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Rola poœredników
w procesie sprzeda¿y us³ug ubezpieczeniowych
Rynek ubezpieczeñ stanowi istotny segment rynku gospodarczego ka¿dego
pañstwa. Podobnie jak i w innych dziedzinach gospodarowania pojawia siê
w dzia³alnoœci ubezpieczeniowej problem dotarcia do potencjalnego klienta
i sprzeda¿y us³ugi ubezpieczeniowej. Jednym z najwa¿niejszych elementów
w tworzeniu strategii marketingowej dla zak³adu ubezpieczeñ jest okreœlenie sposobu dystrybucji us³ug. W procesie tym mo¿na korzystaæ z ró¿nego typu kana³ów
dystrybucji. Przypomnijmy, ¿e przez kana³ dystrybucji rozumiemy „sieæ instytucji
lub jednostek, które wykonuj¹ dzia³ania marketingowe w celu przekazania produktu od towarzystwa ubezpieczeniowego do nabywcy”1. Kana³y dystrybucji wystêpuj¹ce na rynku ubezpieczeniowym mo¿emy podzieliæ na dwie podstawowe
grupy:
1) dystrybucjê bezpoœredni¹, w której us³uga trafia bezpoœrednio od jej wytwórcy do konsumenta,
2) dystrybucjê poœredni¹, wystêpuj¹c¹ wówczas, gdy w procesie sprzeda¿y pojawiaj¹ siê poœrednicy pomiêdzy us³ugodawc¹ a konsumentem.
Wy k r e s 1
Typy kana³ów us³ug ubezpieczeniowych

• r ó d ³ o : Opracowanie w³asne na podstawie: B. N o w a t o r s k a - R o m a n i a k, Marketing
us³ug ubezpieczeniowych, Warszawa 1996, s. 74.

1

K. R o d e k, J. V i s a n, Marketing ubezpieczeñ na ¿ycie, Warszawa 1996, s. 225.
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W procesie sprzeda¿y zak³ad ubezpieczeñ mo¿e korzystaæ z jednego b¹dŸ kilku
kana³ów dystrybucji. Ka¿da z przyjêtych form posiada swoje wady i zalety. Dystrybucja
bezpoœrednia ogranicza dostêp do szerszego krêgu odbiorców, pozwala jednak na lepsz¹
kontrolê wykonania us³ugi, jej indywidualizacjê oraz uzyskanie bezpoœrednich informacji
od konsumentów o poziomie oferowanych us³ug oraz strukturze potrzeb. Szybki
przep³yw informacji stwarza mo¿liwoœæ natychmiastowych reakcji na zmiany popytu
oraz bezpoœredni¹ kontrolê nad zawieranymi umowami2. Niew¹tpliwie dystrybucja poœrednia wymaga wiêkszych nak³adów finansowych, ale korzyœci p³yn¹ce z tej formy powoduj¹, ¿e jest ona najbardziej rozpowszechniona w sprzeda¿y ubezpieczeñ. Wœród
owych korzyœci nale¿y przede wszystkim wymieniæ te, które le¿¹ po stronie nabywcy,
gdy¿ obok jakoœci produktu jakoœæ obs³ugi jest nader czêsto elementem decyduj¹cym
o wyborze zak³adu ubezpieczeñ. Ogromnie wa¿na jest oszczêdnoœæ czasu dla ubezpieczaj¹cego, jak równie¿ mo¿liwoœæ uzyskania szczegó³owych informacji dotycz¹cych czy
to produktu, czy te¿ zak³adów ubezpieczeñ (w tym ostatnim przypadku szczególna rola
przypada brokerom ubezpieczeniowym). Ubezpieczaj¹cy mo¿e uzyskaæ równie¿ pomoc
w zakresie zarz¹dzania ryzykiem, a wiêc jego identyfikacji, pomiaru oraz opracowania
programu ubezpieczenia, czy te¿ w zakresie zg³aszania roszczeñ oraz likwidacji szkód.
Obok korzyœci p³yn¹cych z wysokiej oceny jakoœci obs³ugi przez konsumentów niezwykle istotna dla zak³adu ubezpieczeñ jest mo¿liwoœæ dotarcia do szerokiego krêgu
odbiorców, jak równie¿ mo¿liwoœæ bezpoœredniego oddzia³ywania na ich decyzje dotycz¹ce zakupu us³ugi ubezpieczeniowej. Wspó³praca zak³adów ubezpieczeñ z brokerami u³atwia proces zawierania umowy, poniewa¿ negocjacje w tym przypadku s¹
³atwiejsze i szybsze, pozwalaj¹c na zaoszczêdzenie czasu (a w konsekwencji pieniêdzy)
w sprawach rutynowych.
Poœrednictwo w dzia³alnoœci ubezpieczeniowej stanowi niezwykle wa¿ne zagadnienie, czego dowodem jest uregulowanie powy¿szej kwestii w Ustawie
o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej z dnia 28 lipca 1990 r.3 Dzia³alnoœæ poœredników
wp³ywa bowiem na prawid³owe funkcjonowanie zak³adów ubezpieczeñ oraz ich
odbiór w œwiadomoœci ubezpieczonych, a tym samym na stopieñ zaufania do instytucji ubezpieczenia. Kwestia ta nierozerwalnie wi¹¿e siê z zapewnieniem konsumentom rynku ubezpieczeniowego w³aœciwej ochrony zwi¹zanej z zawarciem
umowy ubezpieczenia.
W omawianym zakresie wypowiada³o siê niejednokrotnie wielu wybitnych
znawców przedmiotu, a dyskusja wokó³ zasad okreœlaj¹cych dzia³alnoœæ poœredników na polskim rynku trwa nadal. Owe gor¹ce polemiki wyp³ywaj¹ z faktu
kszta³towania siê instytucji w praktyce, dostosowywania przepisów prawnych do
realiów polskich i do wymogów Unii Europejskiej. Nale¿y równie¿ nadmieniæ, ¿e

2

B. N o w a t o r s k a - R o m a n i a k, Marketing us³ug ubezpieczeniowych, Warszawa 1996,
s. 74.
3
Ustawa o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej z dnia 28 lipca 1990 r., tekst jednolity Dz. U. nr 11,
poz. 62 z póŸniejszymi zmianami.
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trwaj¹ prace nad kodyfikacj¹ polskiego prawa ubezpieczeñ gospodarczych, w tym
przygotowanie odrêbnej ustawy reguluj¹cej problematykê poœrednictwa.
W polskim prawie pojêcie poœrednictwa ubezpieczeniowego pojawi³o siê po
raz pierwszy w 1934 roku w rozporz¹dzeniu Prezydenta RP4. Przepisy, w których
uregulowano poœrednictwo, zlikwidowano ustaw¹ z 1952 r.5, by ponownie dopuœciæ udzia³ poœredników ubezpieczeniowych w zakresie pozyskiwania i rozwoju
ubezpieczeñ dobrowolnych ustaw¹ grudniow¹ z 1958 r.6 W rozporz¹dzeniu Rady
Ministrów z 10 marca 1972 r. uszczegó³owiono kwestie poœrednictwa, ograniczaj¹c jednoczeœnie jego funkcjonowanie do dzia³ania na rzecz PZU, jak równie¿
rozszerzono zakres czynnoœci zwi¹zanych z zawieraniem umowy ubezpieczenia.
Wy³oniono wówczas trzy kategorie poœredników bêd¹cych osobami fizycznymi:
poœrednika sta³ego — pracownika PZU lub agenta PZU, jak równie¿ poœrednika
ubezpieczeniowego niesta³ego, powi¹zanego z zak³adem ubezpieczeñ umow¹ zlecenia. Poœrednictwo mog³y wykonywaæ tak¿e jednostki gospodarki uspo³ecznionej prowadz¹ce dzia³alnoœæ us³ugow¹, handlow¹ oraz kredytow¹ w zakresie skupu i kontraktacji. Owa konstrukcja przetrwa³a do 1984 r., a wiêc do momentu
wprowadzenia nowej Ustawy o ubezpieczeniach maj¹tkowych i osobowych7. Zarówno w ustawie z 1984 roku, jak i w jej nowelizacji nie unormowano kwestii
poœrednictwa ubezpieczeniowego8.
Zmiany przynios³a powo³ana ustawa z 1990 roku, która uregulowa³a to zagadnienie w sposób zbyt lapidarny i ogólnikowy. Na uwagê niew¹tpliwie zas³uguje fakt
okreœlenia w art. 34 p. 2 dzia³alnoœci maklerów (brokerów) ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych. Konkretyzacjê zagadnienia zawarto w zarz¹dzeniu Ministra Finansów z dnia 29 listopada 1990 r.9 W ten sposób po bez ma³a 56 latach dzia³alnoœæ
brokerska zosta³a reaktywowana w krajowym obrocie ubezpieczeniowym. Co prawda ustaw¹ z 1952 r. zlikwidowano dzia³alnoœæ brokerów na polskim rynku, niemniej
jednak w przepisach Kodeksu Morskiego przewidziano dzia³alnoœæ zarówno agentów morskich poœrednicz¹cych przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, jak i maklerów10. Jak podkreœla E. Kowalewski, maklerstwo ma „¿ywe i d³ugie tradycje
4

Rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 24 paŸdziernika 1934 r., Dz. U.
nr 96, poz. 864.
5
Ustawa o ubezpieczeniach pañstwowych z 1952 r., Dz. U. nr 20, poz. 130, zob. W. W a r k a ³ ³ o, W. M a r e k, W. M o g i l s k i, Prawo ubezpieczeniowe, Warszawa 1983, s. 59.
6
Ustawa o ubezpieczeniach maj¹tkowych i osobowych z 1958 r., Dz. U. nr 72, poz. 357.
7
Ustawa o ubezpieczeniach maj¹tkowych i osobowych z dnia 30 wrzeœnia 1984 r., Dz. U.
nr 45, poz. 242.
8
Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach maj¹tkowych i osobowych z dnia 17 maja
1989 r., Dz. U. nr 30, poz. 160.
9
Zarz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 1990 r. w sprawie wymogów, jakie musz¹
spe³niaæ osoby fizyczne i prawne ubiegaj¹ce siê o zezwolenie na prowadzenie dzia³alnoœci brokerskiej w zakresie ubezpieczeñ i reasekuracji, trybu wydawania tych zezwoleñ oraz dopuszczalnego
zakresu dzia³alnoœci brokerskiej, M. P., nr 47, poz. 355.
10
Kodeks Morski — Ustawa z dn. 1 grudnia 1961 r., tekst jednolity Dz. U. nr 22, poz. 112
z 1986 r. z póŸniejszymi zmianami, art. 197—209.
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w ubezpieczeniach morskich. [...] W okresie powojennym funkcji maklera ubezpieczeniowego podejmowa³o siê sporadycznie kilka specjalistycznych przedsiêbiorstw
i instytucji (np. Polfracht, Morska Agencja w Gdyni i Szczecinie oraz „Warta”. [...]
Wykonywanie funkcji przez „Wartê” polega³o na poœredniczeniu w zawieraniu ubezpieczeñ przez krajowe jednostki organizacyjne (jako ubezpieczaj¹cych) w zagranicznych firmach ubezpieczeniowych; „Warta” wystêpowa³a tu wiêc nie w roli zak³adu
ubezpieczeñ, lecz maklera lokuj¹cego dane ubezpieczenie u ubezpieczyciela zagranicznego w imieniu i na rzecz swego klienta jako zleceniodawcy. Dzia³alnoœæ maklerska — pisze dalej autor — nie ogranicza³a siê — co ciekawe — wy³¹cznie do
dziedziny ubezpieczeñ morskich, lecz obejmowa³a doœæ szeroki wachlarz ubezpieczeñ zwi¹zanych z naszym handlem zagranicznym”11.
W ustawie z 1990 roku dopuszczono do dzia³alnoœci trzy grupy poœredników:
agentów ubezpieczeniowych, brokerów ubezpieczeniowych i brokerów reasekuracyjnych. Brak szczegó³owego okreœlenia zasad dzia³alnoœci agentów i brokerów
w ustawie wywo³a³ liczne kontrowersje oraz spowodowa³ piln¹ potrzebê wprowadzenia nowych regulacji prawnych. Wœród najistotniejszych kwestii wymagaj¹cych zmian wymieniano koniecznoœæ sprecyzowania dopuszczalnego zakresu
dzia³alnoœci brokera oraz przedmiotowego zakresu koncesji; podwy¿szenia wymogów stawianych brokerom, wprowadzenia koncesjonowania dzia³alnoœci;
wprowadzenia prawnego obowi¹zku zachowania tajemnicy oraz sankcji za jej naruszenie; wprowadzenia formy brokerstwa poœrednicz¹cego; wprowadzenia zakazu zawierania sta³ych umów z ubezpieczycielami, jak równie¿ wprowadzenia
bie¿¹cej kontroli dzia³alnoœci12. Zarz¹dzenie Ministra Finansów z 14 grudnia
1993 roku w niewielkim stopniu poprawi³o istniej¹cy stan rzeczy13. Po czêœci postulaty te zosta³y zrealizowane w noweli do ustawy w roku 199514.
W powo³anej ustawie okreœlono równoczeœnie, czym jest poœrednictwo.
W myœl ustawy poœrednictwo ubezpieczeniowe polega na wykonywaniu czynnoœci faktycznych lub prawnych zwi¹zanych z zawarciem umowy ubezpieczenia lub
wykonaniem umów ubezpieczenia lub reasekuracji15.
Agentem ubezpieczeniowym jest osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot gospodarczy nie posiadaj¹cy osobowoœci prawnej, upowa¿niony przez zak³ad ubezpieczeñ do sta³ego zawierania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz tego
11
E. K o w a l e w s k i, Makler ubezpieczeniowy — broker. Zak³adanie firmy, przepisy, dzia³alnoœæ, Bydgoszcz 1991, s. 11.
12
Katalog postulowanych zmian by³ nieco szerszy, zob. E. K o w a l e w s k i, Prawo ubezpieczeñ gospodarczych. Ewolucja i kierunki przemian, Bydgoszcz 1992, s. 176—177.
13
Zarz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1993 r. w sprawie wymogów, jakie musz¹
spe³niaæ osoby fizyczne i prawne ubiegaj¹ce siê o zezwolenie na prowadzenie dzia³alnoœci brokerskiej w zakresie ubezpieczeñ i reasekuracji, trybu wydawania tych zezwoleñ oraz dopuszczalnego
zakresu dzia³alnoœci brokerskiej, M. P., nr 67, poz. 593.
14
Ustawa o zmianie ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej z dnia 8 czerwca 1995 r.,
Dz. U. nr 96, poz. 478.
15
Art. 37d, p. 2 Ustawy o dzia³alnoœci..., op. cit.
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zak³adu lub poœredniczenia przy zawieraniu umów16. Mo¿emy zatem wyró¿niæ
agentów ubezpieczeniowych — pe³nomocników i agentów ubezpieczeniowych —
poœredników. Podkreœliæ nale¿y, ¿e dzia³alnoœæ agencyjna mo¿e byæ wykonywana
wy³¹cznie przez osoby fizyczne posiadaj¹ce zezwolenie wydane przez Pañstwowy
Urz¹d Nadzoru Ubezpieczeñ17. Zezwolenie wydawane jest na wniosek zak³adu
ubezpieczeñ po spe³nieniu okreœlonych w ustawie wymogów, do których nale¿y
miêdzy innymi udzia³ w szkoleniu organizowanym przez zak³ad ubezpieczeñ oraz
zdanie egzaminu. Ze swoim mocodawc¹ agent jest zwi¹zany umow¹ agencyjn¹,
okreœlaj¹c¹ szczegó³owo zasady wspó³pracy i sposób wynagradzania, którym najczêœciej jest system prowizyjny. Za czynnoœci agenta ponosi odpowiedzialnoœæ
zak³ad ubezpieczeñ, co ma istotne znaczenie, szczególnie w odniesieniu do tak
zwanych „multiagentów”. Z uwagi na fakt, i¿ ustawa nie zabrania powi¹zania
agenta wy³¹cznie z jednym zak³adem ubezpieczeñ, agenci mog¹ dzia³aæ na rzecz
kilku ubezpieczycieli jednoczeœnie. Rodzi to okreœlone skutki zarówno dla ubezpieczaj¹cych, jak i samych zak³adów ubezpieczeñ. W takiej sytuacji mo¿e bowiem
„multiagent” podj¹æ czynnoœci doradcze w zakresie wyboru przez ubezpieczaj¹cego zarówno okreœlonej us³ugi, jak i zak³adu ubezpieczeñ, bez ponoszenia
z tego tytu³u odpowiedzialnoœci prawnej. W tym przypadku pojawia siê równie¿
problem lojalnoœci agenta wobec zak³adu. St¹d te¿ niektóre z zak³adów ubezpieczeñ w³¹czaj¹ do umowy agencyjnej klauzulê o wy³¹cznoœci wspó³pracy agenta
z firm¹. W tym miejscu nale¿y zaznaczyæ, ¿e dzia³alnoœæ ta wymaga przestrzegania
nie tylko regu³ prawnych czy ekonomicznych, ale nade wszystko regu³ moralnych.
Owe niepisane zasady etyki sprowadzaj¹ siê do trzech poziomów zobowi¹zañ:
— agenta wobec klienta,
— agenta wobec zak³adu ubezpieczeñ,
— agenta wobec innych podmiotów rynku ubezpieczeñ18.
W swojej roli wobec zak³adu ubezpieczeñ agent powinien dbaæ o jego rozwój,
w sensie pozyskiwania nabywców us³ug ubezpieczeniowych oraz budowania jak
najlepszego wizerunku zak³adu. Wspomniane kwestie nale¿¹ do sfery problemów,
jakie powinny zostaæ uregulowane w przysz³ej ustawie o poœrednictwie ubezpieczeniowym.
Drug¹ grupê poœredników dzia³aj¹cych na polskim rynku stanowi¹ brokerzy19.
Dzia³alnoœæ brokerska polega na zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia
16

Art. 37e, p. 1 Ustawy o dzia³alnoœci..., op. cit.
Art. 37e, p. 2 Ustawy o dzia³alnoœci..., op. cit., w powi¹zaniu z art. 3.
18
A. A u r i g a - B o r ó w k o, W. B u c z y ñ s k i, Agent ubezpieczeniowy jako ogniwo systemu
sprzeda¿y ubezpieczeñ na ¿ycie [w:] Rynek ubezpieczeñ na ¿ycie w Polsce. TeraŸniejszoœæ
i przysz³oœæ, pod red. J. Garczarczyk, Poznañ 1997, s. 262.
19
Trzeba zaznaczyæ, ¿e terminologia w tym zakresie w przepisach prawa polskiego nie jest jednolita i wymaga nowych uregulowañ. W Ustawie o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej funkcjonuje nazwa „broker” i taka stosowana jest w literaturze fachowej, jak równie¿ w jêzyku potocznym;
w przepisach Kodeksu Morskiego nadal obowi¹zuje, w odniesieniu do tej grupy poœredników, nazwa „makler”.
17

Spis treœci/Table of Contents

50

Gra¿yna Sordyl

lub reasekuracji w imieniu ubezpieczaj¹cego lub na poœredniczeniu przy zawieraniu umów ubezpieczenia lub reasekuracji na rzecz ubezpieczonego. Dzia³alnoœæ
brokerska mo¿e byæ wykonywana jedynie za zezwoleniem Pañstwowego Urzêdu
Nadzoru Ubezpieczeñ, przy czym wymogi stawiane brokerom ró¿ni¹ siê nieco od
wymagañ okreœlonych w ustawie w stosunku do agentów. Osoba fizyczna prowadz¹ca dzia³alnoœæ brokersk¹ nie mo¿e pozostawaæ w stosunku pracy
z zak³adem ubezpieczeñ, jak równie¿ nie mo¿e byæ cz³onkiem w³adz tego
zak³adu oraz stron¹ umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, których przedmiotem jest poœredniczenie przy zawieraniu umów ubezpieczenia na rzecz zak³adu
ubezpieczeñ. Jednoczeœnie brokerzy wynagradzani s¹ tzw. kurta¿em — prowizj¹
od sk³adki ubezpieczeniowej wyp³acan¹ przez zak³ad ubezpieczeñ. Broker jest
poœrednikiem niezale¿nym, a wykonuj¹c doradztwo ubezpieczeniowe odpowiada
za swoje czynnoœci w pe³nym zakresie, a wiêc ponosi odpowiedzialnoœæ cywiln¹,
administracyjn¹ i karn¹. Szerokie kompetencje kontrolne urzêdu nadzoru, od organizowania egzaminu i wydania zezwolenia, przez bie¿¹c¹ kontrolê dzia³alnoœci
po cofniêcie zezwolenia w³¹cznie, maj¹ na celu wyeliminowanie sytuacji, w których broker podj¹³by dzia³ania niezgodne z obowi¹zuj¹cymi zasadami. Jego
dzia³alnoœæ determinuje bowiem interes ubezpieczaj¹cego, a owe mechanizmy
kontrolne maj¹ zapewniæ jego bezstronnoœæ. Zakres posiadanej wiedzy brokera
musi byæ znacznie szerszy ani¿eli w przypadku agentów, poniewa¿ w swojej
dzia³alnoœci broker dokonuje identyfikacji ryzyka, jego oceny oraz wyboru najlepszej oferty dla ubezpieczaj¹cego, st¹d równie¿ koniecznoœæ znajomoœci rynku
ubezpieczeniowego, w tym szczególnie znajomoœci produktów oraz kondycji finansowej zak³adów ubezpieczeñ. Do zadañ brokera nale¿y:
— poœredniczenie w zawieraniu umów ubezpieczenia pomiêdzy zak³adem
ubezpieczeñ a ubezpieczaj¹cym w jego imieniu lub na jego zlecenie,
— œwiadczenie us³ug w zakresie organizacji ochrony ubezpieczeniowej,
— uzgadnianie z ubezpieczaj¹cym zakresu ochrony ubezpieczeniowej i sposobu ulokowania ryzyka,
— przekazywanie sk³adki ubezpieczeniowej od ubezpieczaj¹cego, o ile taka
czynnoœæ zosta³a mu powierzona20.
Wœród brokerów mo¿emy wyró¿niæ brokerów ubezpieczeniowych — pe³nomocników i brokerów — poœredników. Kryterium pozwalaj¹cym dokonaæ takiej klasyfikacji jest zakres kompetencji. Mo¿emy tak¿e wyró¿niæ brokera
sta³ego, który ze swoim zleceniodawc¹ powi¹zany jest umow¹ agencyjn¹, je¿eli
uzyskuje wynagrodzenie od daj¹cego zlecenie, lub umow¹ na warunkach zlecenia, je¿eli dzia³a bez wynagrodzenia, oraz brokera ad hoc, którego ³¹czy ze
zleceniodawc¹ umowa zlecenia lub na warunkach zlecenia, a dzia³a bez wynagrodzenia.
Koñcz¹c powy¿sze rozwa¿ania dotycz¹ce roli poœredników w procesie sprze20

Zob. Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, pod red. A. W¹siewicza, Bydgoszcz 1997,
s. 48—49.
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da¿y ubezpieczeñ, pragnê podkreœliæ, ¿e przedstawione zagadnienia nie wyczerpuj¹ problematyki. W dzia³alnoœci ubezpieczeniowej mo¿emy bowiem wyró¿niæ
jeszcze inne grupy poœredników, np. banki, instytucje kredytowe czy spó³dzielnie
mieszkaniowe — s¹ to tak zwani poœrednicy instytucjonalni, których rola jest
jednak nieco mniejsza, jak równie¿ mniejsza skala oddzia³ywania.
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