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ÖSSZEFOGLALÁS ÉS KONZULTÁCIÓ1 

I. ÖSSZEFOGLALÁS 

A vállalati vagyonbiztosítás ágazati vizsgálatának célja, hogy elemezze az Európai 
Unióban a vállalkozásoknak nyújtott biztosítási termékeket és szolgáltatásokat. Kroes biztos 
2005. júniusi közleményében leírtaknak megfelelően az ágazati vizsgálat fő célkitűzése, hogy 
megismerje az ágazat működését, amely révén felfedezhetők a versenytorzulások. Ezeket a 
torzulásokat aztán a Bizottság vagy az Európai Versenyhatóságok Hálózatának nemzeti 
versenyhatóságai a Szerződés 81. és 82. cikkeinek megfelelően orvosolhatják. 

Az ágazati vizsgálat előzetes eredményei, ahogy ezt az időközi jelentés is leírja, 
szekunder elemzésen, valamint a biztosítótársaságok, biztosításközvetítők, viszontbiztosítók, 
nemzeti biztosítói társulások, közvetítők és kockázatkezelők körében végzett vizsgálaton 
alapulnak. A biztosítók és a közvetítők – főként alkuszok – körében végzett vizsgálat során 
statisztikai mintavételezési eljárást alkalmaztak. A vizsgálat különböző fázisainak válaszadási 
arányai 80% és 100% között mozogtak. 

Az ágazati vizsgálat a következő területeket vizsgálta: 
• a vállalati vagyonbiztosítás ágazatának pénzügyi vonatkozásai; 
• a vállalati vagyonbiztosítás ágazatában kötött szerződések időtartama; 
• viszontbiztosítás; 
• az értékesítési csatornák szerkezete, működése és díjazása; 
• a biztosítók közötti horizontális együttműködés. 

1. A VÁLLALATI VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁGAZATÁNAK PÉNZÜGYI VONATKOZÁSAI 
A szakma által általánosan használt és versenyképes küszöböt felállító, állandó 

jövedelmezési arányon alapuló eredmények azt mutatják, hogy a vállalati vagyonbiztosítási 
ágazatban az EU-25 szintjén magas a jövedelmezőség. A vállalati vagyonbiztosítási ágazatban a 
bruttó jövedelmezőség 2005-ben a három legnagyobb európai biztosítási piacon 26% körüli 
volt, amely a biztosítási ágazatok és a tagállamok szerint nagy eltéréseket mutat. A 
szerződéskötési nyereségi arány az EU-25 tagállamaiban egészen 200%-ig felmehet ugyanazon 
biztosítási ágazat tekintetében és 100%-ot is elérhet ugyanabban az országban a különböző 
biztosítási ágazatok tekintetében. A jövedelmezőséget a legtöbb tagállamban fenntartották, de az 
új tagállamokban ez jelentősen magasabb, mint az EU-15 országaiban. 

A biztosítótársaságok költségalapjai az EU-25 országaiban jelentős eltéréseket mutatnak 
és nem konvergensek. Különösen az új tagállamokban a biztosítók jelentősen magasabb 
költségarányokkal dolgoznak, mint az EU-15-ben. Úgy tűnik tehát, hogy tagállami szinten a 
kevésbé hatékony piacok magasabb jövedelmezőséget mutatnak. 

A jövedelmezőségben mutatkozó nagy eltérések azt mutatják, hogy jelentős a piac 
szétaprózódása és számos tagállamban az árcsökkenés potenciális mértéke.  

Bizonyos tagállamokban a magas és fenntartott jövedelmezőség a piaci erő 
gyakorlásából eredhet. Egyes piacokon további nyomozásnak fogják alávetni, hogy lehet-e ok-
okozati összefüggés a pénzügyi teljesítmény és a lehetséges versenyakadályok között. 

Végül érdemes megjegyezni, hogy néhány tagállamban a kis- és középvállalkozások (a 
továbbiakban: KKV-k) szegmenseiben következetesen magasabb a szerződéskötési 
                                                 
1  A vállalati vagyonbiztosítás ágazatában végzett vizsgálatról szóló időközi jelentés teljes szövege itt érhető el: 

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/financial_services/interim_report_2401
2007.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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jövedelmezőség, mint a nagyvállalatok szegmenseiben (a továbbiakban: NV-k). Ez azt is 
jelezheti, hogy ezekben a tagállamokban a KKV-k szerződéskötéseit az NV-szegmens alacsony 
bevételeinek keresztfinanszírozására használják fel.  

2. A VÁLLALATI VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁGAZATÁBAN KÖTÖTT SZERZŐDÉSEK 
IDŐTARTAMA  
A vizsgálatban szereplő adatok azt mutatják, hogy egy adott biztosítási ágazatban kötött 

biztosítási szerződések átlagos időtartama jelentősen eltér az egyes tagállamokban. Míg számos 
tagállamban a biztosítási szerződések többségét éves alapon kötik meg, más tagállamokban a 
hosszú távú megállapodások használatosak, így Ausztriában, Olaszországban, Hollandiában és 
Szlovéniában. 

Ezen felül a szerződések automatikus megújulásáról vagy meghosszabbodásáról szóló 
záradékok általánosak. 

Az adatok nem mutatnak jelentős eltérést az NV-k és a KKV-k esetében alkalmazott 
gyakorlatok között. 

Bizonyos esetekben a szerződésben szereplő biztosítás időtartama a termék lényeges 
eleme, amelyet a biztosítótársaság határoz meg és értékesít. Amennyiben a biztosítás időtartama 
szerepel a termék meghatározásában, kétséges, hogy az versenykorlátozásnak tekinthető. 
Ugyanakkor amennyiben nem ez az eset áll fenn, a vállalati vagyonbiztosítási ágazatban kötött 
hosszú távú megállapodások bizonyos körülmények között versenyjogi aggodalmak merülnek 
fel a biztosítási piacokon az új belépők kizárásának kockázata miatt.  

A hosszú távú megállapodások kizáró hatásainak értékelése nevezetesen attól a 
kumulatív hatástól fog függeni, amelyet a hasonló hosszú távú szerződések gyakorolnak majd a 
piachoz való hozzáférésre. A megállapodás gazdasági és jogi kontextusával kapcsolatos más 
tényezők értékelésétől is függeni fog. Ezek a tényezők egyrészről ahhoz kapcsolódnak, hogy 
egy új versenytárs hogyan férkőzhet a szerződések csoportjához, másrészről hogy az adott 
piacon milyen feltételek mellett működik verseny. Végül szükséges értékelni, hogy valamely 
biztosító által kötött megállapodások milyen mértékben járulnak hozzá az ugyanazon a piacon 
kötött hasonló szerződések egészének kumulatív hatásához. 

E kizárási kockázatok valószínűségét további vizsgálat fogja értékelni. 

3. VISZONTBIZTOSÍTÁS 
A világ fő viszontbiztosítóinak jelentős része az Európai Unióban rendelkezik 

székhellyel. Nemzetközi alapon kötnek szerződéseket, mivel maga a viszontbiztosítás többnyire 
nemzetközi üzlet. 

Az összefonódás területén az Európai Bizottság által alkalmazott gyakorlat értelmében a 
viszontbiztosítási szolgáltatást olyan egységes releváns termékpiacnak kell tekinteni, amely a 
kockázatok minden osztályára nyújt viszontbiztosítást, mivel a kockázatok egy bizonyos 
osztályát fedező viszontbiztosító könnyen és gyorsan helyezhet át tőkét és forrásokat ebből a 
biztosítási osztályból egy másik osztályba (kínálat-oldali helyettesíthetőség).  

Az ágazati vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy a biztosítók 91%-a figyelembe veszi 
a pénzügyi besorolásokat, amikor viszontbiztosítót választ, és hogy e biztosítók 95%-a 
meghatározott egy olyan minimum besorolást, amely alatt nem hajlandó viszontbiztosítást 
vásárolni egyetlen viszontbiztosítótól sem. Ez felveti a különböző viszontbiztosítók kereslet-
oldali helyettesíthetőségének kérdését, és így azt is, hogy a besorolások egyedi esetekben 
befolyásolják-e a termékpiac meghatározását. 
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Továbbá jelentős számú viszontbiztosító besorolásainak csökkenése esetén felvetődik a 
kérdés, hogy a biztosítók fenntartják-e besorolási várakozásaikat, mivel ez olyan helyzethez 
vezetne, amelyben csak korlátozott számú viszontbiztosító nyújthatna szolgáltatást a legtöbb 
biztosítónak. 

A vizsgálat azt is kimutatta, hogy az EU-ban működő viszontbiztosító-társaságok a 
közvetlen biztosító ügyfelekkel kötött szerződéseikbe beleveszik az úgynevezett „legjobb 
feltételek” (best terms and conditions) záradékot. E záradék lehetővé teszi, hogy egy adott 
viszontbiztosító kedvezőbb feltételekhez jusson, mint amit ugyanazon biztosítónak egy másik 
viszontbiztosítóval kötött viszontbiztosítási megállapodása tartalmazott volna. Ez a „legjobb 
feltételek” záradék szerződésekben és önkéntes viszontbiztosításban is megjelenhet. Különböző 
módon szövegezik meg és néha pecséttel jelzik. 

A „legjobb feltételek” záradék az érintett viszontbiztosítók számára a legkedvezőbb 
szintre hangolja a feltételeket, függetlenül e viszontbiztosítók jellemzőitől, a közvetlen biztosító, 
és végső soron a vállalati vagyonbiztosítást végfogyasztójának rovására. A záradék növeli az 
árak átláthatóságát is, és bizonyos piaci feltételek mellett versenykorlátozást valósíthat meg az 
EK-Szerződés 81. cikkének (1) bekezdése értelmében. Néhány válaszadó ugyanakkor érveket 
hozott elő e gyakorlat igazolására. 

4. AZ ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNÁK SZERKEZETE, MŰKÖDÉSE ÉS DÍJAZÁSA 
A vállalati vagyonbiztosítási termékeket különféle csatornákon keresztül értékesítik, 

közvetlenül a biztosítótársaságok vagy közvetlenül kizárólagos (vagy kötött) ügynökök, több 
társaságnak dolgozó (vagy független) ügynökök, alkuszok, bankok vagy más pénzügyi 
intézmények. 

Az értékesítési csatornák szerkezete tagállamonként történelmi és kulturális okok miatt 
eltérő, de különbségek adódnak a biztosítási ágazatok és/vagy az ügyfélprofilok szerint is. Bár 
sok biztosítótársaság egynél több értékesítési csatornát üzemeltet, az EU-ban a vállalati 
vagyonbiztosítási piacot elsősorban az alkuszok szolgálják ki. Az EU-ban a legtöbb biztosítási 
ágazatban a második leginkább használt értékesítési csatornát a kizárólagos ügynökök alkotják. 

Bizonyos értékesítési struktúrák (pl.: a kizárólagos ügynökök hálózatai) egyedi 
körülmények között akadályozhatják a piacra való belépést. Ezzel szemben az alkuszcsatorna 
megkönnyítheti a piacra való belépést azon külföldi biztosítók számára, amelyek nem 
rendelkeznek saját vagy kellően fejlett értékesítési hálózattal. A biztosítók vizsgálata szerint az 
értékesítési infrastruktúrához való hozzáférés az egyik legfontosabb tényező, amely befolyásolja 
a biztosítók új piacra való belépéséről szóló döntését. 

Az alkuszok funkciója az elmúlt húsz évben megváltozott. A hagyományos 
piacösszevető szerepből, amely abból állt, hogy az ügyfelektől a kockázatot áthelyezte a 
biztosítókhoz, áttért az ügyfeleknek és a biztosítóknak szolgáltatást nyújtó szerepbe. Az 
alkuszpiacok növekvő megszilárdulása és koncentrációja hozzájárult az alkuszvállalkozások 
méretének és forrásainak megnövekedéséhez. Ezen felül a technológiai fejlődés arra ösztönözte 
az alkuszokat, hogy ügyfeleiknek széles körű kiegészítő és innovatív szolgáltatásokat 
nyújtsanak.  

Az ágazati vizsgálat eredményei azt sugallják, hogy az alkuszok általában sok 
biztosítóval állnak kapcsolatban, üzletkötéseik nagy részét nagyon kevés számú biztosítóra 
koncentrálják. 

Az alkuszok mind tanácsadást nyújtanak az ügyfelek számára, mind a biztosítók 
értékesítési csatornájaként funkcionálnak, amely gyakran párosul szerződés-aláírási és jegyzési 
jogkörrel. Ez a kettős szerep összeférhetetlenség forrása lehet az ügyfeleknek adott tanács 
tárgyilagosságával és saját kereskedelmi szempontjaik között. 
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Az alkusz által az ügyfélnek javasolt biztosító kiválasztását meghatározó tényezők 
között első helyen áll a tranzakciós díj, a biztosító pénzügyi helyzete és az elérhető biztosítási 
hatály kiterjedése. E tényezők jelentősége nem igazán tér el az EU-ban az NV és a KKV 
ügyfelek esetében. Az NV-ket ugyanakkor általában jobban tájékoztatják alkuszaik, mint a 
KKV-kat. A tagállamok között az árajánlatok és az alkuszok által az ügyfeleknek ajánlott 
különböző biztosítói feltételek számában mutatkozó feltűnő különbségek ellenére ez a szám nő a 
biztosítandó kockázati esemény összetettsége szerint. Minél nagyobbak a kockázatok, annál 
jobb tanácsokat kapnak az ügyfelek. 

A független közvetítőknek – különösen az alkuszoknak – a biztosítási piacon a 
versenyösztönzésben játszott szerepe nem csupán a kettős funkciójukból adódó fent említett 
összeférhetetlenség esetén gyengülhet, hanem a díjazásukhoz kapcsolódó összeférhetetlenség 
esetén is. Ez az összeférhetetlenség ronthatja az ügyfeleknek nyújtott tanácsok tárgyilagosságát. 

Ebben az összefüggésben a céljutalékoknak különös figyelmet szenteltek a 2004-ben és 
2005-ben az Egyesült Államokban elvégzett „Spitzer”-vizsgálat miatt, amely a világ legnagyobb 
biztosítási alkuszcégeit és számos biztosítótársaságot vett górcső alá. A céljutalékokat a 
biztosítók fizetik a közvetítőknek a kölcsönösen elfogadott célokban elért eredmények alapján. 
Így ezek arra ösztönözhetik a közvetítőket, hogy nagy mennyiségű vagy jövedelmező üzleti 
forgalmat bonyolítsanak le a kiválasztott biztosítótársaságokkal, nem feltétlenül az ügyfelek 
érdekében. 

Az ágazati vizsgálat eredményei megerősítik, hogy a múltban számos tagállamban 
elterjedtek a céljutalék-megállapodások, különösen az EU-15 országaiban. Néhány közvetítő 
jelentős jövedelemre tett szert céljutalékokból, ami hangsúlyozza a potenciális 
összeférhetetlenséget. Úgy tűnik, az Egyesült Államokban végzett vizsgálat és a növekvő 
közfigyelem néhány piaci résztvevőt arra vezetett, hogy változtassa meg céljutalék-politikáját, 
de nem feltétlenül annak feladásával. Más piaci résztvevők semmit nem változtattak 
gyakorlatukon. A Bizottság ezt a kérdést tovább szeretné vizsgálni. 

Az ágazati vizsgálat során a kockázatkezelők társulásai megerősítették, hogy a biztosítási 
ügyfelek kritikusak a közvetítők díjazásának átláthatatlanságával szemben. A vizsgálat azt 
mutatja, hogy az EU-ban a közvetítők nem vallják be maguktól ügyfeleiknek, hogy a biztosítás 
megkötéséért milyen jutalékban részesülnek. Dánia, Finnország és Svédország kivételével a 
vizsgált tagállamokban a válaszadók ügyfeleik csupán 3-30%-ával közlik automatikusan a 
kapott jutalékokat. A válaszadók által megadott, a jutalékok ügyfelek kérésére történő közlésére 
vonatkozó megfelelő számadatok jelentősen magasabbak. Ugyanakkor némi kétely övezheti 
ezen adatok megbízhatóságát, mivel számos válaszadó azt írta, hogy az ügyfelek állítólag nem 
kérnek ilyen jellegű információt. A jutalékok esetében a biztosított által fizetett biztosítási díj a 
kockázati fedezet árából és a közvetítői szolgáltatások árából áll. Mivel nem átlátható a 
közvetítők díjazása, a közvetítői szolgáltatásárak összevetésének lehetősége csökken. A 
felmérés tovább fogja vizsgálni ezt a kérdést, aktívan keresve a vállalati vagyonbiztosítási 
ágazat ügyfeleinek nézőpontjait. 

A jutalékengedmény biztosítók által történő megtiltása az eladási ár rögzítésével 
egyenértékű, és ezért versenykorlátozást valósít meg, amelyre nem vonatkozik a vertikális 
megállapodásokról és összehangolt magatartásokról szóló rendeletben (1999. december 22-i 
2790/1999/EK rendelet) előírt csoportmentesség. A jutalékengedményt Németországban 
törvény tiltja. A Bizottság tovább fogja vizsgálni, hogy milyen mértékben van jelen a 
jutalékengedmény, és léteznek-e olyan megállapodások vagy gyakorlatok, amelyek 
megakadályozzák, hogy a közvetítők ügyfélszerzés céljából engedményt adjanak a jutalékokból.  
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5. A BIZTOSÍTÓK KÖZÖTTI HORIZONTÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS 
A biztosítók közötti horizontális együttműködés nagy eltéréseket mutat a különböző 

tagállamokban és a különböző biztosítási között. 

Néhány együttműködési forma részére a 2003. február 27-én elfogadott és 2010. március 
31-én hatályát vesztő 358/2003/EK rendelet csoportmentességet biztosít. Ez a rendelet 
csoportmentességet biztosít a számításokra és felmérésekre, az általános biztosítási szerződési 
feltételekre, a kockázatok együttbiztosítására és a biztonsági berendezésekre vonatkozó 
megállapodások számára. 

A vizsgálat különösen azt mutatta, hogy a számítások és felmérések területén folytatott 
együttműködés jelentős Németországban és Belgiumban, a biztosítási ágazatok tekintetében 
pedig a gépjármű-biztosítás, vagyon/üzemszünet-biztosítás, környezetvédelmi 
felelősségbiztosítás, magán balesetbiztosítás/egészségügyi kiadások biztosítása és az általános 
felelősségbiztosítás területén. Ugyanakkor sokkal kevésbé tűnik jelentősnek az ilyen 
együttműködés például Magyarországon, Dániában és Lengyelországban. Sokkal kevésbé 
jelentős a vezetői felelősségbiztosítás és a hitel- és kezességbiztosítás ágazataiban is. 

Néhány társulás válaszában kijelentette, hogy nem mindig készítenek a nem tag 
biztosítótársaságok számára elérhető számításokat és felméréseket. 

Az általános szerződési feltételek közös megállapítására és elosztására vonatkozó 
megállapodások az ágazati vizsgálat eredményei szerint általánosak az ágazatban, gyakorlatilag 
minden biztosítási ágazatot érintenek, jelentősebben pedig a vagyon/üzemszünet-biztosítást és 
az általános felelősségbiztosítás ágazatát. Ugyanakkor ez az együttműködési forma 
jelentéktelennek bizonyult a Cseh Köztársaságban és Lengyelországban, valamint marginális 
Spanyolországban, Görögországban és Írországban. 

Míg a társulások többsége azt jelezte, hogy általános szerződési feltételei nem 
kötelezőek, sem ajánlottak, néhány bevallása szerint ajánlja saját általános feltételrendszerét. 
Egy társulás azt jelezte, hogy általános szerződési feltételei kötelezőek. Ezen felül néhány 
társulás nem teszi hozzáférhetővé minden érintett fél számára általános szerződési feltételeit. 

Az ágazati vizsgálat felmérte az indexálási záradékokat is. Ezek a záradékok az 
általános szerződési feltételek különleges típusai, amelyek az egy évnél hosszabb időre kötött 
szerződések esetén vagy egy érvényben lévő szerződés meghosszabbítása vagy megújítása 
esetén díjkiigazítást írnak elő egy bizonyos index alkalmazásával. Az ágazati vizsgálatra a 
biztosítók által adott válaszok azt mutatják, hogy a válaszadók 28%-a használ indexálási 
záradékokat. Ez az átlag azonban nem jelzi, hogy e záradékok használata a különböző biztosítási 
ágazatokban és a különböző tagállamokban nagyon eltérő.  

Úgy tűnik, a biztosítók főként általuk megszövegezett indexálási záradékot használnak. 
A válaszadók kevesebb mint fele jelezte ugyanakkor, hogy a biztosítási társulások által 
megszövegezett indexálási záradékot használ. A biztosítói társulásoktól begyűjtött adatok 
szerint megközelítőleg fél tucat társulás szövegezett meg saját indexálási záradékot, főként a 
vagyon/üzemszünet-biztosítás ágazatában. 

A biztosítótársaságoktól begyűjtött adatok azt mutatják, hogy valamely tagállam egész 
területére vonatkozó biztosításcsoportok nagy számban vannak jelen a vagyonbiztosítás, az 
általános felelősségbiztosítás, a gépjármű-biztosítás és a szakmai felelősségbiztosítás területén. 
Ez a fajta együttműködés különösen Németországban, Hollandiában, Belgiumban, 
Finnországban és az Egyesült Királyságban jellemző. Kevésbé releváns Olaszországban, a balti 
tagállamokban, Magyarországon, Szlovéniában és Lengyelországban. 

Úgy tűnik, a biztosítói társulások csak mérsékelten érdekeltek a biztosításcsoportokban. 
Tevékenységük általában a csoporttevékenységek különböző vonatkozásaihoz kapcsolódik, 
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beleértve a csoport irányítását és koordinálását, a csoporttagok közötti adatcserélő rendszerek 
irányítását, valamint a díjak és igények tisztázását és rendezését. 

Úgy tűnik, a biztonsági berendezésekre vonatkozó műszaki előírások, szabályok vagy 
magatartási szabályzatok területén folytatott együttműködésnek számos tagállamban (Ciprus, 
Dánia, Észtország, Írország, Olaszország, Litvánia, Luxemburg, Lettország, Málta, 
Lengyelország, Portugália, Szlovénia és Szlovákia) nincs jelentős hatása a biztosítók politikáira. 
Ellenben szerepe van különösen Ausztriában, Belgiumban, Németországban, Finnországban, 
Franciaországban, Hollandiában, Svédországban és az Egyesült Királyságban. Ez az 
együttműködés főként a vagyon/üzemszünet-biztosítás, a szállítási biztosítás és a gépjármű-
biztosítás ágazatait érinti. Marginális a légi biztosítás és az összes felelősségbiztosítás 
ágazataiban. 

A kárrendezési megállapodások általánosak Németországban, Hollandiában, 
Ausztriában és Portugáliában a gépjármű-biztosítás ágazatában, Franciaországban pedig 
különösen a gépjármű-biztosítás és a vagyon/üzemszünet-biztosítás ágazataiban. Ugyanakkor ez 
a fajta együttműködés sok tagállamban jelentéktelenebb: Cseh Köztársaság, Észtország, 
Finnország, Magyarország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Lengyelország, Szlovénia és 
Szlovákia, valamint a vagyon/üzemszünet-biztosítás és az általános felelősségbiztosítás 
ágazatában Olaszországban, Írországban és az Egyesült Királyságban. 

Az ágazati vizsgálat végül azt is megállapította, hogy a biztosítói társulások ritkán 
fizettetik meg a biztosítókkal a kockázati díj kiszámításához használt adatokhoz való 
hozzáférést. 

A biztosítók közötti együttműködés szintje tekintetében a felmérés szerint a tagállamok 
közötti különbségek alapján kétségek merülhetnek fel az együttműködések igazoltságával és a 
jelenlegi csoportmentességi rendelet által nyújtott mentesség hatályával kapcsolatban. Az ezen 
időközi jelentésről tartandó nyilvános konzultáció alkalmat nyújt majd a kérdésről folytatott 
nyílt és gyümölcsöző vitára. 

6. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS KÖVETKEZŐ LÉPÉSEK 
Az ágazati vizsgálat révén nagyon átfogó adatbázis jött létre a fent vitatott öt kérdésről. 

Ugyanakkor a különböző piaci szereplőkhöz kiküldött kérdőívek összetettsége és a különösen a 
kis- és középméretű biztosítók és közvetítők adatgyűjtésre fordított jelentős erőfeszítései miatt a 
válaszok nem mindig voltak kellőképpen világosak, pontosak és kimerítőek. 

A Bizottságnak ezért szándékában áll egy kiegészítő, célzott vizsgálati kört (kérdőívek 
és/vagy interjúk) indítani a különböző érintettekkel. A Bizottság e további vizsgálatokat 
különösen a versenyjogi aggodalmakat felvető konkrét kérdésekre fogja összpontosítani. E 
kiegészítő vizsgálatok nem csupán segítenek tisztázni az eddig kapott válaszokból felmerülő 
bizonyos kérdéseket; hanem a vállalati vagyonbiztosításról végzett felmérés versenyre 
vonatkozó összpontosítását is fokozza. 

A Bizottság ezen felül a vizsgálat további fázisában társulásaik révén be fogja vonni a 
vállalati biztosítás vásárlói oldalát is (azaz a KKV-kat és NV-kat), hogy a végleges jelentésben 
kiegyensúlyozott képet tudjon adni a kérdésről. 

Ezen időközi jelentés közzétételével a Bizottság nyilvános konzultációt indít, 
megteremtve a jelentésben felvetett különböző kérdésekről tartott nyílt és gyümölcsöző vita 
feltételeit. A nyilvános konzultációs időszak 2007. április 10-ér ér véget.  

2007. február 9-én Brüsszelben nyilvános meghallgatást tartanak az összes érintett 
részvételével: biztosítótársaságok, közvetítők, biztosítói és közvetítői társulások, szabályozó 
hatóságok és a vállalati vagyonbiztosítási ügyfeleket képviselő egyesületek. 
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Az ágazati vizsgálat zárójelentését, amely a vizsgálat újabb körének eredményeit, 
valamint a nyilvános konzultáció és meghallgatás során felmerült kérdéseket fogja bemutatni, 
2007 szeptemberében teszik közzé. 
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II. KONZULTÁCIÓ 

1. MEGVITATANDÓ KÉRDÉSEK 
A Bizottság célja, hogy a piaci részvevőkkel és hatóságokkal párbeszédet 

kezdeményezzen az ágazati vizsgálatnak az időközi jelentésben bemutatott eredményeiről. A 
Bizottság ezért felkéri az ágazati szereplőket, vállalati vagyonbiztosítási ügyfeleket és más 
érdekelt feleket, hogy ezen eredményekkel kapcsolatosan küldjék el észrevételeiket és 
megjegyzéseiket. Az érintettek ezen felül közvetlenül is kapcsolatba léphetnek a Bizottsággal a 
vállalati vagyonbiztosításhoz kapcsolódó versenyjogi kérdések megvitatása céljából. 

A Bizottság kiemelt néhány konzultációs kérdést. Így az érintettek kifejthetik nézeteiket 
a kulcskérdésekben. Ugyanakkor bármilyen más, az időközi jelentésben bemutatott előzetes 
eredményekkel kapcsolatos, az alább meghatározott kérdésekhez nem közvetlenül 
kapcsolódó megjegyzést is szívesen fogadnak az érintettek részéről. 

A Bizottság által kiemelt konzultációs kérdések a következők: 

 A kombinált hányadban való eltérések 
1. Az EU-25 néhány tagállamában a KKV-k és az NV-k kombinált hányadainak szintjében 
tapasztalt eltérésék teljes mértékben indokoltak-e?  

 „Legjobb feltételek” záradék 
2. A viszontbiztosítási és együttbiztosítási piacokon mennyire elterjedt az úgynevezett 
„best terms and conditions” záradék használata? Honnan ered ez a fajta záradék? 

3. A tárgyalások melyik stádiumában jelenik meg az a záradéktípus és melyik/mennyi 
részvevő kéri a bevezetését? 

4. Hogyan tartatják be a záradékot? 

5. E záradéktípus milyen hatást gyakorol a piacra? 

 Hosszú távú megállapodások 
6. Tapasztalta-e, hogy a biztosítási szerződések időtartama akadályt gördít az új piacra 
belépni és új vásárlókat szerezni kívánó biztosítók belépése elé? Magyarázatában kérjük vegye 
figyelembe a felmondási záradékok és az automatikus megújítási/meghosszabbítási záradékok 
létezését! 

7. Tapasztalta-e, hogy a biztosítási szerződések időtartama komolyan akadályozza a másik 
biztosítóhoz való áttérést? Magyarázatában kérjük vegye figyelembe a felmondási záradékok és 
az automatikus megújítási/meghosszabbítási záradékok létezését! 

 A közvetítők díjazása 
8. A független biztosítási közvetítők (alkuszok és több társaságnak dolgozó ügynökök) 
milyen mértékben közlik ügyfeleikkel a biztosítóktól kapott díjazásukat (azaz jutalékokat, 
céljutalékokat, beleértve a profitjutalékokat, a szolgáltatási díjakat és más kifizetéseket)?  

 Jutalékengedmény 
9. Tagállamában a független biztosítási közvetítők adnak-e engedményt jutalékaikból az 
ügyfél számára? A KKV-ügyfelek esetében mennyire általános ez a gyakorlat? Mennyire 
általános az NV-ügyfelek esetében?  
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10. Van-e megállapodás a biztosítók és a független közvetítők között az ügyfelek számára 
történő jutalékengedmény kiküszöböléséről? Van-e olyan gyakorlat, amely akadályozza a 
független biztosítási közvetítőket abban, hogy az ügyfelek számára engedményt adjanak a 
jutalékokból? 

 Horizontális együttműködés 
11. A biztosítók közötti együttműködés különböző formáira vonatkozó felmérési adatok azt 
mutatják, hogy a tagállamok között jelentős eltérések vannak. Hogyan magyarázhatók ezek a 
különbségek? 

12. Az e jelentésben leírt, biztosítók közötti együttműködési formákból vállalati 
vagyonbiztosítási ügyfélként származott-e előnye, és ha igen, milyen? 

13. Vagyonbiztosítási ügyfélként tapasztalta-e, hogy az e jelentésben leírt, biztosítók közötti 
együttműködési formák akadályozták a versenyt? 

2. KONZULTÁCIÓS ELJÁRÁS 
A konzultáció 12 héten keresztül tart, és 2007. április 10-én ér véget. 

A válaszokat a következő e-mail címre kell elküldeni:  

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

Kérjük, hogy válasza ne legyen több mint 20 oldal, hogy a Bizottság megfelelően fel 
tudja dolgozni az észrevételeket! Vállalkozásonként egy válaszadást kérünk. 

Tájékoztatjuk a válaszadókat, hogy hozzászólásaikat megjelenhetnek a Bizottság 
honlapján. 

Tekintettel ezen adatok érzékeny természetére, a piaci részvevők hozzászólásaikat 
informális és bizalmas alapon is benyújthatják. A Bizottság felelősséget vállal minden 
benyújtott anyag bizalmasságának megőrzésére. 

Kérjük, válaszában jelezze, ha nem hatalmazza fel a Bizottságot, hogy közzétegye 
észrevételét! Amennyiben megjegyzései bizalmas információkat tartalmaznak, kérjük, küldjön 
nem bizalmas változatot is! 

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

