
 1

STRESZCZENIE I KONSULTACJE1 

I. STRESZCZENIE 

Badanie sektora ubezpieczeń gospodarczych ma na celu analizę produktów i usług 
ubezpieczeniowych świadczonych na rzecz przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. Jak 
stwierdzono w komunikacie komisarz Kroes z czerwca 2005 r., jego głównym celem jest 
zrozumienie, jak funkcjonuje sektor, co docelowo pozwoli wykrywać zakłócenia konkurencji. 
Zakłócenia takie mogą być eliminowane na podstawie art. 81 lub 82 Traktatu przez Komisję lub 
przez krajowe organy ds. konkurencji w ramach Europejskiej Sieci Konkurencji. 

Wstępne ustalenia badania sektorowego, opisane w niniejszym sprawozdaniu 
okresowym, opierają się na analizie dostępnych informacji oraz na wynikach badania 
przeprowadzonego wśród firm ubezpieczeniowych, pośredników ubezpieczeniowych i 
reasekuratorów, a także krajowych stowarzyszeń ubezpieczycieli, pośredników i specjalistów 
ds. zarządzania ryzykiem. Badanie przeprowadzone wśród ubezpieczycieli i pośredników, 
głównie brokerów, przeprowadzono z zastosowaniem statystycznych metod doboru próby. 
Wskaźniki odpowiedzi na poszczególnych etapach badania wynosiły od 80% do 100%. 

W ramach badania sektorowego przeanalizowano następujące obszary: 
• aspekty finansowe sektora ubezpieczeń gospodarczych; 
• czas trwania umów w sektorze ubezpieczeń gospodarczych; 
• reasekuracja; 
• struktura, funkcja oraz wynagrodzenie w kanałach dystrybucji; 
• współpraca horyzontalna między ubezpieczycielami. 

1. ASPEKTY FINANSOWE SEKTORA UBEZPIECZEŃ GOSPODARCZYCH 
Wyniki oparte na standardowym wskaźniku rentowności, powszechnie stosowanym w 

branży i zapewniającym wzorzec odniesienia w zakresie konkurencji, wskazują, że na poziomie 
UE-25 rentowność w sektorze ubezpieczeń gospodarczych jest wysoka. Rentowność brutto w 
sektorze ubezpieczeń gospodarczych na trzech największych europejskich rynkach 
ubezpieczeniowych wynosiła w 2005 r. ok. 26 %, przy dużej zmienności zarówno w 
poszczególnych kategoriach ubezpieczeń, jak i w państwach członkowskich. Różnice pod 
względem wskaźnika zysku technicznego sięgają 200 % dla tej samej kategorii ubezpieczeń w 
obrębie UE-25 oraz 100 % dla różnych kategorii ubezpieczeń w tym samym kraju. W 
większości państw członkowskich rentowność jest utrzymywana, jednakże w nowych 
państwach członkowskich jest ona znacząco wyższa niż w UE-15. 

Poziomy kosztów ponoszonych przez firmy ubezpieczeniowe są bardzo zróżnicowane w 
krajach UE-25 i nie obserwuje się tendencji do ich ujednolicania. W szczególności 
ubezpieczyciele w nowych państwach członkowskich wykazują stale wyższe wskaźniki kosztów 
niż firmy z państw UE-15. Wydaje się zatem, że na poziomie państw członkowskich mniej 
efektywne rynki wykazują zarazem większą rentowność. 

Zakres zmienności pod względem rentowności świadczy o znacznym stopniu 
fragmentacji rynku oraz wskazuje potencjalną skalę obniżki cen w kilku państwach 
członkowskich. 

                                                 
1  Pełny tekst sprawozdania okresowego z badania sektorowego ubezpieczeń gospodarczych jest dostępny pod 

adresem: http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/financial_services/interim_repor
t_24012007.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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Wysoka i stabilna rentowność w niektórych państwach członkowskich może być 
wynikiem wykorzystania siły rynkowej. Dalsze dochodzenie poświęcone będzie ewentualności 
istnienia związku przyczynowego między wynikami finansowymi a potencjalnymi barierami dla 
konkurencji na niektórych rynkach. 

Ponadto należy zaznaczyć, że niektóre państwa członkowskie wykazują stale wyższą 
rentowność techniczną w segmentach małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) niż w 
segmentach dużych klientów korporacyjnych (DKK). Może to oznaczać, że w tych państwach 
członkowskich zyski wygenerowane w sektorze MŚP są wykorzystywane do subsydiowania 
krzyżowego niskich zysków w segmencie DKK. 

2. CZAS TRWANIA UMÓW W SEKTORZE UBEZPIECZEŃ GOSPODARCZYCH 
Z danych uzyskanych w trakcie dochodzenia wynika, że średni czas trwania umów 

ubezpieczeniowych w danej kategorii ubezpieczeń różni się znacząco w poszczególnych 
państwach członkowskich. W wielu państwach członkowskich większość umów 
ubezpieczeniowych zawiera się na rok, podczas gdy np., w Austrii, Niderlandach, Słowenii i we 
Włoszech powszechną praktyką jest zawieranie umów długoterminowych. 

Ponadto powszechną praktyką są również klauzule przewidujące automatyczne 
odnowienie lub przedłużenie umowy. 

Dane nie wykazują istotnej różnicy między praktykami stosowanymi w odniesieniu do 
DKK a praktykami stosowanymi w odniesieniu do MŚP. 

W niektórych przypadkach czas trwania ochrony ubezpieczeniowej przewidziany 
umową jest podstawową cechą produktu zdefiniowanego i oferowanego przez firmę 
ubezpieczeniową. Wydaje się wątpliwe, aby czas trwania umowy mógł być postrzegany jako 
ograniczenie konkurencji w przypadkach, kiedy stanowi on integralną część definicji produktu. 
Jednakże kiedy nie ma to miejsca, umowy długoterminowe w sektorze ubezpieczeń 
gospodarczych mogą w pewnych okolicznościach budzić obawy dotyczące konkurencji, 
związane z ryzykiem blokowania dostępu nowych podmiotów do rynku ubezpieczeniowego.  

Ocena efektu blokującego umów długoterminowych będzie w dużej mierze zależeć od 
łącznego efektu wywieranego przez sieci podobnych umów długoterminowych na dostęp do 
rynku. Będzie także zależeć od analizy innych czynników, mających związek z kontekstem 
gospodarczym i prawnym danej umowy. Czynniki te są powiązane z jednej strony z 
możliwością penetracji pakietu umów przez nowego konkurenta, a z drugiej – z warunkami, w 
jakich konkurencyjne siły działają na odnośnym rynku. Poza tym konieczna jest ocena stopnia, 
w jakim umowy zawierane przez danego ubezpieczyciela przyczyniają się do łącznego efektu 
wywieranego przez wszystkie podobne umowy funkcjonujące na rynku. 

W toku dalszego dochodzenia ustalone zostanie prawdopodobieństwo wystąpienia 
ryzyka takiego efektu blokującego. 

3. REASEKURACJA 
W Unii Europejskiej działa wielu spośród najważniejszych reasekuratorów świata. 

Funkcjonują w skali międzynarodowej, gdyż reasekuracja to działalność głównie 
międzynarodowa. 

Zgodnie z praktyką Komisji Europejskiej w dziedzinie oceny połączeń, świadczenie 
usług reasekuracyjnych powinno być traktowane jako jeden rynek właściwego produktu, 
obejmujący świadczenie usług reasekuracji dla wszystkich klas ryzyka, gdyż reasekurator 
zajmujący się ryzykiem danej klasy może z łatwością i w krótkim czasie wykorzystać kapitał i 
zasoby z danej klasy ochrony w innej klasie ochrony (zamienność od strony podaży).  
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Badanie sektorowe wykazało, że 91% ubezpieczycieli przy wyborze reasekuratora bierze 
pod uwagę ratingi finansowe oraz że 95% spośród tych ubezpieczycieli określiło rating 
minimalny, poniżej którego nie rozważają skorzystania z reasekuracji jakiejkolwiek firmy. 
Prowadzi to do pytania dotyczącego zamienności od strony popytu w stosunku do różnych 
reasekuratorów, a co za tym idzie do pytania, czy ratingi mogą w określonych przypadkach 
wpływać na definicję rynku produktu. 

Ponadto w przypadku obniżenia ratingu dużej liczby reasekuratorów powstaje pytanie, 
czy ubezpieczyciele podtrzymają swoje oczekiwania dotyczące ratingów, co prowadziłoby do 
sytuacji, w której tylko ograniczona liczba reasekuratorów może zapewniać ochronę większości 
ubezpieczycieli. 

Z badania wynika także, że firmy reasekuracyjne działające w UE włączają do umów ze 
swoimi klientami, ubezpieczycielami bezpośrednimi, tzw. klauzule „najlepszych warunków”. 
Klauzula taka zapewnia danemu reasekuratorowi możliwość korzystania z wszelkich 
korzystniejszych warunków, jakie mogły zostać uzgodnione między tym samym 
ubezpieczycielem bezpośrednim a innym reasekuratorem w ramach takiej samej umowy 
reasekuracji. Taka klauzula „najlepszych warunków” może występować zarówno w umowach 
reasekuracji obligatoryjnej, jak i fakultatywnej. Formułowana jest ona na różne sposoby, a 
niekiedy dodawana nawet za pomocą specjalnej pieczątki. 

Klauzula „najlepszych warunków” harmonizuje warunki na poziomie najbardziej 
korzystnym dla odnośnych reasekuratorów, niezależnie od charakterystyki takich 
reasekuratorów, co jest niekorzystne dla ubezpieczyciela bezpośredniego i, w rezultacie, dla 
klienta końcowego, korzystającego z ubezpieczeń gospodarczych. Klauzula taka zwiększa także 
przejrzystość cenową oraz, w określonych warunkach rynkowych, może stanowić ograniczenie 
konkurencji w rozumieniu art. 81 ust. 1 Traktatu WE. Jednakże niektórzy respondenci podnosili 
argumenty na uzasadnienie tej praktyki. 

4. STRUKTURA, FUNKCJA ORAZ WYNAGRODZENIE W KANAŁACH DYSTRYBUCJI 
Produkty z zakresu ubezpieczeń gospodarczych dystrybuowane są różnymi kanałami, 

bezpośrednio przez firmy ubezpieczeniowe lub pośrednio przez agentów wyłącznych, 
multiagentów, brokerów, banki lub inne instytucje finansowe. 

Ze względów historycznych i kulturowych struktura kanałów dystrybucji różni się w 
poszczególnych państwach członkowskich, różnice występują jednak także w zależności od 
kategorii ubezpieczeń i/lub profili klientów. Wiele firm ubezpieczeniowych działa za 
pośrednictwem więcej niż jednego kanału dystrybucji, jednak rynek ubezpieczeń gospodarczych 
w UE obsługiwany jest głównie przez brokerów. Agenci wyłączni to drugi najczęściej 
wykorzystywany kanał dystrybucji większości kategorii ubezpieczeń w UE. 

Niektóre struktury dystrybucji (np. sieci agentów wyłącznych) mogą w określonych 
warunkach stanowić bariery dla nowych podmiotów. I na odwrót, istnienie kanału brokerów 
może ułatwiać dostęp do rynku ubezpieczycielom zagranicznym, którzy nie muszą dysponować 
własną lub wystarczająco rozwiniętą siecią dystrybucji. Z badania przeprowadzonego wśród 
ubezpieczycieli wynika, że dostęp do infrastruktury dystrybucyjnej należy do najważniejszych 
czynników wpływających na decyzje ubezpieczycieli dotyczące wejścia na nowy rynek. 

Funkcja brokerów zmieniła się w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Ewoluowała ona od 
tradycyjnej roli pośredników rynkowych, których usługi były związane z przenoszeniem ryzyka 
z klienta na ubezpieczyciela, do roli podmiotów świadczących usługi zarówno na rzecz 
klientów, jak i ubezpieczycieli. Postępująca konsolidacja i koncentracja rynków brokerów 
przyczyniła się do zwiększenia rozmiarów i środków, jakimi dysponują brokerzy. Ponadto 
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dzięki usprawnieniom technicznym brokerzy mogą oferować swoim klientom szereg 
dodatkowych i innowacyjnych usług. 

Z badania sektorowego wynika, że brokerzy wprawdzie współpracują zwykle z bardzo 
dużą liczbą ubezpieczycieli, jednak duża część ich działalności na ogół skupia się na bardzo 
małej grupie ubezpieczycieli. 

Brokerzy odgrywają zarówno rolę doradców swoich klientów, jak i kanału dystrybucji 
dla ubezpieczyciela, często z uprawnieniami do ustalania warunków i podpisywania umów. 
Taka podwójna rola może być źródłem konfliktu interesów między obiektywnością porad 
udzielanych klientom, a ich własnym interesem handlowym. 

Do najważniejszych czynników decydujących o tym, którego konkretnego 
ubezpieczyciela broker poleci klientowi należą: cena transakcji, sytuacja finansowa 
ubezpieczyciela oraz zakres pokrycia ryzyka. W całej UE waga tych czynników zmienia się 
nieznacznie zależnie od tego, czy klientem jest DKK, czy MŚP. Niemniej jednak wydaje się, że 
na ogół DKK uzyskują od brokerów dokładniejsze informacje niż MŚP. Pomimo różnic 
rynkowych, jakie występują między poszczególnymi państwami członkowskimi pod względem 
liczby ofert oraz różnych warunków ubezpieczeń stanowiących podstawę porad udzielanych 
klientom przez brokerów, liczba ta wykazuje tendencję wzrostową odpowiednio do stopnia 
komplikacji ryzyka, jakie ma zostać pokryte. Im większe ryzyko, tym lepsze porady dla 
klientów. 

Funkcja niezależnych pośredników, w szczególności brokerów, polegająca na 
stymulowaniu konkurencji na rynku ubezpieczeń mogłaby zostać osłabiona nie tylko w 
przypadku konfliktu interesów związanego z podwójną rolą, o której mowa powyżej, ale także 
w przypadku konfliktów interesów związanych z wynagrodzeniem. Konflikty takie mogą 
niekorzystnie wpływać na obiektywność rad udzielanych klientom. 

W tym kontekście szczególną uwagę zwrócono na prowizje warunkowe w związku z 
tzw. dochodzeniem Spitzera, przeprowadzonym w latach 2004 i 2005 w Stanach 
Zjednoczonych, które dotyczyło największych światowych firm brokerskich i kilku firm 
ubezpieczeniowych. Prowizje warunkowe to płatności, jakich ubezpieczyciele dokonują na 
rzecz pośredników zależnie od realizacji uzgodnionych celów. W ten sposób mogli oni stwarzać 
dla pośredników zachęty do kierowania np. dużych lub bogatych klientów do wybranych firm 
ubezpieczeniowych. Niekoniecznie musiałoby to być zgodne z interesem klienta. 

Badanie sektorowe potwierdziło, że w przeszłości w państwach członkowskich, w 
szczególności w UE-15, porozumienia o prowizjach warunkowych były szeroko 
rozpowszechnione. Niektórzy pośrednicy czerpali z takich prowizji duże dochody, co 
potwierdza możliwość występowania konfliktu interesów. Wydaje się, że badanie 
przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych oraz zwiększone zainteresowanie opinii publicznej 
skłoniły niektórych uczestników rynku do zmiany polityki dotyczącej porozumień o prowizjach 
warunkowych, ale niekoniecznie do rezygnacji z prowizji warunkowych w ogóle. Inni 
uczestnicy rynku nie zmienili stosowanych praktyk. Komisja zamierza dokładniej zbadać to 
zagadnienie. 

W trakcie badania sektorowego stowarzyszenia specjalistów ds. zarządzania ryzykiem 
potwierdziły krytyczne nastawienie klientów korzystających z ubezpieczeń wobec braku 
przejrzystości w zakresie wynagrodzeń pośredników. Z badania wynika, że w całej UE 
pośrednicy zwykle nie informują z własnej inicjatywy klientów, jaką prowizję otrzymują za 
umowę ubezpieczenia. W państwach członkowskich objętych badaniem, z wyjątkiem Danii, 
Finlandii i Szwecji, respondenci wyjawiają z własnej inicjatywy wysokość otrzymywanej 
prowizji tylko od 3% do 30% klientów. Odnośne dane liczbowe podane przez respondentów 
dotyczące ujawniania wysokości wynagrodzenia na żądanie klienta są znacznie wyższe. 
Niemniej jednak mogą zachodzić wątpliwości w odniesieniu do tych danych liczbowych, gdyż 
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wielu respondentów wyjaśniło, że klienci rzekomo nie wymagają tego rodzaju informacji. W 
przypadku prowizji składka ubezpieczeniowa płacona przez ubezpieczonego obejmuje cenę 
uzyskania pokrycia ryzyka, a także cenę usług pośrednictwa, gdyż są one ze sobą powiązane. 
Ogólny brak przejrzystości pod względem wynagrodzeń pośredników ogranicza potencjał pod 
względem konkurencji cenowej w odniesieniu do usług pośrednictwa. W ramach badania 
kwestia ta zostanie zbadana dokładniej, przy czym aktywnie pozyskiwane będą opinie klientów 
korzystających z ubezpieczeń gospodarczych. 

Zakaz udzielania rabatów prowizyjnych przez ubezpieczycieli może prowadzić do 
utrzymania ceny odsprzedaży, a co za tym idzie stanowić ograniczenie konkurencji nieobjęte 
przywilejem wyłączenia grupowego udzielonego na mocy rozporządzenia w sprawie 
porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych (rozporządzenie (WE) nr 2790/1999 z dnia 
22 grudnia 1999 r.). Rabaty prowizyjne są nadal prawnie zabronione w Niemczech. Komisja 
zbada dokładniej, w jakim stopniu udzielane są rabaty prowizyjne oraz czy stosowane są 
umowy lub praktyki uniemożliwiające pośrednikom udzielanie rabatów prowizyjnych klientom 
prowadzącym działalność brokerską. 

5. WSPÓŁPRACA HORYZONTALNA MIĘDZY UBEZPIECZYCIELAMI 
Zakres współpracy horyzontalnej między ubezpieczycielami różni się znacząco w 

poszczególnych państwach członkowskich i kategoriach ubezpieczeń. 

Niektóre formy współpracy objęte są wyłączeniem grupowym na mocy rozporządzenia 
(WE) nr 358/2003 przyjętego dnia 27 lutego 2003 r. i wygasającego dnia 31 marca 2010 r. 
Rozporządzenie to udziela wyłączenia grupowego w stosunku do umów dotyczących kalkulacji 
i badań, standardowych warunków ubezpieczenia, wspólnego pokrywania ryzyka oraz urządzeń 
zabezpieczających. 

Z badania wynika szczególnie, że współpraca w zakresie kalkulacji i badań odgrywa 
istotną rolę w Niemczech i Belgii oraz, jeśli chodzi o kategorie ubezpieczeń, w 
ubezpieczeniach pojazdów, majątkowych/od przerw w działalności, środowiskowych, 
osobistych od wypadków/wydatków medycznych oraz od odpowiedzialności cywilnej ogólnej. 
Współpraca taka wydaje się jednakże mieć znacznie mniejsze znaczenie w państwach 
członkowskich takich jak Węgry, Dania czy Polska. Jest ona również znacznie mniej istotna w 
odniesieniu do ubezpieczeń od odpowiedzialności dyrektorów i kierowników oraz ubezpieczeń 
kredytu i poręczeń. 

Niektóre stowarzyszenia podały w swoich odpowiedziach, że nie zawsze udostępniają 
kalkulacje i badania firmom ubezpieczeniowym niebędącym ich członkami. 

Umowy dotyczące wspólnego ustanowienia i rozpowszechniania standardowych 
warunków ubezpieczenia są, jak wynika z badania sektorowego, powszechne w branży i 
występują praktycznie we wszystkich kategoriach ubezpieczeń, w szczególnie dużym stopniu w 
ubezpieczeniach majątkowych/od przerw w działalności oraz od odpowiedzialności cywilnej 
ogólnej. Ta forma współpracy wydaje się nie mieć znaczenia w Republice Czeskiej i w Polsce 
oraz mieć marginalne znaczenie w Hiszpanii, Grecji i Irlandii. 

Większość stowarzyszeń zaznaczyła wprawdzie, że ich standardowe warunki 
ubezpieczenia nie są wiążące ani zalecane, niektóre podały jednakże, że zalecają stosowanie 
swoich standardowych warunków. Jedno ze stowarzyszeń podało nawet, że jego standardowe 
warunki ubezpieczenia są wiążące. Co więcej, kilka stowarzyszeń nie udostępnia 
standardowych warunków ubezpieczenia wszystkim zainteresowanym stronom. 

W ramach badania sektorowego przeanalizowano także klauzule indeksacji składki. 
Klauzule te to szczególny rodzaj standardowych warunków ubezpieczenia, który, w przypadku 
umów zawieranych na dłużej niż rok lub w przypadku przedłużenia bądź odnowienia 
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obowiązującej umowy, przewidują korektę wysokości składki związaną z zastosowaniem 
określonego indeksu. Z odpowiedzi uzyskanych od ubezpieczycieli w ramach badania 
sektorowego wynika, że 28% respondentów stosuje klauzule indeksacji składki. Ta uśredniona 
wartość przesłania jednak fakt, że zakres zastosowania takich klauzul różni się znacząco między 
poszczególnymi kategoriami ubezpieczeń i państwami członkowskimi. 

Wydaje się, że ubezpieczyciele stosują głównie klauzule indeksacji stawki opracowane 
samodzielnie. Prawie połowa respondentów podała jednakże, że stosuje klauzule indeksacji 
stawki opracowane przez stowarzyszenia ubezpieczycieli. Z danych uzyskanych od 
stowarzyszeń ubezpieczycieli wynika, że około pół tuzina stowarzyszeń opracowało klauzule 
indeksacji składki, głównie w kategoriach ubezpieczeń majątkowych/od przerw w działalności. 

Dane uzyskane od firm ubezpieczeniowych wskazują, że liczne są pule obejmujące 
terytorium danego państwa członkowskiego, dotyczące ryzyka związanego z ubezpieczeniami 
majątkowymi, a także od odpowiedzialności cywilnej ogólnej, pojazdów oraz 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu. Ta forma współpracy ma 
szczególne znaczenie w Niemczech, Niderlandach, Belgii, Finlandii i Zjednoczonym 
Królestwie. Wydaje się ona mieć mniejsze znaczenie we Włoszech, państwach bałtyckich, na 
Węgrzech, w Słowenii i Polsce. 

Stowarzyszenia ubezpieczycieli wydają się jedynie umiarkowanie zaangażowane w pule. 
Ich zaangażowanie ma zwykle związek z różnymi aspektami funkcjonowania puli, takimi jak 
zarządzanie i koordynacja puli, zarządzanie systemami wymiany danych między członkami puli 
oraz rozliczanie składek i roszczeń. 

Współpraca w zakresie specyfikacji technicznych, zasad lub kodeksów postępowania 
dotyczących urządzeń zabezpieczających wydaje się nie mieć znaczącego wpływu na politykę 
ubezpieczycieli w wielu państwach członkowskich (Cypr, Dania, Estonia, Irlandia, Litwa, 
Luksemburg, Łotwa, Malta, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia i Włochy). Wydaje się ona 
natomiast odgrywać rolę w szczególności w Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Niderlandach, 
Niemczech, Szwecji i Zjednoczonym Królestwie. Współpraca taka dotyczy głównie 
ubezpieczeń majątkowych/od przerw w działalności, transportowych i pojazdów. Wydaje się 
ona mieć marginalne znaczenie w przypadku ubezpieczeń lotniczych oraz we wszystkich 
kategoriach ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej. 

Umowy o regulacji roszczeń są powszechną praktyką w Niemczech, Niderlandach, 
w Austrii i w Portugalii w odniesieniu do ubezpieczeń pojazdów oraz we Francji, w 
szczególności w odniesieniu do ubezpieczeń pojazdów oraz majątkowych/od przerw w 
działalności. Ta forma współpracy ma jednakże znacznie mniejsze znaczenie w dużej liczbie 
państw członkowskich: w Estonii, Finlandii, na Litwie, w Luksemburgu, na Malcie, w Polsce, w 
Republice Czeskiej, na Słowacji, w Słowenii i na Węgrzech, a w odniesieniu do ubezpieczeń 
majątkowych/od przerw w działalności oraz od odpowiedzialności cywilnej ogólnej także w 
Irlandii, we Włoszech i Zjednoczonym Królestwie. 

Ponadto w trakcie badania sektorowego ustalono, że stowarzyszenia ubezpieczycieli 
rzadko pobierają od ubezpieczycieli opłaty za dostęp do danych wykorzystywanych do 
obliczania premii za ryzyko. 

Przy analizie różnic między poszczególnymi państwami członkowskimi, które, jak 
wynika z badania, wydają się występować w odniesieniu do zakresu współpracy między 
ubezpieczycielami, nasuwają się wątpliwości dotyczące uzasadnienia takiej współpracy oraz 
zakresu wyłączenia udzielonego na mocy obowiązującego rozporządzenia o wyłączeniu 
grupowym. Konsultacje społeczne w sprawie niniejszego sprawozdania okresowego powinny 
stanowić okazję dla otwartej i owocnej debaty na ten temat. 
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6. WNIOSKI I DALSZE KROKI 
Badanie sektorowe pozwoliło na utworzenie bardzo obszernej bazy danych dotyczących 

pięciu omówionych powyżej zagadnień. Niemniej jednak ze względu na złożoność 
kwestionariuszy wysłanych do różnych podmiotów rynkowych oraz na duży wysiłek związany z 
gromadzeniem danych, w szczególności od ubezpieczycieli i pośredników średniej/małej 
wielkości, odpowiedzi nie zawsze były tak jasne, precyzyjne i wyczerpujące, jak oczekiwano. 

W związku z tym Komisja zamierza przeprowadzić dodatkową ukierunkowaną rundę 
działań dochodzeniowych (kwestionariusze i/lub wywiady) w stosunku do różnych stron 
zainteresowanych. W szczególności Komisja skupi się w takich dalszych działaniach 
dochodzeniowych na konkretnych zagadnieniach wzbudzających obawy związane z 
konkurencją. Takie dodatkowe dochodzenia nie tylko przyczynią się do wyjaśnienia niektórych 
kwestii, jakie wyniknęły z uzyskanych dotychczas odpowiedzi, ale także pozwolą w większym 
stopniu skupić badanie w sektorze ubezpieczeń gospodarczych na konkurencji. 

Ponadto Komisja w sposób proaktywny zaangażuje klientów korzystających z 
ubezpieczeń gospodarczych (tzn. MŚP i DDK), poprzez ich stowarzyszenia, w dalsze 
dochodzenie, dzięki czemu możliwe będzie przedstawienie w sprawozdaniu końcowym 
zrównoważonego spojrzenia na omawiane sprawy. 

Wraz z publikacją niniejszego sprawozdania okresowego Komisja rozpoczyna 
konsultacje społeczne, stwarzając warunki dla otwartej i owocnej debaty o różnych 
zagadnieniach poruszonych w niniejszym sprawozdaniu. Okres konsultacji społecznych kończy 
się dnia 10 kwietnia 2007 r. 

Dnia 9 lutego 2007 r. w Brukseli odbędzie się przesłuchanie publiczne z udziałem 
wszystkich stron zainteresowanych: firm ubezpieczeniowych, pośredników, stowarzyszeń 
ubezpieczycieli i pośredników, regulatorów oraz stowarzyszeń reprezentujących klientów 
korzystających z ubezpieczeń gospodarczych. 

We wrześniu 2007 r. opublikowane zostanie sprawozdanie końcowe z badania 
sektorowego, w którym przedstawione zostaną ustalenia nowej rundy działań dochodzeniowych 
oraz komentarz dotyczący odnośnych zagadnień poruszonych podczas konsultacji społecznych i 
przesłuchania publicznego. 
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II. KONSULTACJE 

1. ZAGADNIENIA DO KONSULTACJI 
Komisja pragnie zaangażować się w dialog z uczestnikami rynku oraz z władzami, 

dotyczący wstępnych ustaleń badania sektorowego, przedstawionych w niniejszym 
sprawozdaniu okresowym. Dlatego też Komisja zaprasza podmioty działające w branży, 
klientów korzystających z ubezpieczeń gospodarczych oraz pozostałe strony zainteresowane do 
przedstawiania swoich poglądów i komentarzy dotyczących tych wstępnych ustaleń. Ponadto 
strony zainteresowane zachęca się do bezpośredniego kontaktu z Komisją w celu omówienia 
wszelkich związanych z konkurencją kwestii w sektorze ubezpieczeń gospodarczych. 

Komisja przygotowała zbiór zagadnień do konsultacji. Pozwoli to stronom 
zainteresowanym przedstawić swoje poglądy w kluczowych sprawach. Niemniej jednak 
wszelkie inne uwagi ze zainteresowanych stron dotyczące ustaleń wstępnych 
przedstawionych w niniejszym sprawozdaniu okresowym, niezwiązane bezpośrednio z 
zagadnieniami wymienionymi poniżej, również będą przyjmowane z dużym 
zadowoleniem. 

Oto zagadnienia do konsultacji wyróżnione przez Komisję: 

 Niezgodność połączonych wskaźników 
P.1 Czy istnieje przekonujące uzasadnienie dla widocznej niezgodności poziomów 
połączonych wskaźników MŚP i DKK, obserwowanej w niektórych częściach UE-25? 

 Klauzula „najlepszych warunków” 
P.2 Jak szeroko rozpowszechnione jest zastosowanie tzw. klauzuli „najlepszych warunków” 
na rynkach reasekuracji i współubezpieczeń? Jakie jest pochodzenie tego rodzaju klauzuli? 

P.3 Na którym etapie negocjacji pojawia się tego rodzaju klauzula i którzy uczestnicy/jak 
wielu uczestników proponuje jej wprowadzenie? 

P.4 Jak egzekwowana jest ta klauzula? 

P.5 Jaki jest wpływ tego rodzaju klauzuli na rynek? 

 Umowy długoterminowe 
P.6 Czy z doświadczeń respondenta wynika, że czas trwania umów ubezpieczenia może 
stanowić barierę dla ubezpieczycieli pragnących wejść na nowe rynki i/lub zdobyć nowych 
klientów? Prosimy o uzasadnienie odpowiedzi, także z uwzględnieniem istnienia klauzul 
wygaśnięcia oraz automatycznego odnowienia/przedłużenia. 

P.7 Czy z doświadczeń respondenta wynika, że czas trwania umów ubezpieczenia stanowi 
poważną przeszkodę dla zmiany ubezpieczyciela? Prosimy o uzasadnienie odpowiedzi, także z 
uwzględnieniem istnienia klauzul wygaśnięcia oraz automatycznego odnowienia/przedłużenia. 

 Wynagrodzenie pośredników 
P.8 W jakim zakresie niezależni pośrednicy ubezpieczeniowi (brokerzy i multiagenci) 
ujawniają swoim klientom wynagrodzenie wypłacane im przez ubezpieczycieli (tzn. prowizje, 
prowizje warunkowe włącznie z prowizjami od zysku, opłaty za wyświadczone usługi oraz inne 
opłaty)? 
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 Rabaty prowizyjne 
P.9 Czy w państwie członkowskim respondenta niezależni pośrednicy ubezpieczeniowi 
udzielają klientom rabatów prowizyjnych? Jak powszechna jest ta praktyka w przypadku 
klientów z segmentu MŚP? Jak powszechna jest w segmencie DKK? 

P.10 Czy między ubezpieczycielami a niezależnymi pośrednikami zawierane są jakiekolwiek 
umowy o nieudzielaniu rabatów prowizyjnych klientom prowadzącym działalność brokerską? 
Czy między ubezpieczycielami a niezależnymi pośrednikami zawierane są jakiekolwiek umowy 
o nieudzielaniu rabatów prowizyjnych klientom prowadzącym działalność brokerską? 

 Współpraca horyzontalna 
P.11 Zgromadzone w trakcie dochodzenia dane dotyczące różnych form współpracy między 
ubezpieczycielami świadczą o dużym zróżnicowaniu między państwami członkowskimi. Jak 
można wyjaśnić to zróżnicowanie? 

P.12 Jakiego rodzaju korzyści odniósł respondent, jako klient korzystający z ubezpieczeń 
gospodarczych, z form współpracy między ubezpieczycielami opisanych w niniejszym 
sprawozdaniu? 

P.13 Czy jako klient korzystający z ubezpieczeń gospodarczych respondent kiedykolwiek 
doświadczył, że formy współpracy między ubezpieczycielami opisane w niniejszym 
sprawozdaniu stanowią przeszkodę dla konkurencji? 

2. PROCEDURA KONSULTACJI 
Konsultacje będą otwarte przez 12 tygodni i zostaną zamknięte dnia 10 kwietnia 2007 r. 
Odpowiedzi należy przesyłać na następujący adres e-mail: 

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

Respondentów zdecydowanie wzywa się do przedstawiania odpowiedzi nie dłuższych 
niż 20 stron, co pozwoli Komisji na efektywną analizę otrzymanych informacji. Jedno 
przedsiębiorstwo przedstawia tylko jedne komentarze. 

Respondentów informuje się, że ich komentarze mogą zostać opublikowane na stronach 
internetowych Komisji. 

Ze względu na delikatny charakter takich informacji uczestnicy rynku mogą zdecydować 
się na przekazanie Komisji informacji w trybie nieformalnym i poufnym. Komisja przyjmuje 
odpowiedzialność za zachowanie poufności wszelkich przekazanych materiałów. 

Respondenci są proszeni o zaznaczenie w odpowiedzi, czy nie zgadzają się na publikację 
przez Komisję przekazanych przez siebie informacji. Jeżeli przekazane przez respondenta 
komentarze zawierają informacje poufne, prosimy o przekazanie wersji niepoufnej. 
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