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KOPSAVILKUMS UN APSPRIEŠANĀS1 

I. KOPSAVILKUMS 

Uzņēmējdarbības apdrošināšanas nozares aptaujas mērķis ir analizēt uzņēmumu 
nodrošinājumu ar apdrošināšanas produktiem un pakalpojumiem Eiropas Savienībā.  Komisāres 
Krēsas (Kroes) 2005. gada jūnija paziņojumā ir teikts, ka aptaujas galvenais mērķis ir izprast 
nozares darbību, kas dotu iespēju atklāt konkurences traucējumus. Lai novērstu šādus 
traucējumus, Komisija vai valstu kompetentās iestādes, izmantojot Eiropas Konkurences tīklu, 
var rīkoties saskaņā ar Līguma 81. vai 82. pantu. 

Nozares aptaujas sākotnējie secinājumi, kā aprakstīts šajā starpposma ziņojumā, balstās 
uz dokumentu izpēti un apsekojumiem, kas veikti apdrošināšanas sabiedrībās, apdrošināšanas 
starpnieku vidū, pārapdrošināšanas sabiedrībās, kā arī apdrošinātāju, starpnieku un riska 
pārvaldītāju nacionālajās asociācijās. Apdrošināšanas sabiedrību un starpnieku, galvenokārt 
brokeru, apsekojumus veica, izmantojot statistikas atlases metodes. Dažādos apsekojuma 
posmos tika saņemti no 80 % līdz 100 % atbilžu. 

Nozares aptaujā tika skatīti šādi jautājumi: 
• uzņēmējdarbības apdrošināšanas nozares finanšu aspekti; 
• līgumu ilgums uzņēmējdarbības apdrošināšanas nozarē; 
• pārapdrošināšana; 
• izplatīšanas kanālu struktūra, funkcija un atalgojums; 
• horizontālā sadarbība starp apdrošinātājiem. 

1. UZŅĒMĒJDARBĪBAS APDROŠINĀŠANAS NOZARES FINANŠU ASPEKTI 
Rezultāti, kuru pamatā ir standarta rentabilitātes rādītājs, ko parasti izmanto nozarē un 

kas ir konkurences analīzes kritērijs, liecina par uzņēmējdarbības apdrošināšanas augstu 
rentabilitātes līmeni ES-25 valstīs. Uzņēmējdarbības apdrošināšanas rentabilitāte pirms 
nodokļiem trijos lielākajos Eiropas apdrošināšanas tirgos 2005. gadā bija aptuveni 26 % ar 
ievērojamām atšķirībām gan attiecībā uz apdrošināšanas veidiem, gan attiecībā uz dalībvalstīm.  
Riska parakstīšanas peļņas likme sasniedz līdz 200 % ES-25 valstīs vienā apdrošināšanas veidā 
un līdz 100 % vienā valstī dažādos apdrošināšanas veidos. Ilgākā laika posmā rentabilitāte ir 
bijusi stabila vairumā dalībvalstu, tomēr jaunajās dalībvalstīs tā ir ievērojami augstāka nekā ES-
15 valstīs. 

Izmaksu bāze ES-25 apdrošināšanas sabiedrībās ir ievērojami atšķirīga, šo rādītāju 
tuvināšanās nav vērojama. Jo īpaši jauno dalībvalstu apdrošinātājiem pastāvīgi ir augstāki 
izmaksu rādītāji nekā ES-15 valstīs. Tādējādi var uzskatīt, ka dalībvalstu līmenī mazāk 
efektīviem tirgiem ir raksturīga augstāka rentabilitāte. 

Rentabilitātes atšķirību apmērs liecina par ievērojamu tirgus fragmentāciju un cenu 
samazināšanas iespējām vairākās dalībvalstīs.  

Augsta un ilgstoša rentabilitāte atsevišķās dalībvalstīs varētu būt saistīta ar tirgus 
ietekmes izmantošanu. Turpmākā izpēte pievērsīsies iespējamai cēloņsakarībai starp finanšu 
rezultātiem un iespējamiem konkurences šķēršļiem dažos tirgos. 

                                                 
1  Pilns teksts starpposma ziņojumam par aptauju uzņēmējdarbības apdrošināšanas nozarē ir pieejams: 

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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Visbeidzot, ir lietderīgi atzīmēt, ka dažās dalībvalstīs mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) 
segmentā riska parakstīšanas rentabilitāte pastāvīgi ir augstāka nekā lielo korporatīvo klientu 
(LKK) segmentā. Tas varētu liecināt par to, ka šajās dalībvalstīs mazo un vidējo uzņēmumu 
riska parakstīšanu izmanto, lai subsidētu zemo peļņu lielo korporatīvo klientu segmentā.  

2. LĪGUMU TERMIŅŠ UZŅĒMĒJDARBĪBAS APDROŠINĀŠANAS NOZARĒ 
Aptaujas dati liecina, ka apdrošināšanas līgumu vidējais ilgums noteiktā apdrošināšanas 

veidā dalībvalstīs ievērojami atšķiras. Vairumā dalībvalstu lielākā daļa apdrošināšanas līgumu 
tiek noslēgti uz gadu, tomēr vairākās dalībvalstīs, piemēram, Austrijā, Itālijā, Nīderlandē un 
Slovēnijā, ilgtermiņa līgumi ir parasta prakse. 

Turklāt ir pieņemts izmantot noteikumus, kas paredz automātisku līguma atjaunošanu vai 
pagarināšanu. 

Dati neliecina par būtiskām atšķirībām līgumos ar lielajiem korporatīvajiem klientiem un 
MVU. 

Atsevišķos gadījumos līgumā piedāvātais apdrošināšanas seguma ilgums ir būtisks 
produkta raksturlielums, ko apdrošināšanas sabiedrība definē un piedāvā tirgū. Ja seguma 
ilgums nav saistīts ar produkta definīciju, ir jāapšauba, ka to var uzskatīt par konkurences 
ierobežojumu. Tomēr pretējā gadījumā ilgtermiņa līgumi uzņēmējdarbības apdrošināšanas 
nozarē noteiktos apstākļos var radīt bažas par konkurences traucējumiem, kas saistīti ar 
apdrošināšanas tirgu noslēgšanu jaunienācējiem.  

Novērtējums ilgtermiņa līgumu ierobežojošai ietekmei uz piekļuvi tirgum lielā mērā būs 
atkarīgs no kumulatīvā efekta, ko līdzīgi ilgtermiņa līgumi izraisīs attiecībā uz piekļuvi tirgum. 
Tas būs atkarīgs arī no citu faktoru novērtējuma saistībā ar līguma ekonomisko un juridisko 
kontekstu. Šie faktori ir saistīti, no vienas puses, ar jauna tirgus dalībnieka iespējām iekļauties 
līgumu kopumā un, no otras puses, ar apstākļiem, kādos konkurējošie spēki darbojas attiecīgajā 
tirgū. Visbeidzot, ir nepieciešams novērtēt to, kādā apjomā konkrēta apdrošinātāja noslēgtie 
līgumi veicina kumulatīvo efektu, ko rada līdzīgu līgumu kopums attiecīgajā tirgū. 

Turpmākajā izpētē tiks novērtēta tirgus noslēgšanas riska varbūtība. 

3. PĀRAPDROŠINĀŠANA 
Daudzi pasaules lielākie pārapdrošinātāji ir reģistrēti Eiropas Savienībā. To darbības 

pamatā ir starptautiski darījumi, jo pārapdrošināšana pēc būtības ir starptautiska 
uzņēmējdarbība. 

Eiropas Komisija savā apvienošanās novērtēšanas praksē ir uzskatījusi, ka 
pārapdrošināšanas pakalpojumu sniegšana jāuzskata par vienotu konkrēta produkta tirgu, kas 
ietver pārapdrošināšanas pakalpojumus visās riska klasēs, jo pārapdrošinātājs, kas sedz 
konkrētas klases riskus, var viegli un ātri pārvietot kapitālu un resursus no šās seguma klases uz 
citu seguma klasi (piedāvājuma puses aizstājamība).  

Nozares aptaujas rezultāti liecina, ka 91 % no apdrošinātājiem ņem vērā finanšu 
reitingus pārapdrošinātāju izvēlē un 95 % no šiem apdrošinātājiem ir noteikuši minimālo 
reitingu un neizskatīs iespēju iegādāties pārapdrošināšanu no pārapdrošinātāja, ja tas nav 
sasniedzis šo reitingu. Tādējādi rodas jautājums par pieprasījuma puses aizstājamību dažādiem 
pārapdrošinātājiem un par to, vai reitingi atsevišķos gadījumos nevar iespaidot produkta tirgus 
definīciju. 

Turklāt situācijā, kad ievērojamam skaitam pārapdrošinātāju tiek samazināti reitingi, 
rodas jautājums, vai apdrošinātāji turpinās piemērot prasības attiecībā uz reitingiem, jo tas radītu 
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stāvokli, kad vairumam apdrošinātāju segumu var nodrošināt tikai ierobežots skaits 
pārapdrošinātāju.  

Aptauja liecina arī, ka pārapdrošināšanas sabiedrības, kas darbojas ES, iekļauj līgumos 
ar saviem klientiem – tiešajiem apdrošinātājiem – tā saukto „labāko noteikumu” klauzulu. Šī 
klauzula ļauj attiecīgajam pārapdrošinātājam izmantot priekšrocības, ko sniedz jebkuri 
izdevīgāki noteikumi, par kuriem būtu iespējams vienoties starp tiešo apdrošinātāju un citu 
pārapdrošinātāju attiecībā uz konkrēto vienošanos par pārapdrošināšanu.  „Labāko noteikumu” 
klauzulu var piemērot gan līgumā, gan fakultatīvajā apdrošināšanā. Tai ir dažādi formulējumi, 
un dažkārt to pat ieraksta, izmantojot spiedogu. 

„Labāko noteikumu” klauzula ļauj saskaņot noteikumus attiecīgajiem pārapdrošinātājiem 
visizdevīgākajā veidā, neņemot vērā šo pārapdrošinātāju rādītājus; šāda prakse ir neizdevīga 
tiešajiem apdrošinātājiem un gala rezultātā klientiem, kas iegādājas uzņēmējdarbības 
apdrošināšanu. Klauzula palielina arī cenu pārskatāmību, un pie noteiktiem tirgus nosacījumiem 
tā var izraisīt konkurences ierobežojumus EK Līguma 81. panta 1. punkta nozīmē. Daži 
respondenti tomēr minēja argumentus šādas prakses pamatojumam. 

4. IZPLATĪŠANAS KANĀLU STRUKTŪRA, FUNKCIJA UN ATALGOJUMS 
Uzņēmējdarbības apdrošināšanas produktus izplata, izmantojot dažādus kanālus; 

apdrošināšanas sabiedrības tos var izplatīt tieši vai netieši, izmantojot piesaistītos aģentus, 
neatkarīgos aģentus, brokerus, bankas vai citas finanšu iestādes.  

Izplatīšanas kanālu struktūra vēsturisku apstākļu un kultūras tradīciju dēļ dalībvalstīs ir 
dažāda, taču pastāv arī atšķirības, ko nosaka apdrošināšanas veidi un/vai klientu profili. Kaut arī 
daudzas apdrošināšanas sabiedrības izmanto vairākus izplatīšanas kanālus, uzņēmējdarbības 
apdrošināšanas tirgu ES galvenokārt apkalpo brokeri. Vairumam apdrošināšanas veidu 
piesaistītie aģenti ir otrs visplašāk izmantotais izplatīšanas kanāls ES. 

Dažas izplatīšanas struktūras (piemēram, piesaistīto aģentu tīkli) noteiktos apstākļos var 
veidot šķēršļus ienākšanai tirgū. Savukārt brokeru darbība var veicināt to ārzemju apdrošinātāju 
ienākšanu tirgū, kuriem nav sava izplatīšanas tīkla vai tas nav pietiekami attīstīts. Apdrošinātāju 
apsekojums liecina, ka piekļuve izplatīšanas infrastruktūrai ir viens no svarīgākajiem faktoriem, 
kas ietekmē apdrošinātāju lēmumu par darbības uzsākšanu jaunā tirgū.  

Brokeru funkcija pēdējo divdesmit gadu laikā ir mainījusies. Ja sākotnēji tā bija 
tradicionāla tirgus vidutāja loma, kura pakalpojumi ir saistīti ar klienta risku nodošanu 
apdrošinātājiem, tad šobrīd tā paredz pakalpojumu sniegšanu klientiem un apdrošinātājiem. 
Brokeru pakalpojumu tirgu aizvien pieaugošā konsolidācija un koncentrācija ir sekmējusi 
brokeru sabiedrību un to resursu palielināšanos. Turklāt tehnoloģiju attīstība ir rosinājusi 
brokerus piedāvāt klientiem dažādus jaunus un novatoriskus pakalpojumus.  

Nozares aptaujas rezultāti liecina, ka brokeri parasti koncentrē savu uzņēmējdarbību 
darījumos ar ļoti nelielu skaitu apdrošinātāju, kaut arī vidēji tie iesaistās darījumos ar daudziem 
apdrošinātājiem. 

Brokeri darbojas gan kā klientu konsultanti, gan kā apdrošinātāja izplatīšanas kanāls; 
bieži vien brokeriem tiek piešķirtas riska parakstīšanas tiesības un pilnvaras uzņemties saistības. 
Šī divējādā loma var radīt interešu konfliktu starp klientam sniegtās konsultācijas objektivitāti 
un brokeru pašu komerciālajām interesēm.  

Galvenie faktori, kas nosaka to, kuru konkrēto apdrošinātāju brokeris iesaka savam 
klientam, ir darījuma cena, apdrošinātāja finanšu stāvoklis un pieejamā riska seguma apjoms. Šo 
faktoru nozīme visā ES nav īpaši atkarīga no tā, vai klients ir pieskaitāms lielajiem 
korporatīvajiem klientiem vai maziem un vidējiem uzņēmumiem. Tomēr šķiet, ka brokeri lielos 
korporatīvos klientus informē labāk nekā mazos un vidējos uzņēmumus. Neskatoties uz 
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dalībvalstīs novērotajām atšķirībām attiecībā uz cenu piedāvājumu un dažādu apdrošinātāju 
noteikumu skaitu, kas veido klientam sniegtās brokera konsultācijas pamatu, šim skaitam ir 
tendence palielināties atbilstoši apdrošināmā riska sarežģītībai. Jo lielāki riski, jo labāku 
konsultāciju saņem klienti. 

Neatkarīgo starpnieku, jo īpaši brokeru, nozīmi apdrošināšanas tirgus konkurences 
veicināšanā var vājināt ne tikai interešu konflikti, kas saistīti ar iepriekš minēto divējādo lomu, 
bet arī interešu konflikti, kas saistīti ar to atalgojumu. Šādi interešu konflikti var ietekmēt 
klientam sniegtās konsultācijas objektivitāti. 

Šajā sakarā īpaša uzmanība tika pievērsta nosacītajām komisijas maksām, kas 
izskaidrojams ar tā saukto Spitzer izmeklēšanu, kas notika Amerikas Savienotajās Valstīs 2004. 
un 2005. gadā un kurā bija iesaistītas pasaules lielākās brokeru sabiedrības un vairākas 
apdrošināšanas sabiedrības. Nosacītās komisijas maksas ir maksājumi, ko apdrošinātāji izmaksā 
starpniekiem, pamatojies uz iepriekš saskaņotu mērķu sasniegšanu. Tās var stimulēt starpniekus, 
piemēram, novirzīt lielu skaitu rentablu darījumu izvēlētām apdrošināšanas sabiedrībām. Tas ne 
vienmēr ir klientu interesēs. 

Nozares aptaujas rezultāti apstiprina, ka agrāk līgumi par nosacītajām komisijas maksām 
bija plaši izplatīti daudzās dalībvalstīs, jo īpaši ES-15 valstīs. Vairāki starpnieki ir guvuši 
ievērojamus ienākumus no nosacītajām komisijas maksām, un šis apstāklis norāda uz iespējamu 
interešu konfliktu. Šķiet, ka ASV veiktā izmeklēšana un pieaugošā sabiedrības uzmanība ir 
likusi dažiem tirgus dalībniekiem grozīt savu politiku attiecībā uz līgumiem par nosacītajām 
komisijas maksām, tomēr tas nenozīmē, ka tie ir atteikušies no visu veidu nosacītajām komisijas 
maksām. Citi tirgus dalībnieki savu praksi nav mainījuši. Komisija ir paredzējusi šo jautājumu 
izpētīt sīkāk. 

Riska pārvaldītāju asociācijas nozares aptaujas laikā apstiprināja, ka apdrošinātāju klienti 
ir neapmierināti ar nepietiekamu pārskatāmību attiecībā uz starpnieku atalgojumu.  Apsekojums 
liecina par tendenci, ka starpnieki ES bez uzaicinājuma neinformē klientus, kādu atalgojumu 
komisijas maksu veidā tie saņem par apdrošināšanas līguma noslēgšanu. Izņemot Dāniju, 
Somiju un Zviedriju, apsekotajās dalībvalstīs respondenti bez uzaicinājuma sniedza informāciju 
par savām komisijas maksām tikai no 3 % līdz 30 % savu klientu. Ievērojami augstāki ir 
attiecīgie skaitļi, ko respondenti minēja saistībā ar informācijas sniegšanu par atalgojumu, ja 
informācija ir sniegta pēc klienta pieprasījuma. Tomēr pastāv zināmas šaubas par šo skaitļu 
ticamību, jo vairāki respondenti paskaidroja, ka klienti nepieprasot šādu informāciju. Ja ir runa 
par komisijas maksām, apdrošinājuma ņēmēja maksāto prēmiju veido cena par saņemto riska 
segumu un starpniecības pakalpojumu cena, jo abi pakalpojumi ir saistīti. Vispārējais 
pārskatāmības trūkums attiecībā uz starpnieku atalgojumu mazina cenu konkurences potenciālu 
starpniecības pakalpojumu jomā. Aptaujā šis jautājums tiks skatīts sīkāk, aktīvi noskaidrojot 
uzņēmējdarbības apdrošināšanas klientu viedokļus. 

Aizliegums apdrošinātājiem izmantot ar komisijas maksām saistītas atlaides var nozīmēt 
tālākpārdošanas cenas uzturēšanu un tādējādi radīt konkurences ierobežojumu, uz kuru nav 
attiecināms grupveida atbrīvojums, kas paredzēts regulā par vertikālu vienošanos un saskaņotu 
darbību kategorijām (1999. gada 22. decembra Regula (EK) Nr. 2790/1999). Komisijas maksu 
atlaides Vācijā joprojām ir aizliegtas. Komisija izpētīs sīkāk, cik plaši tiek piemērotas ar 
komisijas maksām saistītas atlaides un to, vai pastāv nolīgumi vai prakses, kas kavētu 
starpniekus izmantot ar komisijas maksām saistītas atlaides klientu piesaistīšanai.    

5. HORIZONTĀLĀ SADARBĪBA STARP APDROŠINĀTĀJIEM 
Horizontālā atšķirība starp apdrošinātājiem ievērojami atšķiras dalībvalstīs un dažādos 

apdrošināšanas veidos. 
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Dažām sadarbības formām piemēro grupveida atbrīvojumu, kas noteikts ar Regulu 
(EK) Nr. 358/2003, kura ir pieņemta 2003. gada 27. februārī un kuras darbība beidzas 
2010. gada 31. martā. Šajā regulā ir paredzēti grupveida atbrīvojumi līgumiem par aprēķiniem, 
pētījumiem, apdrošināšanas polises standarta nosacījumiem, risku kopīgu apdrošināšanu un 
drošības ierīcēm. 

Apsekojums liecina, ka sadarbība aprēķinu un pētījumu jomā ir ļoti izplatīta Vācijā un 
Beļgijā un, ja skata pēc apdrošināšanas veidiem, to izmanto transportlīdzekļu apdrošināšanā, 
īpašuma un uzņēmējdarbības pārtraukuma apdrošināšanā, ar vidi saistītas civiltiesiskās 
atbildības apdrošināšanā, personu nelaimes gadījumu un medicīnisko izdevumu apdrošināšanā, 
kā arī vispārējā civiltiesiskajā apdrošināšanā. Tomēr vairākās dalībvalstīs, piemēram, Dānijā, 
Ungārijā un Polijā, šāda sadarbība nav tik nozīmīga. Tā nav arī sevišķi būtiska tādos 
apdrošināšanas veidos kā vadītāju un amatpersonu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana un 
kredītu un galvojumu apdrošināšanā. 

Dažas asociācijas savās atbildēs apliecināja, ka aprēķini un pētījumi ne vienmēr ir 
pieejami apdrošināšanas sabiedrībām, kas nav to locekles. 

Saskaņā ar nozares aptaujas rezultātiem līgumi par apdrošināšanas polišu standarta 
nosacījumu izstrādi un izplatīšanu ir parasta prakse nozarē attiecībā uz gandrīz visiem 
apdrošināšanas veidiem; biežāk to izmanto īpašuma un uzņēmējdarbības pārtraukuma 
apdrošināšanā un vispārējās civiltiesiskās apdrošināšanas veidos. Tomēr šo sadarbības formu 
tikpat kā neizmanto Čehijā un Polijā, un ļoti reti izmanto Spānijā, Grieķijā un Īrijā. 

Kaut arī vairums asociāciju norādīja, ka polišu standarta nosacījumiem nav saistošs vai 
ieteikuma raksturs, dažas asociācijas apliecināja, ka tās iesaka piemērot polišu standarta 
nosacījumus. Viena asociācija pat norādīja, ka tās standarta polišu nosacījumi ir saistoši. Turklāt 
dažas asociācijas nenodrošina polišu standarta nosacījumu pieejamību visām ieinteresētajām 
personām. 

Nozares aptaujā tika skatīti arī prēmiju indeksācijas noteikumi. Šie noteikumi ir īpašs 
polišu standarta nosacījumu veids, kas paredz prēmijas korekciju, izmantojot noteiktu indeksu, 
ja līgums tiek noslēgts vairāk nekā uz vienu gadu vai esošs līgums tiek pagarināts vai atjaunots. 
Apdrošinātāju atbildes nozares aptaujā norādīja, ka 28 % no respondentiem piemēro prēmiju 
indeksācijas noteikumus. Tomēr vidējais rādītājs neliecina par to, ka šādu noteikumu 
izmantošana ievērojami atšķiras dažādos apdrošināšanas veidos un pa dalībvalstīm.  

Šķiet, ka apdrošinātāji galvenokārt piemēro prēmiju indeksācijas noteikumus, ko tie ir 
izstrādājuši patstāvīgi. Tomēr gandrīz puse no respondentiem norādīja, ka tie izmanto 
indeksācijas noteikumus, kas izstrādāti apdrošinātāju asociācijās. Atbilstoši apdrošinātāju 
asociācijās ievāktajiem datiem aptuveni puse no asociācijām ir izstrādājušas prēmiju 
indeksācijas noteikumus, galvenokārt, īpašuma un uzņēmējdarbības pārtraukuma apdrošināšanas 
veidos. 

No apdrošināšanas sabiedrībām apkopotie dati liecina, ka īpašuma risku, vispārējās 
civiltiesiskās atbildības, transportlīdzekļu un profesionālās atbildības risku jomā ir izveidotas 
daudzas apvienības, kuru darbība aptver vienas dalībvalsts teritoriju.  Šī sadarbības forma ir 
īpaši nozīmīga Vācijā, Nīderlandē, Beļģijā, Somijā un Apvienotajā Karalistē. Tā šķiet mazāk 
izplatīta Itālijā, Baltijas dalībvalstīs, Ungārijā, Slovēnijā un Polijā. 

Apdrošinātāju asociāciju dalība apvienību darbībā nav īpaši aktīva. To dalība 
galvenokārt ir saistīta ar dažādiem apvienības darbības aspektiem, tostarp apvienības vadību un 
koordināciju, apvienības dalībnieku datu apmaiņas sistēmu vadību, prēmiju un atlīdzību 
mijieskaitu un norēķiniem. 

Sadarbība drošības ierīču tehnisko specifikāciju, noteikumu vai prakses kodeksu jomā 
vairākumā dalībvalstu (Dānija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, 
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Malta, Polija, Portugāle, Slovēnija un Slovākija) būtiski neietekmē apdrošinātāju polises. Toties 
tai ir būtiska loma Apvienotajā Karalistē, Austrijā, Beļģijā, Francijā, Nīderlandē, Somijā, Vācijā 
un Zviedrijā. Šī sadarbība galvenokārt skar īpašuma un uzņēmējdarbības pārtraukuma, 
pārvadājumu un transportlīdzekļu apdrošināšanu. Tā ir ļoti reti vērojama gaisa kuģu 
apdrošināšanā un visos civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas veidos. 

Līgumi par prasību izskatīšanu ir izplatīti Vācijā, Nīderlandē, Austrijā un Portugālē 
attiecībā uz transportlīdzekļu apdrošināšanu un Francijā, jo īpaši transportlīdzekļu un īpašuma 
un uzņēmējdarbības pārtraukuma apdrošināšanā. Daudzās dalībvalstīs šī sadarbības forma ir 
mazāk izplatīta; šīs dalībvalstis ir Čehija, Igaunija, Somija, Ungārija, Lietuva, Luksemburga, 
Malta, Polija, Slovēnija un Slovākija, kā arī Itālija, Īrija un Apvienotā Karaliste attiecībā uz 
īpašuma un uzņēmējdarbības pārtraukuma un vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. 

Visbeidzot, nozares aptaujā tika konstatēts, ka apdrošinātāju asociācijas ļoti reti pieprasa 
no apdrošinātājiem maksu par piekļuvi datiem, ko izmanto riska prēmiju aprēķināšanai. 

Tā kā apsekojumā ir noskaidrots, ka apdrošinātāju sadarbības līmenis dažādās 
dalībvalstīs ir atšķirīgs, var rasties šaubas par šādas sadarbības pamatotību un Grupveida 
atbrīvojuma regulā paredzēto atbrīvojumu apjomu. Šā starpposma ziņojuma sabiedriskā 
apspriešanās varētu dot ierosmi atklātām un auglīgām diskusijām par šo jautājumu. 

6. SECINĀJUMI UN TURPMĀKIE PASĀKUMI 
Nozares aptauja ļāva izveidot ļoti plašu datu bāzi par pieciem iepriekš apspriestajiem 

jautājumiem. Tomēr atbildes ne vienmēr bija tik skaidras, precīzas un pilnīgas, kā bija iecerēts, 
jo dažādiem tirgus dalībniekiem izsūtītās aptaujas lapas bija ļoti sarežģītas un datu apkopošana 
prasīja ievērojamas pūles no vidējiem un maziem apdrošināšanas un starpniecības uzņēmumiem. 

Tāpēc Komisija ir paredzējusi veikt mērķtiecīgus papildu izpētes pasākumus (aptaujas 
lapas un/vai intervijas) ar dažādiem tirgus dalībniekiem. Turpmākajā izpētē Komisija pievērsīs 
uzmanību konkrētiem jautājumiem, kas rada bažas par konkurenci. Šī papildu izpēte ne tikai 
palīdzēs noskaidrot dažus jautājumus, kas radušies saistībā ar saņemtajām atbildēm; tā labāk 
izgaismos konkurences aspektu uzņēmējdarbības apdrošināšanas nozares aptaujā. 

Turklāt Komisija aktīvi iesaistīs uzņēmējdarbības apdrošināšanas klientus (t.i., mazos un 
vidējos uzņēmumus un lielos korporatīvos klientus), turpmākajā aptaujas procesā vēršoties pie 
to asociācijām, lai nobeiguma ziņojumā varētu izklāstīt vispusēju viedokli par izskatāmajiem 
jautājumiem.  

Ar šā starpposma ziņojuma publicēšanu Komisija uzsāk sabiedrisko apspriešanos, radot 
apstākļus atklātai un sekmīgai diskusijai par ziņojumā skatītajiem jautājumiem. Sabiedriskā 
apspriešanās beigsies 2007. gada 10. aprīlī.  

Atklāta izskatīšana notiks 2007. gada 9. februārī Briselē, un tajā piedalīsies visi tirgus 
dalībnieki: apdrošināšanas sabiedrības, starpnieki, apdrošinātāju un starpnieku asociācijas, 
reglamentējošās iestādes un asociācijas, kas pārstāv uzņēmējdarbības apdrošināšanas klientus. 

2007. gada septembrī publicēs Nozares aptaujas nobeiguma ziņojumu, kurā tiks 
atspoguļoti turpmāko izpētes pasākumu rezultāti un sabiedriskajā apspriešanā un atklātajā 
izskatīšanā izteiktie komentāri par attiecīgajiem jautājumiem. 
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II. APSPRIEŠANĀS 

1. APSPRIEŽAMIE JAUTĀJUMI 
Komisija ir cieši apņēmusies veidot dialogu ar tirgus dalībniekiem un iestādēm par 

starpposma ziņojumā atspoguļotajiem nozares aptaujas sākotnējiem rezultātiem. Tāpēc Komisija 
aicina nozares dalībniekus, uzņēmējdarbības apdrošināšanas klientus un citas ieinteresētās 
personas iesniegt viedokļus un komentārus par aptaujas sākotnējiem rezultātiem. Ieinteresētās 
personas tiek aicinātas tieši kontaktēties ar Komisiju, lai apspriestu visus ar konkurenci saistītos 
jautājumus uzņēmējdarbības apdrošināšanā. 

Komisija ir sagatavojusi jautājumu kopumu apspriešanai. Tas rosinās ieinteresētās 
personas izteikt savus viedokļus par galvenajiem jautājumiem. Komisija būs pateicīga visām 
ieinteresētajām personām, ja tās iesniegs komentārus par starpposma ziņojumā 
izklāstītajiem sākotnējiem rezultātiem, pat ja šie komentāri nebūs tieši saistīti ar turpmāk 
minētajiem jautājumiem. 

Komisija piedāvā apspriest šādus jautājumus. 

 Kombinēto rādītāju atšķirība 
J.1 Vai ir pārliecinošs pamatojums kombinēto rādītāju atšķirībai, kas dažviet ES-25 ir 
novērota attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem un lielajiem korporatīvajiem klientiem?  

 „Labāko noteikumu” klauzula 
J.2 Cik izplatīta ir tā sauktā „labāko noteikumu” klauzula pārapdrošināšanas un 
kopapdrošināšanas tirgos? Kā šāda veida klauzula ir radusies? 

J.3 Kurā sarunu posmā šāda veida klauzula parādās; kuri dalībnieki pieprasa tās ieviešanu 
un cik daudz dalībnieku to pieprasa? 

J.4 Kā klauzula tiek pildīta? 

J.5 Kā šāda veida klauzula ietekmē tirgu? 

 Ilgtermiņa līgumi 
J.6 Vai esat novērojuši gadījumus, kad apdrošināšanas līguma termiņš rada šķērsli 
apdrošinātājam, kas vēlas apgūt jaunus tirgus un/vai piesaistīt jaunus klientus? Lūdzam atbildē 
dot sīku skaidrojumu, ņemot vērā arī līguma pārtraukšanas un automātiskas 
atjaunošanas/pagarināšanas noteikumus. 

J.7 Vai esat novērojuši gadījumus, kad apdrošināšanas līguma termiņš ir bijis nopietns 
šķērslis pāriešanai pie cita apdrošinātāja? Lūdzam atbildē dot sīku skaidrojumu, ņemot vērā arī 
līguma pārtraukšanas un automātiskas atjaunošanas/pagarināšanas noteikumus. 

 Starpnieku atalgojums 
J.8 Kādā apmērā neatkarīgie apdrošināšanas starpnieki (brokeri un nepiesaistītie aģenti) 
atklāj klientiem, kuri no tiem iegādājas apdrošināšanu, informāciju par apdrošinātāju izmaksāto 
atalgojumu (t.i., komisijas maksām, nosacītajām komisijas maksām, ieskaitot komisijas maksas 
par peļņu, maksām par sniegtajiem pakalpojumiem un citiem maksājumiem)?  
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 Ar komisijas maksām saistītās atlaides 
J.9 Vai neatkarīgie apdrošināšanas starpnieki jūsu dalībvalstī dod klientiem atlaides uz 
komisijas maksu rēķina? Cik izplatīta ir šī prakse attiecībā uz maziem un vidējiem 
uzņēmumiem? Cik bieži to piemēro lielajiem korporatīvajiem klientiem?  

J.10 Vai starp apdrošinātājiem un neatkarīgajiem starpniekiem pastāv vienošanās, kas 
aizliedz izmantot ar komisijas maksām saistītas atlaides klientu piesaistīšanai? Vai pastāv cita 
veida prakse, kas atturētu neatkarīgos apdrošināšanas starpniekus izmantot ar komisijas maksām 
saistītas atlaides klientu piesaistīšanai? 

 Horizontālā sadarbība 
J.11 Aptaujas dati par dažādiem apdrošinātāju sadarbības veidiem liecina, ka pastāv 
ievērojamas atšķirības starp dalībvalstīm. Ar ko būtu izskaidrojamas šīs atšķirības? 

J.12 Kādās priekšrocības jūs kā uzņēmējdarbības apdrošināšanas klients esat guvis no šeit 
aprakstītajām apdrošinātāju sadarbības formām? 

J.13 Vai jūs kā uzņēmējdarbības apdrošināšanas klients esat novērojis, ka šajā ziņojumā 
aprakstītie apdrošinātāju sadarbības veidi radītu šķēršļus konkurencei? 

2. APSPRIEŠANĀS KĀRTĪBA 
Apspriešanās notiks 12 nedēļas, un tā beigsies 2007. gada 10. aprīlī. 
Atbildes jāsūta uz elektroniskā pasta adresi:  

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

Respondentus lūdzam nepārsniegt 20 lappušu apjomu, lai Komisija varētu efektīvi 
apstrādāt atbildi. Viens uzņēmums var iesniegt komentārus tikai vienu reizi. 

Respondenti ir informēti, ka viņu iesūtītos apsvērumus var publicēt Komisijas tīmekļa 
vietnē. 

Ņemot vērā informācijas sensitīvo raksturu, tirgus dalībniekiem var būt vēlēšanās 
iesniegt to Komisijai neformāli un konfidenciāli. Komisija uzņemas atbildību par iesniegto 
materiālu konfidencialitātes saglabāšanu. 

Ja nevēlaties, lai Komisija publicē jūsu sniegto informāciju, lūdzam to norādīt atbildē. Ja 
jūsu komentāri satur konfidenciālu informāciju, lūdzam iesniegt nekonfidenciālu versiju. 
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