloitteisesti asiakkailleen tapaa, jolla ne saavat palkkion 
vakuutusedustuksesta. Tanskaa, Suomea ja Ruotsia lukuun ottamatta haastattelututkimukseen 
osallistuneissa jäsenvaltioissa vain 3–30 prosenttia vastaajista paljastaa palkkionsa oma-
aloitteisesti asiakkailleen. Huomattavasti suurempi osa vastaajista ilmoittaa paljastavansa 
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palkkiotiedot asiakkaille näiden pyynnöstä. On kuitenkin kyseenalaista, kuinka luotettavia nämä 
luvut ovat, sillä eräät vastaajat väittivät, etteivät asiakkaat pyydä niiltä tällaisia tietoja. 
Vakuutetun maksama vakuutusmaksu koostuu riskien kattamisesta maksettavasta hinnasta ja 
vakuutusedustuspalveluiden hinnasta, sillä nämä on yhdistetty yhdeksi kokonaisuudeksi. 
Vakuutusedustajien palkkioiden puutteellinen avoimuus vähentää vakuutusedustuspalveluihin 
kohdistuvaa potentiaalista hintakilpailua. Tätä kysymystä tullaan käsittelemään tutkimuksessa 
perusteellisemmin. Tarkoituksena on selvittää etenkin yritysvakuutusasiakkaiden näkemyksiä. 

Vakuutuksenantajien harjoittaman palkkionalennusten kieltämisen voidaan katsoa 
vastaavan jälleenmyyntihintojen määräämistä ja muodostavan sen vuoksi kilpailunrajoituksen, 
johon ei voida soveltaa ryhmäpoikkeusta EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan 
soveltamisesta tiettyihin vertikaalisten sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen 
ryhmiin annetun asetuksen (22. joulukuuta 1999 annettu asetus (EY) N:o 2790/1999) 
mukaisesti. Palkkioiden alentaminen on Saksassa edelleen lainvastaista. Komissio aikoo tutkia 
yksityiskohtaisemmin, missä määrin palkkionalennuksia myönnetään ja ovatko 
vakuutusedustajat tehneet sopimuksia tai sopineet käytännöistä, jotka estävät niitä alentamasta 
asiakkailtaan veloittamia palkkioita.  

5. HORISONTAALINEN YHTEISTYÖ VAKUUTUKSENANTAJIEN VÄLILLÄ 
Vakuutuksenantajien välisessä horisontaalisessa yhteistyössä on suurta vaihtelua eri 

jäsenvaltioiden välillä ja eri vakuutuslajien kesken. 

Joillekin yhteistyömuodoille on myönnetty ryhmäpoikkeus 27. helmikuuta 2003 
annetulla asetuksella (EY) N:o 358/2003, jonka voimassaolo päättyy 31. maaliskuuta 2010. 
Kyseisellä asetuksella myönnetään ryhmäpoikkeus sopimuksille, jotka koskevat 
kustannuslaskelmia ja tutkimuksia, vakiovakuutusehtoja, riskien yhteistä kattamista ja 
turvalaitteita. 

Haastattelututkimuksen mukaan kustannuslaskelmia ja tutkimuksia koskeva yhteistyö 
on erityisen yleistä Saksassa ja Belgiassa. Eri vakuutuslajien osalta sitä harjoitetaan yleisimmin 
liikennevakuutusten, omaisuus- ja keskeytysvakuutusten, ympäristövastuuvakuutusten, 
henkilökohtaisten tapaturma- ja sairauskuluvakuutusten sekä yleisten vastuuvakuutusten aloilla. 
Yhteistyö näyttää kuitenkin olevan huomattavasti vähäisempää esimerkiksi Unkarissa, 
Tanskassa ja Puolassa. Se on selvästi harvinaisempaa myös johdon vastuuvakuutusten sekä 
luotto- ja takausvakuutusten aloilla. 

Eräät liitot ilmoittivat vastauksissaan, etteivät ne aina välttämättä luovuta laskelmia ja 
tutkimuksia niiden jäsenistöön kuulumattomille vakuutusyhtiöille. 

Yhteisesti laadittuja ja jaettuja vakiovakuutusehtoja koskevien sopimusten tekeminen on 
alakohtaisen tutkimuksen mukaan yritysvakuutusalalla suosittua käytännöllisesti katsoen 
kaikkien vakuutuslajien kohdalla. Erityisen yleisiä kyseiset sopimukset ovat omaisuus- ja 
keskeytysvakuutusten sekä yleisten vastuuvakuutusten aloilla. Tämän yhteistyömuoto näyttää 
kuitenkin erittäin harvinaiselta Tšekissä, Puolassa, Espanjassa, Kreikassa ja Irlannissa. 

Valtaosa liitoista ilmoitti, etteivät niiden vakiovakuutusehdot ole sitovia eivätkä 
ohjeellisia. Jotkin liitot kuitenkin ilmoittivat suosittelevansa vakiovakuutusehtojensa 
noudattamista. Yksi liitto jopa totesi vastauksessaan vakiovakuutusehtojensa olevan sitovia. 
Eräät liitot eivät myöskään aseta vakiovakuutusehtojaan kaikkien asianomaisten saataville. 

Alakohtaisessa tutkimuksessa tarkasteltiin myös vakuutusmaksun indeksilausekkeita. 
Kyseiset lausekkeet muodostavat erityisen vakiovakuutusehtojen ryhmän. Niissä määrätään 
vakuutusmaksun mukauttamisesta tietyn indeksin mukaan, jos on kyse yli vuoden voimassa 
olevista sopimuksista tai aiemmin tehdyn sopimuksen voimassaolon jatkamisesta tai 
sopimuksen uusimisesta. Alakohtaiseen tutkimukseen vastanneista vakuutuksenantajista 
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28 prosenttia ilmoittaa käyttävänsä vakuutusmaksun indeksilausekkeita. Tämän keskimääräisen 
prosenttiluvun taustoja tutkittaessa paljastuu kuitenkin, että kyseisten lausekkeiden käytössä on 
huomattavia eroja eri vakuutuslajien ja jäsenvaltioiden välillä.  

Vaikuttaa siltä, että vakuutuksenantajat käyttävät pääasiassa itse kehittämiään 
vakuutusmaksun indeksilausekkeita. Hieman alle puolet vastaajista ilmoitti kuitenkin 
käyttävänsä vakuutuksenantajien liittojen kehittämiä indeksilausekkeita. Vakuutuksenantajien 
liitoilta saatujen tietojen mukaan vakuutusmaksun indeksilausekkeita kehittäneitä liittoja on noin 
puoli tusinaa. Lausekkeet koskevat yleisimmin omaisuus- ja keskeytysvakuutuksia. 

Vakuutusyhtiöiltä koottujen tietojen perusteella yhden jäsenvaltion alueen kattavia 
vakuutuspooleja on runsaasti erityisesti omaisuusvakuutusten sekä yleisten vastuusvakuutusten, 
liikennevakuutusten ja ammattivastuuvakuutusten aloilla. Tämä yhteistyömuoto on erityisen 
yleinen Saksassa, Alankomaissa, Belgiassa, Suomessa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. 
Harvinaisemmalta se vaikuttaa Italiassa, Baltian maissa, Unkarissa, Sloveniassa ja Puolassa. 

Vakuutuksenantajien liitot näyttävät olevan melko harvoin mukana vakuutuspoolien 
toiminnassa. Niiden osallistuminen liittyy yleensä poolien toiminnan eri osa-alueisiin, kuten 
poolin hallinnointiin ja koordinointiin, poolin jäsenten keskinäisten tiedonvaihtojärjestelmien 
hallinnointiin ja vakuutusmaksujen ja korvausvaatimusten selvittämiseen ja korvausten 
maksamiseen. 

Turvalaitteita koskeviin teknisiin eritelmiin, sääntöihin tai käytännesääntöihin liittyvä 
yhteistyö ei monissa jäsenvaltioissa (Kypros, Tanska, Viro, Irlanti, Italia, Liettua, Luxemburg, 
Latvia, Malta, Puola, Portugali, Slovenia ja Slovakia) näytä vaikuttavan olennaisesti 
vakuutuksenantajien menettelytapoihin. Sillä näyttäisi sitä vastoin olevan vaikutusta erityisesti 
Itävallassa, Belgiassa, Saksassa, Suomessa, Ranskassa, Alankomaissa, Ruotsissa ja 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tämänkaltaista yhteistyötä tehdään pääasiassa omaisuus- ja 
keskeytysvakuutusten, kuljetusvakuutusten ja liikennevakuutusten aloilla. Se näyttäisi sitä 
vastoin olevan erittäin vähäistä ilmailualan vakuutusten ja kaikkien vastuuvakuutusten aloilla. 

Korvausvaatimusten käsittelyä koskevien sopimusten tekeminen on yleistä Saksassa, 
Alankomaissa, Itävallassa ja Portugalissa nimenomaan liikennevakuutusten alalla ja Ranskassa 
erityisesti liikenne- sekä omaisuus- ja keskeytysvakuutusten aloilla. Tämä yhteistyömuoto on 
kuitenkin harvinainen monissa jäsenvaltioissa, kuten Tšekissä, Virossa, Suomessa, Unkarissa, 
Liettuassa, Luxemburgissa, Maltassa, Puolassa, Sloveniassa ja Slovakiassa. Kyseiset sopimukset 
ovat harvinaisempia myös Italiassa, Irlannissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa nimenomaan 
omaisuus- ja keskeytysvakuutusten sekä yleisten vastuusvakuutusten aloilla. 

Alakohtaisessa tutkimuksessa ilmeni myös, etteivät vakuutuksenantajien liitot yleensä 
veloita vakuutuksenantajilta maksua riskipreemion laskennassa käytettävien tietojen 
luovuttamisesta. 

Koska vakuutuksenantajien välisen yhteistyön laajuudessa on tutkimuksen mukaan eroja 
jäsenvaltioiden välillä, voisi olla aiheellista pohtia kysymystä kyseisen yhteistyön 
perusteltavuudesta ja tällä hetkellä voimassa olevan ryhmäpoikkeusasetuksen nojalla 
myönnettävän poikkeuksen soveltamisalasta. Tästä väliraportista järjestettävän julkisen 
kuulemisen tarkoituksena on nimenomaan tarjota tilaisuus avoimen ja tuloksellisen 
vuoropuhelun käymiseen tästä aiheesta. 

6. PÄÄTELMÄT JA JATKOTOIMET 
Alakohtainen tutkimus on mahdollistanut erittäin kattavan tietokannan luomisen edellä 

käsitellyistä viidestä kysymyksestä. Eri markkinaosapuolille lähetettyjen kyselylomakkeiden 
laajuuden ja tiedonkeruusta erityisesti vakuutuksenantajille ja pienille ja keskikokoisille 
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vakuutusedustajille aiheutuneen työmäärän vuoksi vastaukset eivät aina välttämättä olleet niin 
selkeitä, osuvia ja tyhjentäviä kuin odotettiin. 

Komissio aikookin toteuttaa ylimääräisiä kohdennettuja tutkimustoimenpiteitä 
(kyselylomakkeet ja/tai haastattelut) monien eri sidosryhmien kanssa. Komissio aikoo keskittää 
jatkotutkimukset erityisesti kilpailun kannalta ongelmallisiin käytännön kysymyksiin. Sen 
lisäksi, että lisätutkimuksilla voidaan selkiyttää tähän mennessä saatujen vastausten perusteella 
esiin nousseita kysymyksiä, ne mahdollistavat yritysvakuutuksia koskevan alakohtaisen 
tutkimuksen keskittämisen kilpailuvaikutuksiin. 

Komissio aikoo lisäksi kannustaa aktiivisesti yritysvakuutusalan asiakaskuntaa (ts. pk-
yrityksiä ja suuria yritysasiakkaita) osallistumaan liittojensa välityksellä jatkotutkimuksiin. 
Loppuraportissa voitaneenkin esittää eri näkökulmat tasapuolisesti huomioon ottava näkemys 
tarkasteltavina olevista kysymyksistä. 

Komissio käynnistää tämän väliraportin pohjalta julkisen kuulemiskierroksen, jonka 
puitteissa sidosryhmillä on tilaisuus käydä avointa ja tuloksellista vuoropuhelua raportissa esille 
otetuista kysymyksistä. Kuulemiskierros päättyy 10. huhtikuuta 2007.  

Brysselissä järjestetään 9. helmikuuta 2007 julkinen kuulemistilaisuus, johon kutsutaan 
mukaan kaikki sidosryhmät eli  vakuutusyhtiöt, vakuutusedustajat, vakuutuksenantajien ja 
vakuutusedustajien liitot, sääntelyviranomaiset ja yritysvakuutusasiakkaita edustavat liitot. 

Syyskuussa 2007 julkaistavassa loppuraportissa alakohtaisesta tutkimuksesta on 
tarkoitus esitellä uusien tutkimustoimenpiteiden tuloksia sekä kommentoida julkisessa 
kuulemisessa esille otettuja keskeisiä kysymyksiä. 
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II. KUULEMINEN 

1. KUULEMISKIERROKSELLA KÄSITELTÄVÄT KYSYMYKSET 
Komissio odottaa paljon vuoropuhelulta, jota se aikoo käydä jatkossa 

markkinaosapuolten ja viranomaisten kanssa väliraportissa esitellyistä alakohtaisen tutkimuksen 
alustavista tuloksista. Komissio kehottaa sen vuoksi alan toimijoita, yritysvakuutusasiakkaita ja 
muita sidosryhmiä esittämään tutkimustuloksista kannanottoja ja kommentteja. Sidosryhmät 
voivat lisäksi ottaa komissioon suoraan yhteyttä yritysvakuutuksiin liittyvien 
kilpailukysymysten käsittelemiseksi. 

Komissio painottaa kuulemisessa joitakin erityiskysymyksiä, joista sidosryhmät voivat 
siten esittää näkemyksiään. Sidosryhmät voivat kuitenkin vapaasti esittää väliraportissa 
esitellyistä alustavista tutkimustuloksista mitä tahansa muita kommentteja eli  myös 
kommentteja, jotka eivät välttämättä liity jäljempänä mainittuihin aiheisiin. 

Komissio etusijalle asettamia aiheita ovat seuraavat: 

 Poikkeamat yhdistetyissä kulusuhdeluvuissa 
K.1 Onko joissakin EU:n jäsenvaltioissa havaituille selville poikkeamille pk-yritysten ja 
suurten yritysasiakkaiden yhdistetyissä kulusuhdeluvuissa pakottavia perusteluita?  

 ”Best terms and conditions” -lauseke 
K.2 Kuinka laajassa käytössä nk. ”best terms and conditions” –lausekkeet ovat 
jälleenvakuutus- ja rinnakkaisvakuutusmarkkinoilla? Mihin tämän lausekkeen käyttöönotto 
perustuu? 

K.3 Missä neuvotteluvaiheessa tämä lauseketyyppi nousee esiin ja mitkä / kuinka monet 
osallistujat pyytävät sen lisäämistä? 

K.4 Miten lausekkeen soveltamista valvotaan? 

K.5 Millaisia vaikutuksia tällä lausekkeella on markkinoihin? 

 Pitkäaikaiset sopimukset 
K.6 Oletteko havainneet,  että vakuutussopimusten kesto olisi estänyt sellaisten 
vakuutustenantajien markkinoilletulon, jotka olivat halukkaita siirtymään uusille markkinoille 
ja/tai hankkimaan uusia asiakkaita? Perustelkaa vastauksenne myös irtisanomislausekkeen ja 
automaattista uusimista/jatkamista koskevien lausekkeiden kannalta. 

K.7 Onko teillä kokemusta siitä, että vakuutussopimusten kesto olisi ollut esteenä 
vakuutuksenantajan vaihdolle? Perustelkaa vastauksenne myös irtisanomislausekkeen ja 
automaattista uusimista/jatkamista koskevien lausekkeiden kannalta. 

 Vakuutusedustajien palkkiot 
K.8 Missä määrin riippumattomat vakuutusedustajat (vakuutusmeklarit ja monia eri 
vakuutuksenantajia edustavat asiamiehet) antavat asiakkailleen tietoja vakuutuksenantajien 
maksamista korvauksista (ts. palkkioista, ehdollisista palkkioista + bonuksista, palvelumaksuista 
ja muista maksuista)?  
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 Palkkion alentaminen 
K.9 Myöntävätkö riippumattomat vakuutusedustajat kotijäsenvaltiossanne asiakkailleen 
alennuksia palkkioista? Kuinka yleinen käytäntö tämä on pk-yritysasiakkaiden osalta? Entä 
suurten yritysasiakkaiden osalta?  

K.10 Ovatko vakuutuksenantajat ja riippumattomat vakuutusedustajat tehneet sopimuksia, 
joilla kielletään asiakkailta veloitettavien palkkioiden alentaminen? Onko käytössä muita 
käytäntöjä, jotka voivat saada riippumattomat vakuutusedustajat luopumaan asiakkaiden 
palkkioiden alentamisesta? 

 Horisontaalinen yhteistyö 
K.11 Tutkimuksessa kerätyt tiedot vakuutuksenantajien keskinäisen yhteistyön muodoista 
osoittavat, että jäsenvaltioiden välillä on tässä suhteessa huomattavia eroja. Mistä nämä erot 
johtuvat? 

K.12 Miten katsotte hyötyneenne yritysvakuutusasiakkaana tässä raportissa kuvailluista 
vakuutuksenantajien keskinäisen yhteistyön muodoista? 

K.13 Onko teillä yritysvakuutusasiakkaana kokemusta siitä, että tässä raportissa kuvaillut 
vakuutuksenantajien keskinäisen yhteistyön muodot olisivat estäneet kilpailua? 

2. KUULEMISMENETTELY 
Kuulemismenettely kestää 12 viikkoa ja päättyy 10. huhtikuuta 2007. 

Vastaukset pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen:  

Comp-Ins-Inquiry-Feedback@ec.europa.eu.  

Vastaajilta toivotaan enintään 20 sivun pituisia vastauksia palautteen tehokkaan 
käsittelyn varmistamiseksi komissiossa. Kukin yritys voi esittää kommentteja vain yhden 
kerran. 

Vastaajia pyydetään ottamaan huomioon, että niiden vastaukset saatetaan julkaista 
komission verkkosivuilla. 

Jos kyse on arkaluonteisista tiedoista, osallistujien kannattaa toimittaa ne komissiolle 
epävirallisina ja luottamuksellisina. Komissio sitoutuu takaamaan toimitetun aineiston 
luottamuksellisuuden. 

Olkaa hyvä ja ilmoittakaa vastauksessanne, jos ette anna komissiolle lupaa vastauksenne 
julkaisemiseen. Jos vastauksenne sisältää luottamuksellisia tietoja, olkaa hyvä ja toimittakaa 
siitä myös julkaistava versio. 

mailto:Comp-Ins-Inquiry-Feedback@ec.europa.eu

