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Analiza potrzeb klienta

– rzeczywista czy pozorna?

Artyku³ dotyczy funkcji i sposobu przeprowadzania analizy potrzeb i wymagañ klientów, która

zosta³a przewidziana przez przepisy ustawy o dystrybucji ubezpieczeñ. Autor okreœla warunki, któ-

re musz¹ zostaæ spe³nione, by uznaæ analizê za przeprowadzon¹ w sposób prawid³owy, etapy jej do-

konywania oraz funkcje, którym maj¹ s³u¿yæ dzia³ania dystrybutora ubezpieczeñ. Klient ma prawo

do odmowy udzielenia odpowiedzi na zadawane przez dystrybutora pytania oraz do zawarcia umo-

wy ubezpieczenia bez uwzglêdnienia wniosków p³yn¹cych z przeprowadzonej analizy. Nigdy jed-

nak analiza nie powinna byæ przeprowadzana w sposób pozorny. Autor wskazuje niebezpieczeñ-

stwa, które wynikaj¹ z takiego sposobu przeprowadzenia analizy.

S³owa kluczowe: dystrybucja ubezpieczeñ, analiza potrzeb i wymagañ klienta, dystrybutor ubez-

pieczeñ, ustandaryzowany dokument, produkt ubezpieczeniowy.

1. Uwagi wstêpne

Od lat prawodawca europejski, a w œlad za nim ustawodawca polski poszu-

kuj¹ skutecznych sposobów ochrony praw i interesów klientów us³ug ubezpie-

czeniowych. I czyni¹ to skutecznie. Trudno nie zauwa¿yæ, ¿e ubezpieczenia

staj¹ siê coraz bardziej przyjazne dla klientów i ¿e zapewniaj¹ im coraz lepsz¹

ochronê i wy¿szy poziom obs³ugi.

Prawodawcy nie ustaj¹ jednak w d¹¿eniu do doskonalenia instrumentów

ochronnych. Stare instrumenty ochronne powoli wyczerpuj¹ swój potencja³

i przestaj¹ byæ intensywnie stosowane (choæ ci¹gle prawo przewiduje mo¿li-

woœæ ich u¿ycia), a w ich miejsce pojawiaj¹ siê nowe rozwi¹zania. W ubezpie-

czeniach (które bez w¹tpienia krocz¹ w awangardzie ochrony klientów na ryn-

ku finansowym) skoñczy³ siê ju¿ zapewne etap ochrony konsumentów w klasy-

cznym rozumieniu tego pojêcia
1

. Od kilku lat nie s¹ uchwalane nowe akty praw-

ne ubezpieczeniowego prawa konsumenckiego, zaœ instytucje ochrony konsu-

menckiej wyraŸnie straci³y impet w dzia³aniu. Ochrona obejmowaæ ma ju¿ nie

tylko konsumentów, ale wszystkich klientów zak³adów ubezpieczeñ. Wszyscy

oni bowiem s¹ (w opinii prawodawcy europejskiego) w istotny sposób nara¿eni

na problemy zwi¹zane z wysokim stopniem skomplikowania materii ubez-

pieczeniowej i ekskluzywnym charakterem wiedzy o ubezpieczeniach.

Przez lata próbowano chroniæ klientów poprzez zapewnienie wysokiej jako-

œci informacji o treœci zawieranej umowy ubezpieczenia. Nawet jednak najle-

piej sformu³owane, we w³aœciwym czasie i formie dorêczone warunki ubezpie-
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czenia nie pomog¹ klientowi, który nie zechce ich przeczytaæ. Nale¿y ponadto

dostrzec, ¿e upraszczanie przekazu o treœci umowy ubezpieczenia ma swoje

ograniczenia. Czêsto stopieñ z³o¿onoœci produktów ubezpieczeniowych (wyni-

kaj¹cy z ich natury ekonomicznej i prawnej, nie zaœ ze z³ej woli lub niedbalstwa

twórcy produktu) powoduje, ¿e jasne i zrozumia³e dla klienta komunikowanie

treœci umowy ubezpieczenia jest bardzo trudne lub zgo³a niemo¿liwe.

Innym sposobem ochrony interesów konsumentów by³o uznawanie niektó-

rych postanowieñ wzorców umownych za niedozwolone (abuzywne)
2

. Brak jas-

nych regu³ ustalania abuzywnoœci klauzul, arbitralnoœæ podejmowanych przez

s¹dy i urzêdy decyzji w tym zakresie oraz trudnoœci w okreœlaniu skutków uzna-

nia klauzul za abuzywne spowodowa³y, ¿e ten mechanizm ochronny nie jest

efektywny, a jego znaczenie maleje.

Poszukuj¹c nowej metody ochrony interesów klientów, prawodawcy siêgnê-

li po sposób, którego filarem jest na³o¿enie szczególnego rodzaju obowi¹zków

na podmioty, które zajmuj¹ siê obs³ug¹ klientów w procesie zawierania umów

ubezpieczenia – dystrybutorów ubezpieczeñ. Ich zadaniem ma byæ obs³uga pro-

cesu zawierania umów ubezpieczenia, zapewniaj¹ca u¿ytecznoœæ oferowanego

ubezpieczenia dla konkretnego klienta. Istot¹ nowej metody ochrony klienta

jest na³o¿enie na dystrybutorów ubezpieczeñ obowi¹zku dokonania analizy

potrzeb i wymagañ klientów oraz obowi¹zek zaoferowania im adekwatnych

produktów ubezpieczeniowych.

Niniejszy artyku³ s³u¿yæ ma udzieleniu odpowiedzi na pytanie o rzeczywisty

sens dokonywania przez dystrybutorów ubezpieczeñ analizy potrzeb klienta

i o kryteria, w oparciu o które nale¿y oceniaæ w³aœciwe wype³nienie obowi¹zku

dystrybutora. Chodzi w szczególnoœci o ustalenia, w jakich przypadkach mo¿na

mówiæ o rzeczywistej analizie potrzeb, kiedy zaœ analiza ta staje siê gr¹ pozorów

lub te¿ wype³niana jest w sposób czysto formalny.

2. Obowi¹zek dokonywania analizy potrzeb i wymagañ klienta

Obowi¹zek dokonywania przez dystrybutorów ubezpieczeñ analizy potrzeb

i wymagañ klienta wynika z treœci art. 8 ust.1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeñ.

Przepis ten g³osi, ¿e przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub umowy gwa-

rancji ubezpieczeniowej dystrybutor ubezpieczeñ okreœla, na podstawie uzy-

skanych od klienta informacji, jego wymagania i potrzeby oraz podaje w zrozu-

mia³ej formie obiektywne informacje o produkcie ubezpieczeniowym, w celu

umo¿liwienia klientowi podjêcia œwiadomej decyzji.

Cytowany przepis okreœla obowi¹zki przedkontraktowe dystrybutora ubez-

pieczeñ (czyli zak³adu ubezpieczeñ, agenta ubezpieczeniowego lub brokera

ubezpieczeniowego) wobec klienta (czyli osoby poszukuj¹cej ochrony ubezpie-

czeniowej – potencjalnego ubezpieczaj¹cego).
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Przepis wskazuje sekwencjê zdarzeñ, które musz¹ wyst¹piæ przed zawar-

ciem umowy ubezpieczenia.

Proces przedkontraktowej obs³ugi klienta musi rozpocz¹æ siê od wstêpne-

go ustalenia zakresu poszukiwanej ochrony ubezpieczeniowej. Wyni-

ka to z treœci art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy o dystrybucji ubezpieczeñ. Przepis ten

definiuje poszukuj¹cego ochrony ubezpieczeniowej (klienta na etapie przed-

kontraktowym) jako „osobê, która wyrazi³a wobec dystrybutora ubezpieczeñ

wolê podjêcia czynnoœci s³u¿¹cych zawarciu przez ni¹ umowy ubezpieczenia”.

Proces dystrybucji rozpoczyna siê wiêc od oœwiadczenia klienta, ¿e szuka on

ochrony ubezpieczeniowej – chce zawrzeæ umowê ubezpieczenia. Co oczy-

wiste, klient poszukuje zawsze ochrony w pewien sposób okreœlonej: odno-

sz¹cej siê do pewnego przedmiotu, zwi¹zanej z okreœlonym wydarzeniem, ob-

szarem dzia³alnoœci, sfer¹ ¿ycia itp. Klient oœwiadcza wiêc czego oczekuje od

dystrybutora i w ten sposób zakreœla obszar dzia³añ, do których dystrybutor jest

zobowi¹zany.

Dystrybutor powinien ju¿ na wstêpie ustaliæ w sposób ogólny obszar poszu-

kiwañ ochrony ubezpieczeniowej. Czyni to we w³asnym interesie – po to, by

okreœliæ zakres swych obowi¹zków i swej odpowiedzialnoœci. Jeœli okreœlenie do-

konane przez klienta jest wieloznaczne lub nieprecyzyjne, obowi¹zkiem dystry-

butora jest doprecyzowanie zakresu ubezpieczenia.

Cytowany art. 8 ust. 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeñ nakazuje, by dystry-

butor okreœli³ potrzeby i wymagania na podstawie uzyskanych od klienta

informacji. Informacje maj¹ byæ „uzyskane”, co nale¿y interpretowaæ jako

wymóg aktywnoœci dystrybutora w ich zdobyciu
3

. Dystrybutor, który zna obszar

poszukiwañ ochrony ubezpieczeniowej, powinien wiedzieæ, jakie informacje s¹

istotne dla wyboru adekwatnego ubezpieczenia, powinien wiêc pytaæ o wszelkie

okolicznoœci, które uzna za potrzebne do tego, by zaproponowaæ klientowi

dobr¹ dla niego umowê.

Umiejêtnoœæ sformu³owania w³aœciwych pytañ jest wyrazem profesjonaliz-

mu dystrybutora. Poza ogóln¹ wiedz¹ i umiejêtnoœciami ubezpieczeniowymi,

ka¿dy dystrybutor ubezpieczeñ „posiada wiedzê o produkcie ubezpieczenio-

wym oraz okreœlonym rynku docelowym tego produktu” (art. 11 ust. 7 ustawy

o dystrybucji ubezpieczeñ). Powinien wiêc wiedzieæ, o co klienta zapytaæ, by

ustaliæ, czy dany produkt bêdzie dla niego u¿yteczny i czy nale¿y on do grupy

docelowej klientów.

Zakres potrzebnych informacji (i lista pytañ s³u¿¹cych do ich uzyskania) nie

musi byæ okreœlony z góry w odniesieniu do wszystkich klientów poszukuj¹cych

ochrony ubezpieczeniowej w okreœlonym obszarze. Zakres ten mo¿e byæ roz-

szerzany w wypadku, gdy klient ujawni informacjê, która wskazuje na istnienie

jego potrzeby o okreœlonym charakterze lub okolicznoœci, która wymaga do-

precyzowania (rozwijaj¹ca siê lista pytañ).
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�ród³em informacji dla dystrybutora jest klient. Jeœli przekazuje on infor-

macje w sposób niezgodny z prawd¹, dzia³a na w³asn¹ szkodê i na w³asne ryzy-

ko. Dystrybutor nie bêdzie móg³ w takim przypadku trafnie okreœliæ jego potrzeb

i wymagañ. Zaproponowana umowa nie bêdzie im odpowiada³a (w ca³oœci lub

w czêœci).

Jeœli klient odmawia udzielenia informacji, których potrzebuje dystrybutor,

uniemo¿liwia mu wykonanie obowi¹zku wynikaj¹cego z art. 8 ust. 1 ustawy

o dystrybucji ubezpieczeñ. Obowi¹zek ten zosta³ ustanowiony w interesie klien-

ta, nale¿y wiêc uznaæ, ¿e równie¿ klient mo¿e dystrybutora z wykonania tego

obowi¹zku zwolniæ
4

. Odmowa udzielenia odpowiedzi na zadane przez dystrybu-

tora pytania powinna byæ interpretowana jako zwolnienie dystrybutora z obo-

wi¹zku przeprowadzenia analizy potrzeb i wymagañ
5

.

W literaturze rozwa¿ano kwestiê relacji pomiêdzy zestawieniem pytañ s³u-

¿¹cym okreœleniu potrzeb i wymagañ klienta a wnioskiem ubezpieczeniowym

oraz formularzem, o którym mowa w art. 815 § 1 k.c.
6

. Choæ niekiedy analiza

potrzeb mo¿e byæ dokonywana na podstawie informacji zawartych we wniosku

ubezpieczeniowym lub formularzu, to jednak uto¿samianie wymienionych spo-

sobów zdobywania informacji by³oby z pewnoœci¹ b³êdem. Na podkreœlenie

zas³uguje w szczególnoœci fakt, ¿e podmiotem odpowiedzialnym za efektywne

pozyskanie informacji s³u¿¹cych dokonaniu analizy potrzeb i wymagañ klienta

jest dystrybutor ubezpieczeñ (ubezpieczyciel, agent lub broker). Sformu³owa-

nie formularza (lub treœci innych pism, o których mowa w art. 815 § 1 k.c.) to

zadanie ubezpieczyciela. Funkcj¹ formularza jest ochrona interesu ubezpie-

czyciela (eliminacja ryzyk niechcianych oraz w³aœciwa taryfikacja), podczas gdy

analiza potrzeb i wymagañ s³u¿yæ ma klientowi
7

.

Dystrybutor, który uzyska³ potrzebne mu informacje, okreœla na ich pod-

stawie potrzeby i wymagania klienta dotycz¹ce poszukiwanej przez niego

(wstêpnie zadeklarowanej) ochrony ubezpieczeniowej. „Potrzebê klienta”
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trybutora analizy potrzeb i wymagañ.
6

D. Maœniak, „Czy test wymagañ i potrzeb klienta to wniosek ubezpieczeniowy?”, w: B. Gnela,

M. Szaraniec (red.), „Dystrybucja us³ug ubezpieczeniowych – Wybrane zagadnienia prawne,

Warszawa 2017, s. 37– 46.
7
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zyskania informacji s³u¿¹cych dokonaniu analizy) powinny zostaæ poprawione przez uzu-

pe³niaj¹c¹ listê pytañ przygotowan¹ przez dystrybutora.



w kontekœcie art. 8 ust. 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeñ mo¿na

zdefiniowaæ jako obiektywnie istniej¹cy stan nara¿enia na ryzyko
8

.

Istnienie potrzeby ubezpieczeniowej nie jest uzale¿nione od tego, czy klient

stan nara¿enia na ryzyko sobie uœwiadamia.

Potrzeba musi byæ analizowana przez dystrybutora w zakresie objawionej

mu woli ubezpieczenia siê (w szczególnoœci w odniesieniu do okreœlonego

przedmiotu ubezpieczenia). Dystrybutor nie jest zobowi¹zany do analizowania

ubezpieczeniowych potrzeb klienta, które odnosz¹ siê do przedmiotów ubezpie-

czenia, w odniesieniu do których klient nie wyrazi³ woli ubezpieczenia siê.

„Wymagania klienta” to objawiona dystrybutorowi wola posiada-

nia ochrony ubezpieczeniowej dotycz¹cej danego przedmiotu ubez-

pieczenia i o okreœlonym kszta³cie.

Analiza potrzeb i wymagañ klienta ma s³u¿yæ odnalezieniu w³aœciwego dla

tego klienta produktu ubezpieczeniowego. Produkt jest w³aœciwy wówczas, gdy

dany klient nale¿y do ustalonej przez zak³ad ubezpieczeñ (lub innego twórcê

produktu ubezpieczeniowego) na etapie konstruowania produktu ubezpiecze-

niowego grupy docelowej klientów (targetu). Jeœli klient jest w targecie, znaczy

to, ¿e dany produkt siê dla niego nadaje (czyli spe³nia jego wymagania i potrze-

by). Jeœli klient jest poza targetem, znaczy to, ¿e dany produkt siê dla niego nie

nadaje.

Opis rynku docelowego dla danego produktu ubezpieczeniowego s³u¿y mo¿-

liwie precyzyjnemu wskazaniu potrzeb i wymagañ klientów, które zaspokajane

s¹ przez ten produkt. Aby jednak okreœlenie rynku docelowego mog³o staæ siê

u¿ytecznym instrumentem dokonywania analizy potrzeb i wymagañ klientów,

konieczne jest ustalenie okreœlonych cech klientów oraz cech przedmiotu

ubezpieczenia, z którymi powi¹zane jest wystêpowanie okreœlonych potrzeb lub

wymagañ ubezpieczeniowych.

Kwestia okreœlania rynku docelowego przedstawia siê bardzo ró¿nie w od-

niesieniu do poszczególnych produktów ubezpieczeniowych:

• W sk³ad rynku docelowego produktu ubezpieczeniowego, którego funkcj¹

jest zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej odnosz¹cej siê do okreœlonego

interesu maj¹tkowego (czyli produktu ubezpieczeniowego dotycz¹cego

ubezpieczeñ maj¹tkowych) wchodz¹ osoby, którym taki interes przys³uguje,

je¿eli cechy tych osób, inne zwi¹zane z nimi okolicznoœci oraz cechy przy-

s³uguj¹cego im interesu ubezpieczeniowego, nie prowadz¹ do wy³¹czenia

ochrony ubezpieczeniowej, a wypadki ubezpieczeniowe okreœlone w pro-

dukcie interesowi temu zagra¿aj¹.

• W sk³ad rynku docelowego produktu ubezpieczeniowego, którego funkcj¹

jest zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej odnosz¹cej siê do ¿ycia, zdro-

wia b¹dŸ sytuacji ¿yciowej wchodz¹ osoby, którym zagra¿aj¹ wypadki ubez-

pieczeniowe okreœlone w produkcie, a cechy tych osób lub inne zwi¹zane

z nimi okolicznoœci, nie prowadz¹ do wy³¹czenia ochrony ubezpieczeniowej

w danym produkcie.
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• W przypadku ubezpieczeñ obowi¹zkowych potrzeba ubezpieczenia wynika

z faktu na³o¿enia na dan¹ osobê obowi¹zku ubezpieczenia. Klientami z ryn-

ku docelowego s¹ wiêc osoby o cechach, z których wystêpowaniem ustawo-

dawca wi¹¿e istnienie obowi¹zku ubezpieczenia.

• W sk³ad rynku docelowego produktu ubezpieczeniowego s³u¿¹cego wykona-

niu umownego obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia wchodz¹ osoby,

które zobowi¹za³y siê w umowie z osob¹ trzeci¹ (w szczególnoœci w umowie

leasingu, kredytu, najmu, dzier¿awy, o dzie³o) do zawarcia umowy ubezpie-

czenia o cechach odpowiadaj¹cych danemu produktowi.

Analiza potrzeb i wymagañ musi polegaæ na identyfikacji okreœlonych cech

klienta, a w ubezpieczeniach maj¹tkowych równie¿ takich cech przys³ugu-

j¹cego klientowi interesu ubezpieczeniowego, które prowadz¹ do wniosku, ¿e

klient przynale¿y do grupy docelowej klientów, okreœlonej przez twórcê produ-

ktu dla danego produktu ubezpieczeniowego.

Proces dystrybucji ubezpieczeñ ³¹czy wiêc w sobie dzia³ania twórcy pro-

duktu ubezpieczeniowego (który definiuje rynek docelowy produktu poprzez

okreœlenie charakterystyki klientów wchodz¹cych w sk³ad rynku docelowego)

i dystrybutora ubezpieczeñ (który ustala, czy poszczególni klienci nale¿¹ do

zdefiniowanego przez twórcê produktu rynku). Jeœli zarówno twórca, jak i dys-

trybutor wykonali swoje zadania w sposób w³aœciwy, mo¿na mieæ pewnoœæ, ¿e

produkt ubezpieczeniowy jest u¿yteczny dla danego klienta – spe³nia jego

potrzeby i wymagania.

3. Wybór produktu

Celem analizy potrzeb i wymagañ klienta jest zdobycie informacji, na pod-

stawie których ekspert ubezpieczeniowy (którym z za³o¿enia jest ka¿dy dystry-

butor ubezpieczeñ), sformu³uje propozycjê produktu ubezpieczeniowego, u¿y-

tecznego dla danego klienta. Jeœli dystrybutorem jest broker ubezpieczeniowy,

propozycja ta ma postaæ porady sformu³owanej na podstawie rzetelnej analizy

dostêpnych na rynku produktów ubezpieczeniowych w liczbie wystarczaj¹cej

do opracowania rekomendacji najw³aœciwszej umowy, której towarzyszy wyjaœ-

nienie podstaw, na których opiera siê rekomendacja (co ma nast¹piæ przy

uwzglêdnieniu z³o¿onoœci umowy ubezpieczenia oraz rodzaju klienta)
9

. A con-

trario nale¿y uznaæ, ¿e propozycja formu³owana przez dystrybutora innego ni¿

broker (ubezpieczyciela lub agenta ubezpieczeniowego) nie musi mieæ za

przedmiot „najw³aœciwszej umowy”. Przepisy nie nak³adaj¹ na ubezpieczyciela

oraz agenta obowi¹zku optymalizacji ubezpieczenia, które ma byæ zawarte

przez klienta. Wystarczy, by proponowany produkt ubezpieczeniowy odpo-

wiada³ jego wymaganiom i potrzebom, czyli by³ dla klienta u¿yteczny.
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Mo¿na wiêc rzec, ¿e brokerska „porada sformu³owana w oparciu o rzeteln¹ analizê dostêp-

nych na rynku produktów ubezpieczeniowych w liczbie wystarczaj¹cej do opracowania reko-

mendacji najw³aœciwszej umowy” stanowi kwalifikowan¹ postaæ analizy potrzeb i wymagañ

klienta. Jest to analiza potrzeb i wymagañ klienta o gwarantowanej ustawowo najwy¿szej jako-

œci.



¯aden przepis nie nak³ada na dystrybutora ubezpieczeñ obowi¹zku przed-

stawienia klientowi wielu produktów, które spe³niaj¹ jego potrzeby i wymaga-

nia. O tym, ¿e obowi¹zek taki nie wynika z treœci obowi¹zuj¹cego prawa, œwia-

dczy przebieg dyskusji, która by³a prowadzona przed uchwaleniem ustawy

o dystrybucji ubezpieczeñ. Warto zw³aszcza przeœledziæ pogl¹dy prezentowa-

ne przez przedstawicieli Komisji Nadzoru Finansowego i Ministerstwa Finan-

sów.

Wed³ug Komisji Nadzoru Finansowego: „Projektowana regulacja winna

byæ uzupe³niona o przepis nak³adaj¹cy na agenta obowi¹zek przedstawienia

klientowi ofert tych zak³adów ubezpieczeñ, które oferuj¹ produkt odpowia-

daj¹cy potrzebom i wymaganiom klienta. Obowi¹zek taki pozwoli zapobiegaæ

ewentualnemu konfliktowi interesów, wyra¿aj¹cemu siê w mo¿liwoœci przed-

stawiania przez agenta wy³¹cznie ofert umów ubezpieczenia, których zawarcie

skutkuje uzyskaniem przez agenta wynagrodzenia wy¿szego od wynagrodze-

nia za zawarcie umowy adekwatnej do potrzeb i wymagañ klienta. Wprowa-

dzenie zaproponowanego obowi¹zku ma s³u¿yæ przede wszystkim ochronie

klienta przed missellingiem. W ocenie organu nadzoru, klient (ubezpieczaj¹cy,

ubezpieczony) w przypadku korzystania z us³ug tzw. multiagenta powinien

byæ informowany o zak³adach ubezpieczeñ, z którymi multiagent ma podpi-

san¹ umowê agencyjn¹, a które posiadaj¹ w swojej ofercie produkt ubezpiecze-

niowy spe³niaj¹cy kryteria, o których mowa w art. 9 ust. 1 (tj. produkt adek-

watny do potrzeb w zakresie ochrony ubezpieczeniowej), a nie o wszystkich

zak³adach ubezpieczeñ, jak w obecnym kszta³cie projektu
10

.

Ministerstwo Finansów nie zaakceptowa³o postulatów KNF. W odpowiedzi

na pismo KNF, przedstawiciele Ministerstwa pisali: „Obowi¹zek taki nie wyni-

ka z dyrektywy 2016/97. Zgodnie z art. 20 dyrektywy 2016/97 wprowadza siê

konkretne regulacje dotycz¹ce doradztwa oraz standardów reguluj¹cych

transakcjê sprzeda¿y, które nak³adaj¹ na wszystkich poœredników ubezpiecze-

niowych nowe istotne obowi¹zki o charakterze prokonsumenckim, m.in. przed

zawarciem umowy ubezpieczenia dystrybutor ubezpieczeñ okreœla potrzeby

klienta, podaje mu obiektywne informacje na temat umowy, a ka¿da umowa

musi byæ zgodna z wymaganiami i potrzebami klienta w zakresie ubezpiecze-

nia. Ponadto, agent bêdzie zobowi¹zany powiadomiæ klienta, czy dzia³a na

rzecz jednego, czy wielu zak³adów ubezpieczeñ oraz o firmach tych zak³adów,

w zwi¹zku z czym klient bêdzie œwiadomy statusu tego agenta. Przed³o¿ona

propozycja w znaczny sposób zbli¿y³aby multiagenta do statusu brokera ubez-

pieczeniowego, mimo tego ¿e multiagent wykonuje dzia³alnoœæ agencyjn¹,

a nie brokersk¹
11

.
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Rz¹dowe Centrum Legislacji – raport z konsultacji https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/
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12292805/katalog/12396299#12396299



Nale¿y wiêc wnioskowaæ, ¿e:

• dystrybutor ubezpieczeñ nie jest zobowi¹zany do przedstawiania klientowi

propozycji wielu ró¿nych produktów ubezpieczeniowych, które odpowiadaj¹

potrzebom i wymaganiom klienta; wystarczy sformu³owanie propozycji jed-

nego produktu;

• dystrybutorzy inni ni¿ broker (czyli ubezpieczyciele oraz agenci ubezpiecze-

niowi) nie musz¹ przedstawiaæ propozycji umowy, która jest dla klienta naj-

lepsza – wystarczy bowiem, by by³a ona zgodna z wymaganiami i potrzebami

klienta w zakresie ubezpieczenia.

4. Informacja o produkcie

Dystrybutor ubezpieczeñ jest zobowi¹zany do podania klientowi w zrozu-

mia³ej formie obiektywnych informacji o produkcie ubezpieczeniowym, w celu

umo¿liwienia mu podjêcia œwiadomej decyzji. Informacja s³u¿y wiêc temu, by

klient podj¹³ ostateczn¹ decyzjê dotycz¹c¹ przyjêcia propozycji dystrybutora

(i zawarciu umowy ubezpieczenia), b¹dŸ te¿ o odrzuceniu tej propozycji.

Owa „ostateczna decyzja” klienta mo¿e byæ – w zale¿noœci od okolicznoœci

– z³o¿eniem przez klienta oferty zawarcia umowy ubezpieczenia (jeœli klient

jest oferentem), przyjêciem takiej oferty (jeœli klient jest oblatem) lub te¿ przy-

st¹pieniem przez klienta do negocjacji s³u¿¹cych ustaleniu warunków umowy

w oparciu o za³o¿enia danego produktu ubezpieczeniowego.

Analiza potrzeb i wymagañ klienta oraz wybór adekwatnego ubezpieczenia

maj¹ s³u¿yæ fachowemu wsparciu klienta przy zawieraniu umowy ubezpiecze-

nia. Dystrybutor stwarza warunki do tego, by zawierana umowa by³a dla klienta

u¿yteczna, jednak decyzjê musi podj¹æ on sam.

Informacja dla klienta mo¿e byæ ostrze¿eniem dotycz¹cym niepe³nej adek-

watnoœci produktu do potrzeb i wymagañ klienta. WyraŸnie wskazuj¹ na to

ustalone przez ustawodawcê sekcje dokumentu informacyjnego. Zgodnie

z art. 8 ust. 4 ustawy o dystrybucji ubezpieczeñ, dokument informacyjny ma

uœwiadamiaæ klientowi równie¿ to, jakie jest ryzyko nieobjête ubezpieczeniem

oraz to, jakie s¹ g³ówne wy³¹czenia odpowiedzialnoœci zak³adu ubezpieczeñ

uprawniaj¹ce do odmowy wyp³aty odszkodowania i innych œwiadczeñ. Tak wiêc

– zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o dystrybucji ubezpieczeñ – proponowana umo-

wa ubezpieczenia musi byæ zgodna z wymaganiami i potrzebami klienta w za-

kresie ochrony ubezpieczeniowej, ale zgodnoœæ ta nie musi mieæ charakteru

absolutnego. Bez w¹tpienia dopuszczalne s¹ przypadki, gdy niektóre potrzeby

lub wymagania klienta dotycz¹ce ochrony ubezpieczeniowej nie zostan¹ pokry-

te przez proponowany produkt ubezpieczeniowy
12

.
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J. Pokrzywniak s³usznie wskazywa³, ¿e „klient musi byæ pouczony o cechach zawieranej umo-

wy ubezpieczenia, w szczególnoœci o wynikaj¹cych z niej wy³¹czeniach odpowiedzialnoœci

ubezpieczeniowej (na tym polega «obiektywna informacja o produkcie ubezpieczeniowym

umo¿liwiaj¹ca klientowi podjêcie œwiadomej decyzji», o której mowa w art. 8 ust. 1 u.d.u.).

Sam fakt, ¿e umowa takie wy³¹czenia przewiduje, nie oznacza, ¿e nie jest ona zgodna z po-



5. Decyzja klienta

Decyzjê o zawarciu umowy ubezpieczenia podejmuje klient. Zadaniem dys-

trybutora jest stworzenie sytuacji, w której klient mo¿e podj¹æ œwiadom¹ i racjo-

naln¹ decyzjê nawet wówczas, gdy nie ma on wiedzy dotycz¹cej ekonomiki

ubezpieczeñ i prawa ubezpieczeniowego, ani te¿ rozeznania w realiach rynku

ubezpieczeniowego. Dystrybutor jest wiêc ekspertem wspieraj¹cym proces de-

cyzyjny, zbieraj¹cym dane niezbêdne do podjêcia decyzji, analizuj¹cym je i su-

geruj¹cym treœæ decyzji. Ekspert ten powinien dzia³aæ rzetelnie, uczciwie i pro-

fesjonalnie, zgodnie z najlepiej pojêtym interesem klienta (art. 7 ust. 1 ustawy

o dystrybucji ubezpieczeñ), powinien równie¿ uwolniæ siê od ograniczeñ braku

obiektywizmu wynikaj¹cego z systemów wynagradzania (art. 7 ust. 2 ustawy

o dystrybucji ubezpieczeñ).

Sensem dzia³ania dystrybutora jest zastêpowanie klienta na tym obszarze,

na którym niezbêdne s¹ wiedza i doœwiadczenie z zakresu ekonomiki ubezpie-

czeñ i prawa ubezpieczeniowego. Mamy wiêc do czynienia z nowym wymiarem

ochrony klienta. Ustawodawca k³adzie nacisk nie na informacjê dla klienta, na

podstawie której on sam oceni jakoœæ i adekwatnoœæ ubezpieczenia, nie na ucz-

ciwoœæ postanowieñ ogólnych warunków ubezpieczenia, nie na aktywnoœæ or-

ganów ochrony konsumentów i s¹dów powszechnych, lecz na wykorzystanie

kompetencji dystrybutorów ubezpieczeñ i u¿ycie tych kompetencji

w interesie klientów.

Pañstwowy system weryfikacji kompetencji osób wykonuj¹cych czynno-

œci brokerskie oraz osób wykonuj¹cych czynnoœci agencyjne, a tak¿e obo-

wi¹zki sta³ego podnoszenia umiejêtnoœci zawodowych przez te osoby, zy-

ska³y nowy sens. Dziêki kompetentnym dystrybutorom klienci otrzymuj¹

propozycjê adekwatnych ubezpieczeñ. Kompetentni dystrybutorzy s¹ dorad-

cami nabywców – osobami, które oferuj¹ ubezpieczenia w sposób odpowie-

dzialny i fachowy.

Klient z za³o¿enia mo¿e ufaæ dystrybutorowi, który proponuje mu produkt

ubezpieczeniowy, tak jak pacjent z za³o¿enia ufa lekarzowi, gdy ten po rozpo-

znaniu symptomów choroby i jej zdiagnozowaniu proponuje okreœlony rodzaj

terapii. Klient ma zaufanie do kompetencji dystrybutora, a pacjent do kompe-

tencji lekarza. W obu wypadkach jednak decyzja nale¿y do osoby bezpoœrednio

zainteresowanej.

Klient korzysta z us³ugi dystrybutora, bo sam nie ma kompetencji, które

pozwol¹ mu na odpowiedni dobór produktu ubezpieczeniowego, bo nie ro-

zumie warunków ubezpieczenia, a czêsto nie ma czasu i chêci, by zaj¹æ siê ich

lektur¹. Skoro dystrybutor jest ekspertem ubezpieczeniowym, niech bêdzie

równie¿ tym, którego dzia³ania pozwol¹ na to, by klient móg³ ograniczyæ siê do
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trzebami i wymaganiami klienta, zw³aszcza jeœli zosta³ on o nich odpowiednio pouczony

i podj¹³ œwiadom¹ decyzjê o zawarciu umowy (o której to decyzji mowa w art. 8 ust. 1 in

fine)”. J. Pokrzywniak, „Obowi¹zek rozpoznania wymagañ i potrzeb klienta”, w: J. Pokrzyw-

niak (red.), „Nowe zasady dystrybucji ubezpieczeñ”, Warszawa 2018, s. 81.



akceptacji tego, co wczeœniej zosta³o fachowo i zgodnie z jego interesem przygo-

towane przez dystrybutora.

Co oczywiste, klient w chwili zawierania umowy ubezpieczenia nie wie jesz-

cze, czy dystrybutor wykona³ swe zadanie w sposób w³aœciwy. Klient z za³o¿enia

nie mo¿e potwierdziæ faktu prawid³owego wykonania obowi¹zku analizy po-

trzeb i wymagañ, ani te¿ tego, ¿e proponowany produkt jest dla niego w³aœciwy.

Weryfikacja jakoœci pracy dystrybutora nast¹pi dopiero po pewnym czasie. Oka-

¿e siê, czy z zawartej umowy ubezpieczenia wynika ochrona ubezpieczeniowa,

na któr¹ klient liczy³ i która by³a mu rzeczywiœcie potrzebna.

6. Rzeczywiste i pozorne wykonywanie obowi¹zków dystrybutora

ubezpieczeñ

Na kilku poprzednich stronach autor artyku³u stara³ siê przekonaæ Czytel-

ników, ¿e analiza potrzeb i wymagañ klientów jest instrumentem prawnym,

który mo¿e realnie s³u¿yæ interesom klientów. Aby jednak skutek analizy by³ po-

zytywny, konieczne jest rzeczywiste i prawid³owe jej wykonanie. Klient mo¿e

z analizy zrezygnowaæ (o czym by³a wy¿ej mowa), nie jest natomiast dopusz-

czalne dokonywanie analizy w sposób pozorny – tylko po to, by na wypadek kon-

troli lub wyst¹pienia przez klienta z roszczeniami odszkodowawczymi istnia³a

„podk³adka”, ¿e obowi¹zek zosta³ spe³niony.

Kontrowersje dotycz¹ce tego, czy analiza potrzeb i wymagañ klienta zosta³a

przeprowadzona w sposób w³aœciwy pojawiaj¹ siê zwykle po zajœciu zdarzenia,

które klient uznaje za wypadek ubezpieczeniowy i w zwi¹zku z którym domaga

siê zap³aty. Jeœli ubezpieczyciel odmawia œwiadczenia pieniê¿nego lub ustala

jego wysokoœæ poni¿ej oczekiwañ klienta, uzasadniaj¹c decyzjê likwidacyjn¹

treœci¹ warunków ubezpieczenia (w szczególnoœci zakresem przyjêtej ochrony

ubezpieczeniowej i przewidzianymi w umowie wy³¹czeniami odpowiedzialno-

œci) – powstaje koniecznoœæ zbadania tego, czy dystrybutor zaproponowa³ pro-

dukt ubezpieczeniowy, który odpowiada³ potrzebom i wymaganiom klienta.

Weryfikacja tych prawid³owoœci dzia³ania dystrybutora polega na sprawdze-

niu:

• jakie pytania zosta³y zadane klientowi przez dystrybutora,

• jakie odpowiedzi zosta³y udzielone przez klienta,

• jaki produkt zosta³ zaproponowany przez dystrybutora po dokonaniu prze-

zeñ analizy odpowiedzi klienta,

• jaka by³a treœæ ustandaryzowanej informacji o warunkach ubezpieczenia

przekazanej klientowi.

Tylko ekspercka analiza ka¿dego z wy¿ej wymienionych etapów pracy dys-

trybutora pozwala na stwierdzenie, czy dzia³a³ on w³aœciwie
13

. Tylko ekspert

z zakresu ubezpieczeñ (którym z za³o¿enia powinien byæ ka¿dy sêdzia i ka¿dy
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Z. D³ugosz s³usznie podkreœla, ¿e „przepisy art. 20 ust. 1 IDD oraz art. 9 ust. 1 i 3 u.d.u. nie po-

winny byæ interpretowane jako swego rodzaju gwarancyjny obowi¹zek zapewnienia zgodno-

œci oferowanej umowy z wymaganiami i potrzebami klienta, ale raczej jako obowi¹zek do³o¿e-



uprawniony do kontroli pracownik organu nadzoru) mo¿e stwierdziæ, ¿e dzia-

³ania dystrybutora s¹ prawid³owe.

Weryfikacja prawid³owoœci przeprowadzenia analizy potrzeb i wymagañ

klienta ma zawsze wymiar merytoryczny. Prawid³owoœci pracy dystrybutora nie

przes¹dza samo przez siê z³o¿one przez klienta przed zawarciem umowy ubez-

pieczenia oœwiadczenie, ¿e umowa ta odpowiada jego potrzebom i wymaga-

niom. Powodem, dla którego ustawodawca anga¿uje dystrybutora do analizo-

wania potrzeb i wymagañ klienta oraz formu³owania propozycji produktu ubez-

pieczeniowego, jest przecie¿ za³o¿ona przewaga dystrybutora nad klientem

w zakresie wiedzy o ubezpieczeniach i rynku ubezpieczeniowym. Jak wiêc

klient, który (z za³o¿enia) wie o ubezpieczeniach mniej od dystrybutora, móg³by

kompetentnie i wiarygodnie potwierdziæ, ¿e dzia³ania dystrybutora s¹

w³aœciwe?

Jeœli klient na przeprowadzenie analizy nie ma czasu lub chêci, niech z niej

zrezygnuje. Dystrybutor nie udaje wtedy, ¿e doradza, klient zaœ z za³o¿enia traci

wszelkie mo¿liwoœci podnoszenia zarzutów dotycz¹cych nieadekwatnoœci pro-

ponowanego mu produktu. Jest to rozwi¹zanie przejrzyste, jasne i uczciwe. Po-

zorne, udawane doradztwo jest zaœ rozwi¹zaniem burz¹cym zaufanie, a przy

tym bardzo ryzykownym z punktu widzenia dystrybutorów. Zapewne nietrudno

bêdzie klientom wyegzekwowaæ odszkodowania wynikaj¹ce z niew³aœciwego

wykonania obowi¹zków dystrybucyjnych.

7. Podsumowanie

Analizê potrzeb i wymagañ klientów nale¿y traktowaæ jako szansê na popra-

wê jakoœci ubezpieczeñ, wzrost satysfakcji klientów, ochronê zaufania miêdzy

klientami, ubezpieczycielami i dystrybutorami ubezpieczeñ. O analizie trzeba

myœleæ w sposób elastyczny i pozbawiony zbêdnego dogmatyzmu. Z drugiej

strony jednak analiza potrzeb dokonywana przez dystrybutorów musi byæ real-

na, a nie pozorowana. Nie chodzi o odebranie od klienta jednego dodatkowego

podpisu (a wszystko poza tym pozostaje po staremu).

Rozs¹dnie i realnie przeprowadzona analiza potrzeb mo¿e spowodowaæ

zmianê sposobu postrzegania sektora ubezpieczeniowego. Ubezpieczenia u¿y-

teczne, potrzebne, zapewniaj¹ce ochronê zgodn¹ w wymaganiami s¹ warte

zap³aconej za nie sk³adki. Starajmy siê wiêc wykorzystaæ dan¹ nam przez usta-

wodawcê szansê dla udoskonalenia sektora i poprawy jego wizerunku.
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nia nale¿ytej starannoœci w tym zakresie (z uwzglêdnieniem poziomu starannoœci wymaga-

nego od profesjonalisty”. Z. D³ugosz, „Obowi¹zek okreœlenia wymagañ i potrzeb klienta oraz

jego granice”, w: B. Gnela, M. Szaraniec (red.) „Dystrybucja us³ug ubezpieczeniowych – Wy-

brane zagadnienia prawne”, Warszawa 2017, s. 137.
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Client Needs Analysis – Accurate or Apparent?

The article is aimed at examining the functions and method of conducting the analysis of custo-

mer needs and requirements, which was laid down in the provisions of the Insurance Distribution

Act. The author defines the conditions that must be met in order to perform a proper analysis, its

stages as well as functions to be fulfilled by the insurance distributor. The customer has the right

to refuse to answer the distributor’s questions and to conclude the insurance contract without ta-

king into account the conclusions drawn from the analysis. However, never should the analysis be

carried out in a way that is apparent. The author points out dangers resulting from the survey per-

formed in such a way.

Keywords: insurance distribution, analysis of customer needs and requirements, insurance

distributor, standardized document, insurance product.
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