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SANTRAUKA IR KONSULTACIJOS1 

I. SANTRAUKA 

Verslo draudimo sektoriaus tyrimo tikslas – išanalizuoti draudimo produktų ir paslaugų 
teikimą verslo bendrovėms Europos Sąjungoje. Kaip 2005 m. birželio mėn. komunikate minėjo 
Komisijos narė N. Kroes, pagrindinis tikslas yra suprasti, kaip veikia sektorius, nes tai galiausiai 
padės nustatyti konkurencijos iškraipymus. Tokius iškraipymus pagal Sutarties 81 arba 
82 straipsnį Europos konkurencijos tinkle gali svarstyti Komisija arba nacionalinės 
konkurencijos institucijos. 

Preliminarūs sektoriaus tyrimo rezultatai, apibrėžti šioje tarpinėje ataskaitoje, paremti 
informacija iš turimų šaltinių ir draudimo bendrovių, draudimo tarpininkų, perdraudikų ir 
nacionalinių draudikų, tarpininkų ir rizikos vadybininkų asociacijų apklausa. Draudikų ir 
tarpininkų (daugiausia brokerių) apklausa buvo vykdoma taikant statistinės atrankos metodus. 
Duomenų pateikimo lygis įvairiais apklausos etapais buvo 80–100 %. 

Sektoriaus tyrimo metu buvo nagrinėjamos tokios sritys: 
• verslo draudimo sektoriaus finansiniai aspektai; 
• verslo draudimo sektoriaus sutarčių trukmė; 
• perdraudimas; 
• paskirstymo kanalų struktūra, funkcijos ir tarpininkų atlyginimas; 
• horizontalusis draudikų bendradarbiavimas. 

1. VERSLO DRAUDIMO SEKTORIAUS FINANSINIAI ASPEKTAI 
Rezultatai, pagrįsti standartiniu pelningumo koeficientu, kuris paprastai taikomas 

draudimo versle ir yra konkurencijos lyginamasis standartas, rodo, kad ES-25 lygmeniu verslo 
draudimo pelningumas yra didelis. 2005 m. verslo draudimo pelningumas neatskaičius 
mokesčių siekė apytiksliai 26 % trijose didžiausiose Europos draudimo rinkose, esant dideliems 
svyravimams draudimo rūšių ir valstybių narių požiūriu. Draudimo sutarčių sudarymo 
pelningumo koeficientai ES-25 skiriasi iki 200 % toms pačioms draudimo rūšims ir iki 100 % 
toje pačioje šalyje skirtingoms draudimo rūšims. Per tam tikrą laiką pelningumas daugelyje 
valstybių narių išliko tvarus, bet gerokai didesnis naujosiose valstybėse narėse nei ES-15. 

Draudimo bendrovių sąnaudų bazės visoje ES-25 labai skiriasi ir nevienodėja. Visų 
pirma naujųjų valstybių narių draudikų sąnaudų koeficientai yra gerokai didesni nei ES-15. 
Todėl atrodo, kad valstybių narių lygmeniu mažiau veiksmingos rinkos taip pat atrodo 
pelningesnės. 

Pelningumo svyravimų dydis rodo, kad rinka yra suskaidyta ir keliose valstybėse narėse 
egzistuoja galimybė mažinti kainas.  

Didelio tvaraus pelningumo keliose valstybėse narėse priežastis gali būti įtakos rinkoje 
panaudojimas. Tolesniu tyrimu bus siekiama nustatyti galimą priežastinį ryšį tarp finansinių 
rezultatų ir galimų konkurencijos kliūčių kai kuriose rinkose. 

Galiausiai verta pažymėti, kad kai kuriose valstybėse narėse yra tendencija rodyti didesnį 
draudimo sutarčių sudarymo pelningumą mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) segmentuose nei 
stambių verslo klientų (SVK) segmentuose. Tai gal reikšti, kad šiose valstybėse narėse 

                                                 
1  Visą tarpinės verslo draudimo sektoriaus tyrimo ataskaitos tekstą galima rasti šiuo adresu 

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/financial_services/interim_rep
ort_24012007.pdf.  
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draudimo sutarčių sudarymas MVĮ segmente naudojamas padengti nedidelę grąžą SVK 
segmente.  

2. VERSLO DRAUDIMO SEKTORIAUS SUTARČIŲ TRUKMĖ  
Tyrimo duomenys rodo, kad vidutinė tam tikros draudimo rūšies draudimo sutarčių 

trukmė valstybėse narėse labai skiriasi. Nors daugelyje valstybių narių didžioji dalis draudimo 
sutarčių sudaromos vieneriems metams, kai kuriose kitose valstybėse narėse, pvz., Austrijoje, 
Italijoje, Nyderlanduose ir Slovėnijoje, ilgalaikiai susitarimai yra nusistovėjusi praktika. 

Be to, įprasta įtraukti punktus, kuriuose numatomas automatinis sutarčių atnaujinimas 
arba tęsimas. 

Iš duomenų nematyti didelių skirtumų tarp praktikos, susijusios su SVK, ir praktikos, 
susijusios su MVĮ. 

Tam tikrais atvejais sutartimi sulygta draudimo trukmė yra esminė produkto savybė, 
kurią nustato ir siūlo draudimo bendrovė. Kadangi draudimo trukmė įtraukiama į produkto 
apibrėžtį, abejotina, kad ji gali būti laikoma konkurenciją ribojančiu veiksniu. Tačiau, kai taip 
nėra, ilgalaikiai susitarimai verslo draudimo sektoriuje gali tam tikromis aplinkybėmis kelti su 
konkurencija susijusį susirūpinimą dėl rizikos, kad naujos bendrovės gali neturėti galimybių 
įžengti į draudimo rinkas.  

Ilgalaikių susitarimų uždarumo poveikio vertinimas visų pirma priklausys nuo bendro 
poveikio, kurį galimybėms patekti į rinką darys tokių ilgalaikių sutarčių tinklai. Jis taip pat 
priklausys nuo kitų veiksnių, susijusių su susitarimo ekonominėmis ir teisinėmis aplinkybėmis, 
vertinimo. Šie veiksniai yra susiję su naujojo konkurento galimybėmis įžengti į rinką, kurioje 
jau yra daugybė galiojančių sutarčių, ir, kita vertus, su sąlygomis, kuriomis konkurencija veikia 
atitinkamoje rinkoje. Galiausiai būtina įvertinti, kiek konkretaus draudiko sudaryti susitarimai 
prisideda prie bendrojo poveikio, kurį daro visos toje rinkoje sudarytos tokio pobūdžio sutartys. 

Toliau bus vertinama tokios uždarumo rizikos galimybė. 

3. PERDRAUDIMAS 
Europos Sąjungoje įsikūrę nemažai didžiausių pasaulio perdraudikų. Jie vykdo veiklą 

tarptautiniu pagrindu, nes perdraudimas daugeliu atveju yra tarptautinis verslas. 

Remiantis Europos Komisijos praktika susijungimų vertinimo srityje, manoma, kad 
perdraudimas turi būti laikomas viena susijusio produkto rinka, į kurią įtrauktas visų rizikos 
grupių perdraudimo teikimas, nes perdraudikas, perdraudžiantis nuo tam tikros grupės rizikos, 
gali nedelsdamas greitai perkelti kapitalą ir išteklius iš vienos perdraudimo grupės į kitą 
perdraudimo grupę (pasiūlos pakeičiamumas).  

Šio sektoriaus tyrimo rezultatai rodo, kad 91 % draudikų pasirinkdami perdraudikus 
atsižvelgia į finansinius reitingus ir 95 % šių draudikų nurodė mažiausią reitingą, žemiau kurio 
jie nenusileistų pirkdami perdraudimą iš bet kurio perdraudiko. Todėl kyla klausimas dėl įvairių 
perdraudikų paklausos pakeičiamumo ir, tuo pačiu, ar konkrečiais atvejais reitingai gali paveikti 
produktų rinkos apibrėžtį. 

Be to, kyla klausimas, ar sumažėjus daugelio perdraudikų reitingui draudikai ir toliau 
tikėtųsi tokių pačių reitingų, nes susiklostytų padėtis, kai tik nedaug perdraudikų galėtų teikti 
perdraudimą daugumai draudikų. 

Tyrimas taip pat parodė, kad ES dirbančios perdraudimo bendrovės į savo sutartis su 
klientais – tiesioginiais draudikais – įtraukia vadinamąjį „geriausių sąlygų“ punktą. Pagal šį 
punktą konkretus perdraudikas pagal tą patį perdraudimo susitarimą gali pasinaudoti 
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palankesnėmis sąlygomis, dėl kurių galėtų susitarti tas pats tiesioginis draudikas ir kitas 
perdraudikas. Šis „geriausių sąlygų“ punktas gali būti tiek privalomojo, tiek neprivalomojo 
perdraudimo sutartyse. Jis formuluojamas įvairiai ir kartais į sutartį įtraukiamas net spaudo 
forma. 

„Geriausių sąlygų“ punkte nustatomos susijusiems perdraudikams palankiausios sąlygos, 
neatsižvelgiant į šių perdraudikų savybes, tiesioginio draudiko ir galiausiai galutinio verslo 
draudimo vartotojo nenaudai. Šiuo punktu padidinamas kainos skaidrumas ir tam tikromis 
rinkos sąlygomis dėl jo gali būti ribojama konkurencija pagal EB sutarties 81 straipsnio 1 dalį. 
Tiesa, kai kurie respondentai pateikė argumentų, siekdami pateisinti tokią praktiką. 

4. PASKIRSTYMO KANALŲ STRUKTŪRA, FUNKCIJOS IR TARPININKŲ ATLYGINIMAS 
Verslo draudimo produktai platinami įvairiais kanalais: juos tiesiogiai platina draudimo 

bendrovės arba netiesiogiai – išskirtiniai (arba įgaliojieji) agentai, kelioms draudimo 
bendrovėms galintys atstovauti agentai (nepriklausomi agentai), brokeriai, bankai arba kitos 
finansų institucijos. 

Paskirstymo kanalų struktūra įvairiose valstybėse narėse skiriasi dėl istorinių ir 
kultūrinių priežasčių, bet skirtumų taip pat yra pagal draudimo rūšis ir (arba) susijusių klientų 
aprašus. Nors daug draudimo bendrovių vykdo veiklą daugiau nei vienu paskirstymo kanalu, ES 
verslo draudimo rinkoje dominuoja brokeriai. Išskirtiniai agentai yra antrasis ES dažniausiai 
naudojamas paskirstymo kanalas daugelio draudimo rūšių atveju. 

Tam tikros paskirstymo struktūros (pvz., išskirtinių agentų tinklas) gali tam tikromis 
aplinkybėmis trukdyti patekti į rinką. Priešingai, brokerių kanalo buvimas gali palengvinti 
sąlygas patekti į rinką užsienio draudikams, kurie neturi savo arba pakankamai išplėtoto 
paskirstymo tinklo. Remiantis draudikų apklausa, vienas svarbiausių veiksnių, lemiančių 
draudikų sprendimą įžengti į naują rinką, yra galimybė naudotis paskirstymo infrastruktūra. 

Per pastaruosius dvidešimt metų pasikeitė brokerių vaidmuo. Iš tradicinio rinkos 
tarpininko, kurio paslaugos buvo susijusios su rizikos perdavimu iš kliento draudikui, jis tapo 
paslaugų teikėju (klientams ir draudikams). Augant brokerių rinkos konsolidavimui ir 
koncentracijai, padidėjo brokerių pajėgos ir ištekliai. Be to, technologijos pažanga paskatino 
brokerius siūlyti klientams papildomas naujoviškas paslaugas.  

Sektoriaus tyrimo rezultatai rodo, kad nors brokeriai vidutiniškai dirba su daugeliu 
draudikų, iš esmės jie susieja didžiąją dalį savo verslo su labai nedaug draudikų. 

Brokeriai veikia kaip savo klientų patarėjai ir draudiko platinimo kanalas, dažnai turi 
teisę sudaryti draudimo sutartis ir turi saistančius įgaliojimus. Šis dvigubas vaidmuo gali būti 
interesų konflikto, kylančio dėl klientams teikiamų patarimų objektyvumo ir pačių brokerių 
komercinių sumetimų, šaltinis.  

Svarbiausi veiksniai, kurie lemia, kokį konkretų draudiką brokeris parekomenduos savo 
klientams, – sandorio kaina, draudiko finansinė būklė ir siūloma rizikos draudimo apimtis. Šie 
veiksniai yra beveik vienodai svarbūs tiek SVK, tiek MVĮ klientams visoje ES. Tačiau paprastai 
brokeriai teikia daugiau informacijos SVK nei MVĮ. Nepaisant to, kad siūlomų kainų 
paskaičiavimų ir įvairių draudikų sąlygų (t. y. pagrindinės informacijos, kurią brokeris teikia 
konsultuodamas klientą) skaičius valstybėse narėse gerokai skiriasi, šis skaičius tolygiai didėja, 
kuo draustina rizika yra sudėtingesnė. Kuo didesnė rizika, tuo daugiau patarimų teikiama 
klientams. 

Nepriklausomų tarpininkų, visų pirma brokerių, vaidmuo skatinant konkurenciją 
draudimo rinkoje gali susilpnėti ne tik dėl su minėtu dvejopu vaidmeniu susijusių interesų 
konfliktų, bet ir dėl interesų konfliktų, susijusių su jų atlyginimu. Dėl tokių interesų konfliktų 
gali nukentėti klientams teikiamų patarimų objektyvumas. 
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Šiomis aplinkybėmis dėl vadinamojo „Spitzer“ tyrimo, atlikto 2004–2005 m. JAV, į kurį 
buvo įtrauktos didžiausios pasaulio draudimo brokerių įmonės ir kelios draudimo bendrovės, 
ypatingas dėmesys buvo skirtas sąlyginiams komisiniams. Sąlyginiai komisiniai yra pinigai, 
kuriuos draudikai moka tarpininkams remdamiesi pasiektais sutartais rezultatais. Šie mokėjimai 
gali skatinti tarpininkus nukreipti, pavyzdžiui, stambų arba pelningą verslą pasirinktoms 
draudimo bendrovėms. Tai nebūtinai turi atitikti klientų interesus. 

Sektoriaus tyrimo rezultatai patvirtino, kad sąlyginių komisinių susitarimai praeityje 
buvo populiarūs daugelyje valstybių narių, ypač ES-15. Kai kurie tarpininkai iš sąlyginių 
komisinių gavo nemažai įplaukų, o tai rodo interesų konflikto galimybę. Atrodo, kad JAV 
atliktas tyrimas ir padidintas visuomenės dėmesys paskatino kai kuriuos rinkos dalyvius pakeisti 
savo politiką susitarimų dėl sąlyginių komisinių požiūriu, bet nebūtinai paskatino atsisakyti visų 
sąlyginių komisinių. Kiti rinkos dalyviai nepakeitė savo praktikos. Komisija ketina toliau 
nagrinėti šį klausimą. 

Kaip sektoriaus tyrimo metu patvirtino rizikos vadybininkų asociacijos, draudimo 
klientai kritiškai vertina tarpininkų atlyginimo skaidrumo trūkumą. Apklausa parodė, kad 
tarpininkai visoje ES stengiasi savo iniciatyva nedeklaruoti klientams, kaip jie gauna atlyginimą 
komisiniais už draudimo sutarčių sudarymą. Išskyrus Daniją, Suomiją ir Švediją, valstybėse 
narėse, kuriose buvo atlikta apklausa, respondentai pasisakė, kad savo iniciatyva atskleidžia 
informaciją apie savo komisinius tik 3–30 % savo klientų. Atitinkami respondentų nurodyti 
skaičiai, susiję su atlyginimo atskleidimu kliento prašymu, yra gerokai didesni. Tačiau esama 
abejonių dėl šių skaičių patikimumo, nes keli respondentai nurodė, kad klientai neva neklausia 
tokios informacijos. Komisinių atveju, draudėjo mokamą draudimo įmoką sudaro rizikos 
draudimo kaina ir tarpininko paslaugų atlyginimas, nes abu yra susieti. Bendras tarpininkų 
atlyginimo skaidrumo trūkumas sumažina tarpininkų paslaugų kainos konkurencijos potencialą. 
Apklausa bus stengiamasi toliau išsiaiškinti šį klausimą, siekiant išklausyti verslo draudimo 
klientų nuomonę.  

Draudikams neleidžiant teikti komisinių nuolaidų gali būti palaikoma perpardavimo 
kaina ir tai gali būti laikoma konkurencijos apribojimu, kuriam netaikoma bendroji išimtis pagal 
Vertikaliųjų susitarimų ir suderintų veiksmų reglamentą (1999 m. gruodžio 22 d. Reglamentas 
(EB) Nr. 2790/1999). Komisinių nuolaidos vis dar teisiškai draudžiamos Vokietijoje. Komisija 
toliau nagrinės, kokiu mastu teikiamos komisinių nuolaidos ir ar egzistuoja susitarimai arba 
praktika, neleidžiantys tarpininkams teikti komisinių nuolaidų brokerio paslaugas perkantiems 
klientams.  

5. HORIZONTALUSIS DRAUDIKŲ BENDRADARBIAVIMAS 
Horizontalusis draudikų bendradarbiavimas labai skiriasi įvairiose valstybėse narėse ir 

įvairių draudimo rūšių atveju. 

Kai kurioms bendradarbiavimo formoms taikoma bendroji išimtis pagal 2003 m. vasario 
27 d. Reglamentą (EB) Nr. 358/2003, kuris nustos galioti 2010 m. kovo 31 d. Pagal šį 
reglamentą bendroji išimtis taikoma susitarimams, susijusiems su skaičiavimais ir tyrimais, 
tipinėmis draudimo sutarčių sąlygomis, bendru rizikos rūšių draudimu ir saugos priemonėmis.  

Pirmiausiai apklausa rodo, kad bendradarbiavimas skaičiavimo ir tyrimų srityje didelis 
Vokietijoje ir Belgijoje, o draudimo rūšių požiūriu – transporto priemonių draudimo, turto ir 
verslo pertraukimo draudimo, atsakomybės už žalą aplinkai draudimo, asmens nelaimingų 
atsitikimų ir medicinos išlaidų draudimo ir ūkinės veiklos civilinės atsakomybės draudimo 
srityse. Tačiau toks bendradarbiavimas atrodo daug mažiau svarbus tokiose valstybėse narėse 
kaip Vengrija, Danija ir Lenkija. Jis taip pat gerokai mažesnis įmonių vadovų ir pareigūnų 
civilinės atsakomybės draudimo bei kreditų ir laidavimo draudimo srityse. 
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Kai kurios asociacijos savo atsakymuose pažymėjo, kad jos ne visuomet pateikia 
skaičiavimus ir tyrimus narystės neturinčioms draudimo bendrovėms. 

Sektoriaus tyrimo rezultatai rodo, kad susitarimai, susiję su bendru tipinių draudimo 
sutarčių sąlygų nustatymu ir naudojimu, būdingi šiam verslui ir naudojami praktiškai visoms 
draudimo rūšims, o dažniausiai turto ir verslo pertraukimo draudimui bei ūkinės veiklos 
civilinės atsakomybės draudimui. Tačiau toks bendradarbiavimo būdas atrodo mažai svarbus 
Čekijoje ir Lenkijoje, jam teikiama mažai reikšmės Ispanijoje, Graikijoje ir Airijoje. 

Dauguma asociacijų nurodžius, kad jų tipinės draudimo sutarties sąlygos nėra 
privalomos arba rekomenduojamos, kai kurios asociacijos paminėjo, jog jos rekomenduoja savo 
tipines draudimo sutarties sąlygas. Viena asociacija net nurodė, kad jos tipinės draudimo 
sutarties sąlygos yra privalomos. Be to, kelios asociacijos nepateikia tipinių draudimo sutarties 
sąlygų visoms suinteresuotosioms šalims. 

Sektoriaus tyrimo metu buvo nagrinėjami draudimo įmokų indeksavimo punktai. Šie 
punktai yra tam tikra tipinių draudimo sutarties sąlygų rūšis, kuri tuo atveju, jeigu sutartys 
sudaromos ilgiau nei vieneriems metams arba jeigu galiojanti sutartis pratęsiama arba 
atnaujinama, taikoma siekiant koreguoti draudimo įmoką, taikant tam tikrą indeksavimą. Iš 
draudikų atsakymų į sektoriaus tyrimo klausimus galima spręsti, kad 28 % respondentų taiko 
įmokų indeksavimo punktus. Tačiau šiuo vidurkiu slepiamas faktas, kad tokių punktų taikymas 
labai skiriasi priklausomai nuo įvairių draudimo rūšių ir įvairiose valstybėse narėse.  

Atrodo, kad draudikai dažniausiai taiko įmokų indeksavimo punktus, kuriuos 
suformulavo patys. Tiesa, šiek tiek mažiau nei pusė respondentų nurodė, kad naudoja draudikų 
asociacijų sukurtus indeksavimo punktus. Sprendžiant iš duomenų, gautų iš draudikų asociacijų, 
apytiksliai pustuzinis asociacijų suformulavo įmokų indeksavimo punktus, visų pirma turto ir 
verslo pertraukimo draudimo srityje. 

Iš draudimo bendrovių surinkti duomenys rodo, kad yra daug bendro draudimo grupių 
(draudimo pulų), apimančių vienos valstybės narės teritoriją, draudžiančių nuo rizikos, 
susijusios su turtu, taip pat ūkinės veiklos civilinės atsakomybės draudimu, transporto priemonių 
draudimu ir profesinės civilinės atsakomybės draudimu. Tokia bendradarbiavimo forma ypač 
paplitusi Vokietijoje, Nyderlanduose, Belgijoje, Suomijoje ir JK. Ji yra mažiau svarbi Italijoje, 
Baltijos valstybėse narėse, Vengrijoje, Slovėnijoje ir Lenkijoje. 

Atrodo, kad draudikų asociacijos nedaug dalyvauja bendro draudimo grupių veikloje. Jų 
dalyvavimas dažniausiai susijęs su įvairiais bendros draudimo grupės veiklos aspektais, įskaitant 
bendros draudimo grupės vadybą ir koordinavimą, bendros draudimo grupės narių keitimosi 
duomenimis sistemos valdymą ir įmokų bei išmokų tarpuskaitą ir sureguliavimą. 

Nepanašu, kad bendradarbiavimas techninių specifikacijų, praktikos, susijusios su 
saugos priemonėmis, taisyklių arba kodeksų srityse darytų didelę įtaką draudikų politikai 
daugelyje valstybių narių (Kipre, Danijoje, Estijoje, Airijoje, Italijoje, Lietuvoje, Liuksemburge, 
Latvijoje, Maltoje, Lenkijoje, Portugalijoje, Slovėnijoje ir Slovakijoje). Priešingai, atrodo, kad 
jis vaidina svarbų vaidmenį visų pirma Austrijoje, Belgijoje, Vokietijoje, Suomijoje, 
Prancūzijoje, Nyderlanduose, Švedijoje ir JK. Toks bendradarbiavimas daugiausiai susijęs su 
turto ir verslo pertraukimo draudimu, krovinių draudimu ir transporto priemonių draudimu. Jis, 
regis, mažiau svarbus skraidymo aparatų draudimo ir visų rūšių atsakomybės draudimo srityse. 

Išmokų sureguliavimo susitarimai yra paplitę Vokietijoje, Nyderlanduose, Austrijoje ir 
Portugalijoje transporto priemonių draudimo srityje ir Prancūzijoje pirmiausiai transporto 
priemonių bei turto ir verslo pertraukimo draudimo srityse. Tačiau tokia bendradarbiavimo 
forma rečiau naudojama daugelyje valstybių narių: Čekijoje, Estijoje, Suomijoje, Vengrijoje, 
Lietuvoje, Liuksemburge, Maltoje, Lenkijoje, Slovėnijoje ir Slovakijoje, taip pat Italijoje, 
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Airijoje ir JK turto ir verslo pertraukimo draudimo bei ūkinės veiklos civilinės atsakomybės 
draudimo srityse. 

Galiausiai sektoriaus tyrimo metu buvo nustatyta, kad draudikų asociacijos retai ima 
mokestį iš draudikų už galimybę naudotis duomenimis, apskaičiuojant rizikos įmoką. 

Apklausos duomenimis, remiantis skirtumais tarp įvairių valstybių narių, kurie 
egzistuoja draudikų bendradarbiavimo lygmenyje, kyla abejonių dėl tokio bendradarbiavimo 
pateisinimo ir dėl dabartiniu Bendrosios išimties reglamentu teikiamos išimties taikymo srities. 
Viešos konsultacijos dėl šios tarpinės ataskaitos turėtų sudaryti sąlygas atviroms veiksmingoms 
diskusijoms šiuo klausimu. 

6. IŠVADOS IR TOLESNI VEIKSMAI 
Atliekant sektoriaus tyrimą, sukurta labai išsami duomenų bazė penkiais pirmiau 

aptartais klausimais. Tačiau dėl įvairiems rinkos operatoriams išsiųstų klausimynų sudėtingumo 
ir didelių pastangų, kurių prireikė renkant duomenis, ypač mažiesiems ir vidutinio dydžio 
draudikams ir tarpininkams, atsakymai ne visuomet buvo tokie aiškūs, tikslūs ir išsamūs, kaip 
tikėtasi. 

Todėl Komisija ketina atlikti papildomus tikslinius tyrimus (klausimynų ir (arba) 
pokalbių forma) su įvairiomis suinteresuotosiomis šalimis. Pirmiausiai Komisija, atlikdama 
tolesnį tyrimą, sutelks dėmesį į konkrečius klausimus, kurie kelia susirūpinimą dėl 
konkurencijos. Šis papildomas tyrimas ne tik padės išsiaiškinti tam tikrus klausimus, kurie kilo 
dėl jau pateiktų atsakymų, bet ir pabrėžti verslo draudimo sektoriaus tyrimo konkurencijos 
aspektą.  

Be to, Komisija per asociacijas aktyviai įtrauks verslo draudimo vartotojus (pvz., MVĮ ir 
SVK) į tolesnį tyrimo procesą, kad galėtų galutinėje ataskaitoje pateikti subalansuotą požiūrį į 
svarstomus klausimus. 

Skelbdama šią tarpinę ataskaitą Komisija pradeda viešas konsultacijas, sudarydama 
sąlygas atviroms, veiksmingoms diskusijoms įvairiais ataskaitoje svarstomais klausimais. 
Viešos konsultacijos vyks iki 2007 m. balandžio 10 d.  

2007 m. vasario 9 d. Briuselyje vyks viešas svarstymas dalyvaujant visoms 
suinteresuotosioms šalims: draudimo bendrovėms, tarpininkams, draudikų ir tarpininkų 
asociacijoms, reguliuojančiosioms įstaigoms ir asociacijoms, atstovaujančioms verslo draudimo 
vartotojams. 

2007 m. rugsėjo mėn. bus paskelbta sektoriaus tyrimo galutinė ataskaita, į kurią bus 
įtraukti naujo tyrimo etapo rezultatai ir bus pakomentuoti susiję klausimai, iškelti viešų 
konsultacijų ir svarstymo metu. 
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II. KONSULTACIJOS 

1. KONSULTACIJŲ KLAUSIMAI 
Komisija siekia pradėti dialogą su rinkos dalyviais ir valdžios institucijomis apie 

tarpinėje ataskaitoje pateiktus preliminarius sektoriaus tyrimo rezultatus. Todėl Komisija kviečia 
draudimo verslo atstovus, verslo draudimo vartotojus ir kitas suinteresuotąsias šalis pateikti savo 
nuomonę ir pakomentuoti šiuos preliminarius rezultatus. Be to, suinteresuotosios šalys gali 
susisiekti tiesiogiai su Komisija, kad galėtų padiskutuoti visais su konkurencija susijusiais verslo 
draudimo klausimais. 

Komisija akcentuoja kelis klausimus, kuriais rengiamos konsultacijos. Tai leis 
suinteresuotosioms šalims išsakyti savo nuomonę svarbiausiais klausimais. Tačiau visos 
suinteresuotosios šalys kviečiamos pateikti bet kokius kitus komentarus, susijusius su 
tarpinėje ataskaitoje pateiktais preliminariais rezultatais, tiesiogiai nesusijusiais su toliau 
pateikiamais klausimais.  

Komisijos akcentuojami konsultacijų klausimai: 

 Sudėtinių koeficientų neatitikimas 
1. Ar yra įtikinamų pateisinimų, kurie paaiškintų akivaizdų MVĮ ir SVK sudėtinių 
koeficientų lygio neatitikimą, matomą tam tikrose ES-25 dalyse?  

 „Geriausių sąlygų“ punktas 
2. Kaip plačiai paplitęs vadinamojo „geriausių sąlygų“ punkto naudojimas perdraudimo ir 
bendrojo draudimo rinkose? Kaip atsirado tokio tipo punktas? 

3. Kokiame derybų etape iškeliamas šis punktas ir kokie (kiek) dalyviai (dalyvių) prašo, 
kad jis būtų įtrauktas? 

4. Kaip šis punktas vykdomas? 

5. Koks yra tokio tipo punkto poveikis rinkai? 

 Ilgalaikiai susitarimai 
6. Ar teko susidurti, kad draudimo sutarčių trukmė buvo įėjimo į rinką kliūtis draudikams, 
norėjusiems įsitvirtinti naujose rinkose ir (arba) pritraukti naujų klientų? Paaiškinkite savo 
atsakymą, be kita ko, atsižvelgdami į tai, kad egzistuoja nutraukimo ir automatinio atnaujinimo 
ir (arba) pratęsimo nuostatos. 

7. Ar teko susidurti su tuo, kad draudimo sutarčių trukmė buvo rimta kliūtis pasinaudoti 
kito draudiko paslaugomis? Paaiškinkite savo atsakymą, be kita ko, atsižvelgdami į tai, kad 
egzistuoja nutraukimo ir automatinio atnaujinimo ir (arba) pratęsimo nuostatos. 

 Tarpininkų atlyginimas 
8. Kiek informacijos atskleidžia nepriklausomi draudimo tarpininkai (brokeriai ir kelioms 
draudimo bendrovėms galintys atstovauti agentai) apie draudikų jiems mokamą atlyginimą (t. y. 
komisinius, sąlyginius komisinius, įskaitant pelno komisinius, užmokestį už suteiktas paslaugas 
ir kitus mokėjimus) savo draudimo tarpininkų klientams.  



 8

 Komisinių nuolaidos 
9. Ar jūsų valstybėje narėje nepriklausomi draudimo tarpininkai taiko savo klientams 
komisinių nuolaidas? Ar ši praktika yra įprasta MVĮ klientų atžvilgiu? Ar ši praktika yra įprasta 
SVK atžvilgiu?  

10. Ar yra draudikų ir nepriklausomų tarpininkų susitarimų netaikyti komisinių nuolaidų 
draudimo tarpininkų klientams? Ar yra kitokio pobūdžio praktika, kuria nepriklausomiems 
tarpininkams nebūtų leidžiama teikti komisinių nuolaidų draudimo tarpininkų klientams? 

 Horizontalusis bendradarbiavimas 
11. Iš tyrimo duomenų, susijusių su įvairiomis draudikų bendradarbiavimo formomis, 
galima spręsti, kad yra didelių skirtumų tarp valstybių narių. Kaip šiuos skirtumus galima 
paaiškinti? 

12. Kokią naudą gavote jūs – verslo draudimo vartotojas – iš šioje ataskaitoje apibrėžtų 
draudikų bendradarbiavimo formų? 

13. Ar jums – verslo draudimo vartotojui – teko patirti, kad šioje ataskaitoje apibrėžtos 
draudikų bendradarbiavimo formos trukdė konkurencijai? 

2. KONSULTACIJŲ PROCEDŪRA 
Konsultacijos vyks 12 savaičių ir pasibaigs 2007 m. balandžio 10 d. 

Atsakymus siųskite šiuo e. pašto adresu:  

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

Pageidautume, kad respondentai pateiktų ne ilgesnius kaip 20 puslapių atsakymus, kad 
Komisija galėtų veiksmingai išnagrinėti atsiųstą informaciją. Kiekviena įmonė pateikia 
komentarus tik vieną kartą. 

Respondentams pranešama, kad jų atsakymai gali būti paskelbti Komisijos tinklavietėje. 

Kadangi šie duomenys yra konfidencialaus pobūdžio, rinkos dalyviai gali pateikti 
atsakymus neoficialiai ir konfidencialiai. Komisija prisiims atsakomybę už pateiktos medžiagos 
konfidencialumo išsaugojimą.  

Atsakyme prašome nurodyti, kad nesuteikiate Komisijai įgaliojimų skelbti jūsų pateiktų 
duomenų. Jeigu jūsų komentaruose yra konfidencialios informacijos, pateikite nekonfidencialų 
variantą. 


