Korzystanie z opcji przewidzianych w dyrektywie 2009/138/WE
Informacje ujawniane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie art. 371 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o
działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 2015, poz. 1844) oraz zgodnie z:

rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniającym dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz.U. UE L 12 z 17.01.2015, s. 1) oraz

rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/2451 z dnia 2 grudnia 2015 r. ustanawiającym wykonawcze
standardy techniczne w odniesieniu do wzorów formularzy i struktury na potrzeby ujawniania konkretnych informacji
przez organy nadzoru zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE (Dz.U. L 347 z 31.12.2015,
s. 1224)
Materiał przygotowano w oparciu o tabelę zgodności projektu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej1 z
dyrektywą 2009/138/WE, sporządzoną przez Ministerstwo Finansów. W niektórych przypadkach konieczne były dodatkowe
analizy UKNF w związku z odmiennymi celami obu dokumentów lub ze zmianami wprowadzonymi do ustawy po złożeniu jej
projektu do Sejmu.

1

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12269454/12276917/12276918/dokument166816.pdf

Artykuł
dyrektywy
2009/138/
WE

Tytuł artykułu

Opis opcji

Korzystanie
z opcji
TAK/NIE

Krajowy
instrument
prawny
L/R.A (1i)

Odniesienie do
artykułu w
prawie
krajowym

art. 13 ust.
27

Definicje

W odniesieniu do definicji opcji dużych ryzyk,
które należy dodać do kategorii ryzyk
zaliczonych do grupy ubezpieczeń innych niż
ubezpieczenia na życie 3, 8, 9, 10, 13 i 16 w
części A załącznika I, ryzyka ubezpieczone przez
stowarzyszenia zawodowe, spółki joint venture
lub ugrupowania tymczasowe

NIE

L (ustawa)

ustawa z dnia 11
września 2015 r. o
działalności
ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej,
Dz.U. 2015, poz.
1844 (dalej:
„Ustawa”
art. 3 ust. 1 pkt 6

art. 15 ust. 2
akapit trzeci

Zakres udzielonego
zezwolenia

Opcja udzielenia zezwolenia w odniesieniu do
dwóch lub większej liczby grup ubezpieczeń
bezpośrednich

TAK

L (ustawa)

Ustawa
art. 165 ust. 1

Tekst lub link do
tekstu prawa
krajowego

Ustawa
art. 3 ust. 1 pkt 6
duże ryzyka – ryzyka, o
których mowa w dziale II
załącznika do ustawy:
a) w grupach 4–7, 11 i 12,
b) w grupach 14 i 15 – w
przypadku gdy
ubezpieczający wykonuje
działalność gospodarczą
lub wolny zawód,
a ryzyko wiąże się z tą
działalnością,
c) w grupach 3, 8, 9, 10,
13 i 16 – w przypadku gdy
ubezpieczający przekracza
co najmniej dwa z
następujących
progów w roku
obrotowym:
– sumę aktywów bilansu
w wysokości
równowartości w złotych
6,2 mln euro,
– łączne przychody netto
ze sprzedaży towarów i
usług oraz operacji
finansowych w wysokości
równowartości
w złotych 12,8 mln euro,
– średnioroczne
zatrudnienie w
przeliczeniu na pełne
etaty w liczbie 250 osób;
Ustawa
art. 165 ust. 1
Zezwolenie na

Tekst lub link do
tekstu prawa
krajowego,
jeżeli są
dostępne w
innym języku
Brak tłumaczenia
na inny język

Brak tłumaczenia
na inny język

art. 15 ust. 3
akapit
pierwszy

Zakres udzielonego
zezwolenia

Opcja udzielenia zezwolenia w odniesieniu do
ubezpieczenia innego niż ubezpieczenie na życie
dla grup ubezpieczeń wymienionych w części B
załącznika I

NIE

L (ustawa)

Ustawa
art. 165

wykonywanie działalności
ubezpieczeniowej jest
wydawane w zakresie
jednej lub więcej
grup ubezpieczeń, o
których mowa w
załączniku do ustawy.
Zezwolenie obejmuje całą
grupę, chyba że
wnioskodawca
występuje o zezwolenie
obejmujące jedynie
niektóre rodzaje ryzyka
należące do danej grupy
ubezpieczeń.
Ustawa
art. 165
ust. 1 Zezwolenie na
wykonywanie działalności
ubezpieczeniowej jest
wydawane w zakresie
jednej lub więcej grup
ubezpieczeń, o których
mowa w załączniku do
ustawy. Zezwolenie
obejmuje całą grupę,
chyba że wnioskodawca
występuje o zezwolenie
obejmujące jedynie
niektóre rodzaje ryzyka
należące do danej grupy
ubezpieczeń.
2. Zezwolenie na
wykonywanie działalności
reasekuracyjnej jest
wydawane, zgodnie z
wnioskiem o wydanie
zezwolenia na
wykonywanie działalności
reasekuracyjnej, w
zakresie reasekuracji:
1) ubezpieczeń na życie, o
których mowa w dziale I
załącznika do ustawy;

Brak tłumaczenia
na inny język

art. 17 ust. 2

Forma prawna zakładu
ubezpieczeń lub
zakładu reasekuracji

Opcja tworzenia zakładów działających na
podstawie prawa publicznego, pod warunkiem
że przedmiotem działalności takich podmiotów
są czynności ubezpieczeniowe lub
reasekuracyjne prowadzone na warunkach
równoważnych warunkom obowiązującym
zakłady działające na podstawie prawa
prywatnego

NIE

L (ustawa)

Ustawa
art. 6

2) pozostałych
ubezpieczeń osobowych
oraz ubezpieczeń
majątkowych, o których
mowa w dziale II
załącznika do ustawy;
3) ubezpieczeń, o których
mowa w pkt 1 i 2.
Ustawa
art. 6
ust. 1 Zakład ubezpieczeń
może wykonywać
działalność
ubezpieczeniową
wyłącznie w formie spółki
akcyjnej, towarzystwa
ubezpieczeń wzajemnych,
albo spółki europejskiej
określonej w
rozporządzeniu Rady nr
2157/2001/WE z dnia 8
października 2001 r. w
sprawie statutu spółki
europejskiej (SE) (Dz. Urz.
WE L 294 z 10.11.2001,
str. 1, z późn.zm.; Dz. Urz.
UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 6, t. 4, s.
251, z późn.zm. ).
ust. 2. Zakład reasekuracji
może wykonywać
działalność
reasekuracyjną wyłącznie
w formie spółki akcyjnej,
towarzystwa reasekuracji
wzajemnej, albo spółki
europejskiej określonej w
rozporządzeniu Rady nr
2157/2001/WE z dnia 8
października 2001 r. w
sprawie statutu spółki
europejskiej (SE).
ust. 3. Do zakładów
ubezpieczeń lub zakładów

Brak tłumaczenia
na inny język

art. 21 ust. 1
akapit drugi

Warunki polis i taryfy
składek

W odniesieniu do ubezpieczeń na życie opcja
zobowiązania do systematycznego
powiadamiania o podstawach technicznych
stosowanych do obliczenia taryf składek oraz
ustalenia rezerw techniczno‐
ubezpieczeniowych w celu sprawdzenia ich
zgodności z przepisami krajowymi dotyczącymi
zasad aktuarialnych

NIE

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

art. 21 ust. 3

Warunki polis i taryfy
składek

Opcja poddawania zakładów ubiegających się o
zezwolenie lub tych, które uzyskały już
zezwolenie na pomoc działalności, kontroli ich
zasobów kadrowych i rzeczowych

TAK

L (ustawa)

Ustawa
art. 344 ust. 1

reasekuracji
wykonujących działalność
ubezpieczeniową lub
reasekuracyjną w formie
spółki europejskiej
przepisy ustawy dotyczące
wykonywania takiej
działalności w formie
spółki akcyjnej stosuje się
odpowiednio, o ile ustawa
nie stanowi inaczej.
Komentarz: ustawa nie
zawiera wymogów
dotyczących uprzedniego
zatwierdzenia lub
systematycznego
powiadamiania o
ogólnych i szczegółowych
warunkach ubezpieczeń,
taryfach składek,
podstawach technicznych,
stosowanych w
szczególności do
obliczenia taryf składek
oraz ustalenia rezerw
techniczno‐
ubezpieczeniowych.
Komentarz: ustawa nie
wskazuje wprost na
uprawnienie organu
nadzoru do
przeprowadzenia kontroli
zakładów ubiegających się
o zezwolenie lub tych,
które uzyskały już
zezwolenie na
prowadzenie działalności
ubezpieczeniowej w
grupie 18 w pkt A
załącznika I w przedmiocie
ich bezpośrednich lub
pośrednich zasobów
kadrowych i rzeczowych,
w tym kwalifikacji ich

Brak tłumaczenia
na inny język

Brak tłumaczenia
na inny język

art. 21 ust. 4

Warunki polis i taryfy
składek

Opcja wymagania zatwierdzenia aktu
założycielskiego i umowy spółki lub wszystkich
innych dokumentów koniecznych do
normalnego sprawowania nadzoru

TAK

L (ustawa)

Ustawa
art. 79, art. 106
ust. 5, art. 107,
art. 162 ust. 1

zespołów medycznych
oraz jakości sprzętu, z
którego zakłady te mogą
korzystać w związku z
wykonywaniem
zobowiązań wynikających
z prowadzenia działalności
w tej grupie.
Niemniej jednak,
wskazane w art. 21 ust. 3
czynności kontrolne
wchodzą w zakres
przedmiotu kontroli,
określony w art. 344 ust. 1
ustawy.
Ustawa
art. 79
ust. 1 Statut krajowego
zakładu ubezpieczeń i
statut krajowego zakładu
reasekuracji wymagają
przed zarejestrowaniem
zatwierdzenia przez organ
nadzoru.
ust. 2. Zmiany w statucie
w zakresie:
1) siedziby lub firmy,
2) podwyższenia lub
obniżenia kapitału
zakładowego,
3) w przypadku:
a) zakładu ubezpieczeń –
zasięgu terytorialnego lub
rzeczowego zakresu
działalności,
b) zakładu reasekuracji –
zakresu działalności,
4) dotyczącym
uprzywilejowania akcji lub
uprawnień przyznanych
akcjonariuszom osobiście,
5) tworzenia w ciężar
kosztów funduszy, rezerw
techniczno‐

Brak tłumaczenia
na inny język

ubezpieczeniowych dla
celów rachunkowości i
innych
rezerw,
6) zasad reprezentacji,
7) gospodarowania
majątkiem i aktywami
zakładu ubezpieczeń i
zakładu reasekuracji, w
tym w zakresie określenia
kompetencji organów
zakładu ubezpieczeń i
zakładu reasekuracji,
8) funduszu
organizacyjnego
– wymagają przed
zarejestrowaniem
zatwierdzenia przez organ
nadzoru.
art. 106
ust. 5 Statut towarzystwa
wymaga przed
zarejestrowaniem
zatwierdzenia przez organ
nadzoru.
art. 107
Zmiany w statucie
towarzystwa w zakresie:
1) zmiany siedziby lub
nazwy,
2) zmiany rzeczowego
zakresu działalności oraz
zmiany terytorialnego
zasięgu działalności – w
przypadku towarzystw
ubezpieczeń wzajemnych,
3) obniżenia kapitału
zakładowego,
4) tworzenia w ciężar
kosztów funduszy, rezerw
techniczno‐
ubezpieczeniowych dla
celów rachunkowości i
innych rezerw,
5) zmiany zasad

art. 51 ust. 2
akapit trzeci

Sprawozdanie na
temat wypłacalności i
kondycji finansowej –
zawartość

Opcja umożliwiająca zwolnienie w okresie
przejściowym zakładów ubezpieczeń lub
zakładów reasekuracji z wymogu dotyczącego
oddzielnego ujawniania narzutu kapitałowe lub
wpływu stosowania parametrów specyficznych
dla danego zakładu, jeżeli ich stosowanie jest
wymagane przez organ nadzoru

TAK

L (ustawa)

Ustawa
art. 494

reprezentacji
towarzystwa,
6) zmian w
gospodarowaniu
majątkiem i aktywami
towarzystwa, w tym w
zakresie określenia
kompetencji organów
towarzystwa oraz spłat z
tytułu zobowiązań wobec
członków towarzystwa,
7) zmian w funduszu
organizacyjnym, z
zastrzeżeniem art. 162
ust. 2 pkt 6
– wymagają przed
zarejestrowaniem
zatwierdzenia przez organ
nadzoru.
art. 162
ust. 1 Zezwolenie na
wykonywanie działalności
ubezpieczeniowej i
zezwolenie na
wykonywanie działalności
reasekuracyjnej, dla
krajowego zakładu
ubezpieczeń i dla
krajowego zakładu
reasekuracji, wydaje, w
drodze decyzji, po
rozpatrzeniu wniosku
założycieli, organ nadzoru.
2. Wniosek, o którym
mowa w ust. 1, zawiera:
(…)
Ustawa
art. 494
Do dnia 31 grudnia 2020 r.
zakład ubezpieczeń i
zakład reasekuracji dane
dotyczące kapitałowego
wymogu wypłacalności, o
których mowa w art. 284

Brak tłumaczenia
na inny język

art. 57 ust. 1

Nabycie

Jeżeli państwa członkowskie stosują próg w
wysokości jednej trzeciej w odniesieniu do
powiadamiania organów nadzoru o transakcjach
nabycia zgodnie z dyrektywą 2004/109/WE,
opcja stosowania tego progu zamiast progu 30
%.

TAK

L (ustawa)

Ustawa
art. 82 ust. 1

ust. 5, może prezentować
łącznie.
Ustawa
art. 82
ust. 1 Podmiot, który
zamierza, bezpośrednio
lub pośrednio, nabyć lub
objąć akcje lub prawa z
akcji krajowego
zakładu ubezpieczeń lub
krajowego zakładu
reasekuracji w liczbie
zapewniającej osiągnięcie
albo przekroczenie
odpowiednio
jednej dziesiątej, jednej
piątej, jednej trzeciej,
jednej drugiej ogólnej
liczby głosów na walnym
zgromadzeniu lub
udziału w kapitale
zakładowym, zawiadamia
organ nadzoru o zamiarze
ich nabycia albo objęcia.
Podmiot, który zamierza,
bezpośrednio lub
pośrednio, stać się
jednostką dominującą
zakładu ubezpieczeń lub
zakładu reasekuracji w
sposób inny
niż przez nabycie albo
objęcie akcji lub praw z
akcji krajowego zakładu
ubezpieczeń lub
krajowego zakładu
reasekuracji
w liczbie zapewniającej
większość ogólnej liczby
głosów na walnym
zgromadzeniu,
zawiadamia o tym
zamiarze organ
nadzoru.

Brak tłumaczenia
na inny język

art. 57 ust. 2

Nabycie

Jeżeli państwa członkowskie stosują próg w
wysokości jednej trzeciej w odniesieniu do
powiadamiania organów nadzoru o transakcjach
zbycia zgodnie dyrektywą 2004/109/WE, opcja
stosowania tego progu zamiast progu 30 %.

TAK

L (ustawa)

Ustawa
art. 99

art. 73 ust. 2

Prowadzenie

Opcja umożliwiająca: (i)otrzymanie przez

NIE

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

Ustawa
art. 99
ust. 1 Podmiot, który
zamierza zbyć
bezpośrednio lub
pośrednio akcje lub prawa
z akcji krajowego zakładu
ubezpieczeń lub
krajowego zakładu
reasekuracji, powiadamia
o zamiarze ich zbycia
organ nadzoru, nie później
niż na
14 dni przed planowanym
zbyciem, jeżeli w wyniku
zbycia:
1) jego udział w ogólnej
liczbie głosów na walnym
zgromadzeniu lub w
kapitale zakładowym
spadłby odpowiednio
poniżej jednej dziesiątej,
jednej piątej, jednej
trzeciej, jednej drugiej lub
2) krajowy zakład
ubezpieczeń lub krajowy
zakład reasekuracji
przestałby być jego
jednostką zależną.
2. Zamiar zbycia lub zbycie
akcji lub praw z akcji
krajowego zakładu
ubezpieczeń lub
krajowego zakładu
reasekuracji
przez jednostkę zależną
uważa się za zamiar ich
zbycia lub zbycie przez
jednostkę dominującą.
3. Przepisu ust. 2 nie
stosuje się, gdy jednostką
dominującą jest Skarb
Państwa.
Komentarz: zachowano

Brak tłumaczenia
na inny język

Brak tłumaczenia

działalności w zakresie
ubezpieczeń na życie i
ubezpieczeń innych
niż na życie

art. 73 ust. 3
zdanie
pierwsze

Prowadzenie
działalności w zakresie
ubezpieczeń na życie i
ubezpieczeń innych
niż na życie

rozwiązanie funkcjonujące
w uprzednio
obowiązującej ustawie z
dnia 22 maja 2003 r. o
działalności
ubezpieczeniowej
(Dz.U.2015.1206 j.t.),
która nie dopuszczała
równoczesnego
wykonywania działalności
w zakresie działu I i działu
II załącznika do ustawy
przez zakłady
ubezpieczeń.

zakłady ubezpieczeń prowadzące działalność w
zakresie ubezpieczeń na życie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie
ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie w
odniesieniu do ubezpieczania ryzyka
wypadkowego i chorobowego; (ii)otrzymanie
zezwolenia przez zakłady prowadzące
działalność w zakresie ubezpieczeń innych niż
ubezpieczenia na życie, które posiadają
zezwolenie wyłącznie w odniesieniu do
ubezpieczania ryzyka wypadkowego i
chorobowego, na prowadzenie działalności w
zakresie ubezpieczeń na życie

Opcja umożliwiająca zobowiązanie zakładów, o
których mowa w art. 73 ust. 2, do
przestrzegania w całej swojej działalności reguł
rachunkowości obowiązujących zakłady
ubezpieczeń prowadzące działalność w zakresie
ubezpieczeń na życie

NIE

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

Ustawa
art. 9
ust. 1 Zakład ubezpieczeń
nie może wykonywać
jednocześnie działalności,
o której mowa w dziale I
załącznika do ustawy, oraz
w dziale II załącznika do
ustawy.
Komentarz: zachowano
rozwiązanie funkcjonujące
w uprzednio
obowiązującej ustawie z
dnia 22 maja 2003 r. o
działalności
ubezpieczeniowej
(Dz.U.2015.1206 j.t.),
która nie dopuszczała
równoczesnego
wykonywania działalności
w zakresie działu I i działu
II załącznika do ustawy
przez zakłady
ubezpieczeń.
Ustawa
art. 9
ust. 1 Zakład ubezpieczeń
nie może wykonywać

na inny język

Brak tłumaczenia
na inny język

art. 73 ust. 3
zdanie drugie

art. 73 ust. 5
akapit drugi

Prowadzenie
działalności w zakresie
ubezpieczeń na życie i
ubezpieczeń innych
niż na życie

Prowadzenie
działalności w zakresie
ubezpieczeń na życie i
ubezpieczeń innych
niż na życie

Opcja umożliwiająca w ramach postępowania
likwidacyjnego stosowanie zasad dotyczących
działalności w zakresie ubezpieczeń na życie w
odniesieniu do działalności w zakresie
ubezpieczania ryzyka wypadkowego i
chorobowego prowadzonej przez zakład na
podstawie art. 73 ust. 2

Opcja umożliwiająca zobowiązanie do
zaprzestania w pewnym okresie równoczesnego
prowadzenia działalności w zakresie
ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń innych niż na
życie

NIE

NIE

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

jednocześnie działalności,
o której mowa w dziale I
załącznika do ustawy, oraz
w dziale II załącznika do
ustawy.
Komentarz: zachowano
rozwiązanie funkcjonujące
w uprzednio
obowiązującej ustawie z
dnia 22 maja 2003 r. o
działalności
ubezpieczeniowej
(Dz.U.2015.1206 j.t.),
która nie dopuszczała
równoczesnego
wykonywania działalności
w zakresie działu I i działu
II załącznika do ustawy
przez zakłady
ubezpieczeń.
Ustawa
art. 9
ust. 1 Zakład ubezpieczeń
nie może wykonywać
jednocześnie działalności,
o której mowa w dziale I
załącznika do ustawy, oraz
w dziale II załącznika do
ustawy.
Komentarz: zachowano
rozwiązanie funkcjonujące
w uprzednio
obowiązującej ustawie z
dnia 22 maja 2003 r. o
działalności
ubezpieczeniowej
(Dz.U.2015.1206 j.t.),
która nie dopuszczała
równoczesnego
wykonywania działalności
w zakresie działu I i działu
II załącznika do ustawy
przez zakłady

Brak tłumaczenia
na inny język

Brak tłumaczenia
na inny język

ubezpieczeń.

art. 77d ust.
1

Korekta z tytułu
zmienności do
odpowiedniej
struktury terminowej
stopy procentowej
wolnej od ryzyka

Opcja umożliwiająca wymaganie uprzedniego
zatwierdzenia przez organ nadzoru stosowania
korekty z tytułu zmienności do odpowiedniej
struktury terminowej stopy procentowej wolnej
od ryzyka stosowanej przy obliczaniu
najlepszego oszacowania, o którym mowa w art.
77 ust. 2

TAK

L (ustawa)

Ustawa
art. 229 ust. 2

art. 148 ust.
2

Powiadomienie przez
państwo członkowskie
siedziby

Opcja zobowiązania zakładów ubezpieczeń
prowadzących działalność w zakresie
ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie,
obejmujących ryzyka ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania
pojazdów mechanicznych w ramach swobody
świadczenia usług, do przedstawienia pewnych
informacji

TAK

L (ustawa)

Ustawa
art. 208 ust. 1
Ustawa z dnia 22
maja o
ubezpieczeniach
obowiązkowych,
Ubezpieczeniowy
m Funduszu
Gwarancyjnym i
Polskim Biurze
Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych
(Dz. U. z 2013 r.
poz. 392, z późn.
zm.)
art. 117 ust. 3

Ustawa
art. 9
ust. 1 Zakład ubezpieczeń
nie może wykonywać
jednocześnie działalności,
o której mowa w dziale I
załącznika do ustawy, oraz
w dziale II załącznika do
ustawy.
Ustawa
art. 229
ust. 2 Organ nadzoru
wyraża, w drodze decyzji,
zgodę na stosowanie
przez zakład ubezpieczeń
lub zakład reasekuracji
korekty z tytułu
zmienności do
odpowiedniej struktury
terminowej stopy
procentowej wolnej od
ryzyka, aby zapobiec
procyklicznemu
zachowaniu
inwestycyjnemu zakładu.
Ustawa
art. 208
ust. 1 Zagraniczny zakład
ubezpieczeń mający
siedzibę w innym niż
Rzeczpospolita Polska
państwie członkowskim
Unii Europejskiej, który
zamierza wykonywać na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
działalność
ubezpieczeniową w
zakresie ubezpieczeń, o
których mowa w dziale II
w grupie 10 załącznika do
ustawy, z wyjątkiem

Brak tłumaczenia
na inny język

Brak tłumaczenia
na inny język

odpowiedzialności
cywilnej przewoźnika, w
inny sposób niż przez
oddział, w ramach
swobody świadczenia
usług, przekazuje
organowi nadzoru, za
pośrednictwem organu
nadzorczego państwa, w
którym znajduje się jego
siedziba:
1) imiona i nazwiska lub
nazwy, a także adresy
przedstawicieli do spraw
roszczeń upoważnionych
do jego reprezentowania
w zakresie niezbędnym
do:
a) podejmowania i
zaspokajania zgłaszanych
roszczeń oraz
b) zapewnienia
zastępstwa prawnego
zakładu w sporach przed
polskimi sądami
powszechnymi;
2) oświadczenie, że jest
członkiem Polskiego Biura
Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych.
Ustawa o
ubezpieczeniach
obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym
i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych
art. 117
ust. 3 Zakłady
ubezpieczeń posiadające
zezwolenie na
wykonywanie działalności
ubezpieczeniowej w

art. 150 ust.
3

Obowiązkowe
ubezpieczenie
odpowiedzialności
cywilnej z tytułu
użytkowania pojazdów
mechanicznych

Opcja dla przyjmującego państwa
członkowskiego w zakresie wymagania od
świadczących usługi zakładów ubezpieczeń
stosowania się do przepisów dotyczących
ubezpieczania podwyższonych ryzyk, pod
warunkiem że mają one zastosowanie do
zakładów ubezpieczeń prowadzących
działalność w zakresie ubezpieczeń innych niż
ubezpieczenia na życie

NIE

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

grupach obejmujących
ubezpieczenia
obowiązkowe, o których
mowa w art. 4 pkt 1 i 2,
jak również zagraniczne
zakłady ubezpieczeń,
działające na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
zgodnie z przepisami
prawa polskiego i
posiadające zezwolenie na
wykonywanie działalności
ubezpieczeniowej w
grupach obejmujących
ubezpieczenia
obowiązkowe, o których
mowa w art. 4 pkt 1 i 2, są
obowiązane wnieść
składkę na rzecz
Funduszu.
art. 208 ustawy oraz art.
117 ustawy z dnia 22 maja
o ubezpieczeniach
obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i
Polskim Biurze
Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych
stanowią transpozycję art.
150 ust. 1 i 2 dyrektywy
2009/138/WE. Nie
stanowią natomiast
transpozycji zakresie art.
150 ust. 3 dyrektywy
2009/138/WE.
Ustawa
art. 208
ust. 1. Zagraniczny zakład
ubezpieczeń mający
siedzibę w innym niż
Rzeczpospolita Polska
państwie członkowskim

Brak tłumaczenia
na inny język

Unii Europejskiej, który
zamierza wykonywać na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
działalność
ubezpieczeniową w
zakresie ubezpieczeń, o
których mowa w dziale II
w grupie 10 załącznika do
ustawy, z wyjątkiem
odpowiedzialności
cywilnej przewoźnika, w
inny sposób niż przez
oddział, w ramach
swobody świadczenia
usług, przekazuje
organowi nadzoru, za
pośrednictwem organu
nadzorczego państwa, w
którym znajduje się jego
siedziba:
1) imiona i nazwiska lub
nazwy, a także adresy
przedstawicieli do spraw
roszczeń upoważnionych
do jego reprezentowania
w zakresie niezbędnym
do:
a) podejmowania i
zaspokajania zgłaszanych
roszczeń oraz
b) zapewnienia
zastępstwa prawnego
zakładu w sporach przed
polskimi sądami
powszechnymi;
2) oświadczenie, że jest
członkiem Polskiego Biura
Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych.
Ustawa z dnia 22 maja o
ubezpieczeniach
obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym

art. 152 ust.
4

Przedstawiciel

Opcja umożliwiająca zatwierdzenie
przedstawiciela do spraw roszczeń
wyznaczonego zgodnie z art. 4 dyrektywy
2000/26/WE w charakterze przedstawiciela
zgodnie z art. 152 ust. 1

TAK

L (ustawa)

Ustawa
art. 208 ust. 2

Funduszu Gwarancyjnym
i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 392, z późn.
zm.)
art. 117
ust. 3. Zakłady
ubezpieczeń posiadające
zezwolenie na
wykonywanie działalności
ubezpieczeniowej w
grupach obejmujących
ubezpieczenia
obowiązkowe, o których
mowa w art. 4 pkt 1 i 2,
jak również zagraniczne
zakłady ubezpieczeń,
działające na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
zgodnie z przepisami
prawa polskiego i
posiadające zezwolenie na
wykonywanie działalności
ubezpieczeniowej w
grupach obejmujących
ubezpieczenia
obowiązkowe, o których
mowa w art. 4 pkt 1 i 2, są
obowiązane wnieść
składkę na rzecz
Funduszu.
Ustawa
art. 208
ust. 2 W przypadku gdy
zakład ubezpieczeń nie
wyznaczy przedstawiciela
do spraw roszczeń organ
nadzoru może wyrazić
zgodę na
reprezentowanie zakładu
ubezpieczeń w zakresie, o
którym mowa w ust. 1,
przez ustanowionego

Brak tłumaczenia
na inny język

art. 163 ust.
3

Plan działalności
oddziału

Opcja umożliwiająca wymaganie od zakładów
systematycznego zgłaszania podstawy
technicznej wykorzystywanej do obliczenia taryf
składek i rezerw techniczno‐ubezpieczeniowych
w odniesieniu do ubezpieczeń na życie

NIE

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

art. 169 ust.
2

Rozdzielenie
działalności w zakresie
ubezpieczeń innych
niż na życie i
działalności w zakresie
ubezpieczeń na życie

Opcja umożliwiająca oddziałom prowadzącym
działalność w zakresie ubezpieczeń na życie i
działalność w zakresie ubezpieczeń innych niż
ubezpieczenia na życie dalsze prowadzenie tej
działalności, pod warunkiem że każda
działalność zarządzana jest oddzielnie

NIE

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

art. 169 ust.

Rozdzielenie

Opcja dotycząca oddziałów, które w

NIE

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

przez ten zakład
ubezpieczeń na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
reprezentanta do spraw
roszczeń.
Komentarz: ustawa nie
zawiera wymogów
dotyczących uprzedniego
zgłaszania podstawy
technicznej
wykorzystywanej do
obliczenia taryf składek i
rezerw techniczno‐
ubezpieczeniowych.
Komentarz:
Ustawa
art. 175
Przepisy ustawy stosuje
się odpowiednio do
głównych oddziałów
zagranicznych zakładów
ubezpieczeń i głównych
oddziałów zagranicznych
zakładów reasekuracji, o
ile przepisy ustawy nie
stanowią inaczej.
art. 9
ust. 1 Zakład ubezpieczeń
nie może wykonywać
jednocześnie działalności,
o której mowa w dziale I
oraz w dziale II załącznika
do ustawy.
2. Zakład ubezpieczeń
wykonujący działalność, o
której mowa w dziale I
załącznika do ustawy,
używa w nazwie lub
firmie wyrazów
wyróżniających ten rodzaj
działalności.
Komentarz:

Brak tłumaczenia
na inny język

Brak tłumaczenia
na inny język

Brak tłumaczenia

3 akapit
drugi

działalności w zakresie
ubezpieczeń innych
niż na życie i
działalności w zakresie
ubezpieczeń na życie

odpowiednim czasie, o którym mowa w art. 73
ust. 5 akapit pierwszy, prowadziły w państwie
członkowskim wyłącznie działalność w zakresie
ubezpieczeń na życie, ale których siedziba
znajdująca się poza wspólnotą prowadzi
równocześnie działalność w zakresie
ubezpieczeń na życie oraz ubezpieczeń innych
niż ubezpieczenia na życie i w konsekwencji
zamierza prowadzić działalność w zakresie
ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie w
tym państwie członkowskim

art. 179 ust.
4 akapit
drugi

Powiązane obowiązki

Opcja umożliwiająca wymagania wydania
oświadczenia, że umowa ubezpieczenia jest
zgodna z przepisami szczególnymi odnoszącymi
się do obowiązkowego ubezpieczenia innego niż
na życie

NIE

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

Ustawa
art. 175
Przepisy ustawy stosuje
się odpowiednio do
głównych oddziałów
zagranicznych zakładów
ubezpieczeń i głównych
oddziałów zagranicznych
zakładów reasekuracji, o
ile przepisy ustawy nie
stanowią inaczej.
art. 9
ust. 1 Zakład ubezpieczeń
nie może wykonywać
jednocześnie działalności,
o której mowa w dziale I
oraz w dziale II załącznika
do ustawy.
2. Zakład ubezpieczeń
wykonujący działalność, o
której mowa w dziale I
załącznika do ustawy,
używa w nazwie lub
firmie wyrazów
wyróżniających ten rodzaj
działalności.
Komentarz: szczegółowe
dane, jakie zakład
ubezpieczeń wykonujący
działalność w dziale II
musi zamieścić w
dokumencie
potwierdzającym zawarcie
umowy ubezpieczenia
obowiązkowego,
wydawanym
ubezpieczonemu, zostały
określone w
Rozporządzeniu Ministra
Finansów z dnia 13 lipca
2012 r. w sprawie rodzaju
i zakresu dokumentu
potwierdzającego
zawarcie umowy

na inny język

Brak tłumaczenia
na inny język

ubezpieczenia
obowiązkowego
(Dz. U. 2012.838 z dnia 23
lipca 2012 r.). Zgodnie z
tymże rozporządzeniem,
w dokumencie
potwierdzającym zawarcie
umowy ubezpieczenia
obowiązkowego zakład
nie zamieszcza
oświadczenia, że umowa
jest zgodna z
odpowiednimi przepisami
szczegółowymi
odnoszącymi się do
ubezpieczenia
obowiązkowego objętego
umową.
Ustawa z dnia 22 maja o
ubezpieczeniach
obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym
i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 392, z późn.
zm.)
art. 5
ust. 3. Minister właściwy
do spraw instytucji
finansowych określi, w
drodze rozporządzenia,
rodzaj i zakres dokumentu
potwierdzającego
zawarcie umowy
ubezpieczenia
obowiązkowego,
uwzględniając w
szczególności rodzaj
ubezpieczenia
obowiązkowego.
Rozporządzenie Ministra

Finansów z dnia 13 lipca
2012 r. w sprawie rodzaju
i zakresu dokumentu
potwierdzającego
zawarcie umowy
ubezpieczenia
obowiązkowego (Dz. U.
2012.838 z dnia 23 lipca
2012 r.)
§ 1 ust. 1 Potwierdzeniem
zawarcia umowy
ubezpieczenia
obowiązkowego jest
dokument ubezpieczenia
wydany przez zakład
ubezpieczeń.
ust. 2 Dokumentem, o
którym mowa w ust. 1,
może być polisa
ubezpieczeniowa, dowód
potwierdzający opłacenie
składki ubezpieczeniowej
lub inny dokument
ubezpieczenia
potwierdzający zawarcie
umowy ubezpieczenia
obowiązkowego,
zawierające informacje
określone w § 2.
§ 2 ust. 1 W odniesieniu
do ubezpieczenia
obowiązkowego, o którym
mowa w art. 4 pkt 1
ustawy z dnia 22 maja
2003 r. o ubezpieczeniach
obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i
Polskim Biurze
Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych, zwanej
dalej "ustawą", dokument
ubezpieczenia określa:
1) rodzaj ubezpieczenia;
2) strony umowy

ubezpieczenia ‐ nazwę
zakładu ubezpieczeń oraz
imię, nazwisko, adres lub
nazwę firmy i siedzibę
posiadacza pojazdu;
3) przedmiot umowy
ubezpieczenia;
4) oznaczenie serii oraz
numeru dokumentu
ubezpieczenia;
5) markę i model pojazdu
mechanicznego, którego
umowa ubezpieczenia
dotyczy;
6) numer rejestracyjny
pojazdu mechanicznego,
którego umowa
ubezpieczenia dotyczy,
jeżeli został nadany;
7) numer VIN albo numer
nadwozia, podwozia lub
ramy pojazdu
mechanicznego, którego
umowa ubezpieczenia
dotyczy;
8) okres, na jaki umowa
ubezpieczenia została
zawarta;
9) sumę gwarancyjną
ubezpieczenia;
10) wysokość składki
ubezpieczeniowej.
ust. 2 W odniesieniu do
ubezpieczenia
obowiązkowego, o którym
mowa w art. 4 pkt 2
ustawy, dokument
ubezpieczenia określa:
1) rodzaj ubezpieczenia;
2) strony umowy
ubezpieczenia ‐ nazwę
zakładu ubezpieczeń oraz
imię, nazwisko, adres lub
nazwę firmy i siedzibę
posiadacza gospodarstwa

rolnego;
3) przedmiot umowy
ubezpieczenia;
4) oznaczenie serii oraz
numeru dokumentu
ubezpieczenia;
5) powierzchnię i
położenie gospodarstwa
rolnego;
6) okres, na jaki umowa
ubezpieczenia została
zawarta;
7) sumę gwarancyjną
ubezpieczenia;
8) wysokość składki
ubezpieczeniowej.
ust. 3 W odniesieniu do
ubezpieczenia
obowiązkowego, o którym
mowa w art. 4 pkt 3
ustawy, dokument
ubezpieczenia określa:
1) rodzaj ubezpieczenia;
2) strony umowy
ubezpieczenia ‐ nazwę
zakładu ubezpieczeń oraz
imię, nazwisko, adres lub
nazwę firmy i siedzibę
posiadacza gospodarstwa
rolnego;
3) przedmiot umowy
ubezpieczenia;
4) oznaczenie serii oraz
numeru dokumentu
ubezpieczenia;
5) rodzaj i przeznaczenie
poszczególnych
budynków;
6) rodzaj materiału, z
którego poszczególne
budynki zostały
wykonane;
7) powierzchnię ogólną
poszczególnych
budynków;

8) wartość
poszczególnych budynków
w stanie nowym;
9) procent zużycia
poszczególnych
budynków;
10) okres, na jaki umowa
ubezpieczenia została
zawarta;
11) sumę ubezpieczenia;
12) wysokość składki
ubezpieczeniowej.
ust. 4 W odniesieniu do
ubezpieczeń
obowiązkowych, o których
mowa w art. 4 pkt 4
ustawy, dokument
ubezpieczenia określa:
1) rodzaj ubezpieczenia;
2) strony umowy
ubezpieczenia ‐ nazwę
zakładu ubezpieczeń oraz
imię, nazwisko, adres lub
nazwę firmy i siedzibę
ubezpieczonego;
3) przedmiot umowy
ubezpieczenia;
4) oznaczenie serii oraz
numeru dokumentu
ubezpieczenia;
5) okres, na jaki umowa
ubezpieczenia została
zawarta;
6) sumę gwarancyjną
ubezpieczenia lub sumę
ubezpieczenia;
7) wysokość składki
ubezpieczeniowej.
ust. 5 Dokument
ubezpieczenia, w
odniesieniu do pojazdów
wymienionych w art. 73
ust. 3 ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. ‐ Prawo o
ruchu drogowym (Dz. U. z

art. 181 ust.
1 akapit
drugi

Pozostałe
ubezpieczenia
osobowe i majątkowe

Opcja wymagania doraźnego zgłaszania tych
warunków polis oraz innych dokumentów w
celu sprawdzenia ich zgodności z przepisami
krajowymi dotyczącymi umów ubezpieczenia

TAK

L (ustawa)

Ustawa
art. 214 ust. 1, art.
335 ust. 4 pkt 5

2005 r. Nr 108, poz. 908, z
późn. zm.3)), określa dane,
o których mowa w ust. 1
pkt 1‐4 i 8.
Ustawa
art. 214
ust. 1 Organ nadzoru
może żądać
przedstawienia przez
zagraniczny zakład
ubezpieczeń z innego niż
Rzeczpospolita Polska
państwa członkowskiego
Unii Europejskiej
wykonujący działalność
ubezpieczeniową na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
umów ubezpieczenia oraz
innych dokumentów, w
celu zbadania ich
zgodności z krajowymi
przepisami dotyczącymi
umowy ubezpieczenia.
art. 335
ust. 4 pkt 5 W zakresie
niezbędnym dla celów
nadzoru, organ nadzoru
może żądać od zakładu
ubezpieczeń lub zakładu
reasekuracji (…)
5) przedstawienia
wzorców umownych,
informacji o
poszczególnych
produktach
ubezpieczeniowych
oferowanych na
podstawie
indywidualnych negocjacji
z ubezpieczającymi,
wniosków o zawarcie
ubezpieczenia, taryf
składek

Brak tłumaczenia
na inny język

art. 181 ust.
2 akapit
pierwszy

Pozostałe
ubezpieczenia
osobowe i majątkowe

Opcja umożliwiająca wymaganie podania do
wiadomości organu nadzoru ogólnych i
szczegółowych warunków obowiązkowego
ubezpieczenia przed podaniem ich do publicznej
wiadomości.

TAK

L (ustawa)

Ustawa
art. 214 ust. 1, art.
335 ust. 4 pkt 5

ubezpieczeniowych i
innych formularzy lub
innych dokumentów
stosowanych przez zakład
ubezpieczeń przy
zawieraniu umów
ubezpieczenia.
Ustawa
art. 214
ust. 1 Organ nadzoru
może żądać
przedstawienia przez
zagraniczny zakład
ubezpieczeń z innego niż
Rzeczpospolita Polska
państwa członkowskiego
Unii Europejskiej
wykonujący działalność
ubezpieczeniową na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
umów ubezpieczenia oraz
innych dokumentów, w
celu zbadania ich
zgodności z krajowymi
przepisami dotyczącymi
umowy ubezpieczenia.
art. 335
ust. 4 pkt 5 W zakresie
niezbędnym dla celów
nadzoru, organ nadzoru
może żądać od zakładu
ubezpieczeń lub zakładu
reasekuracji (…)
5) przedstawienia
wzorców umownych,
informacji o
poszczególnych
produktach
ubezpieczeniowych
oferowanych na
podstawie
indywidualnych negocjacji
z ubezpieczającymi,

Brak tłumaczenia
na inny język

art. 182
akapit drugi

Ubezpieczenia na
życie

Opcja umożliwiająca zobowiązanie do
systematycznego powiadamiania o podstawach
technicznych stosowanych do obliczenia taryf
składek oraz ustalenia rezerw techniczno‐
ubezpieczeniowych w celu sprawdzenia ich
zgodności z przepisami krajowymi dotyczącymi
zasad aktuarialnych

TAK

L (ustawa)

Ustawa
art. 214 ust. 1, art.
335 ust. 4 pkt 5

wniosków o zawarcie
ubezpieczenia, taryf
składek
ubezpieczeniowych i
innych formularzy lub
innych dokumentów
stosowanych przez zakład
ubezpieczeń przy
zawieraniu umów
ubezpieczenia.
Ustawa
art. 214
ust. 1 Organ nadzoru
może żądać
przedstawienia przez
zagraniczny zakład
ubezpieczeń z innego niż
Rzeczpospolita Polska
państwa członkowskiego
Unii Europejskiej
wykonujący działalność
ubezpieczeniową na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
umów ubezpieczenia oraz
innych dokumentów, w
celu zbadania ich
zgodności z krajowymi
przepisami dotyczącymi
umowy ubezpieczenia.
art. 335
ust. 4 pkt 5 W zakresie
niezbędnym dla celów
nadzoru, organ nadzoru
może żądać od zakładu
ubezpieczeń lub zakładu
reasekuracji (…)
5) przedstawienia
wzorców umownych,
informacji o
poszczególnych
produktach
ubezpieczeniowych
oferowanych na

Brak tłumaczenia
na inny język

art. 184 ust.
2 akapit
drugi

Dodatkowe informacje
w przypadku
ubezpieczeń innych
niż na życie
oferowanych w
ramach prawa
przedsiębiorczości lub
swobody świadczenia
usług

Opcja wymagania, aby nazwisko i adres
przedstawiciela zakładu ubezpieczeń
prowadzącego działalność w zakresie
ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie,
zostały umieszczone w umowie ubezpieczenia
lub w innym dokumencie zapewniającym
ochronę ubezpieczeniową

TAK

L (ustawa)

Ustawa
art. 215 ust. 1 pkt
9

art. 185 ust.
7

Informacje dla
ubezpieczających

Opcja umożliwiająca wymaganie dostarczenia
dodatkowych informacji w celu zapewnienia
zrozumienia przez ubezpieczającego istotnych

TAK

L (ustawa)

Ustawa
art. 20
ust. 1 pkt 3‐4 i ust.

podstawie
indywidualnych negocjacji
z ubezpieczającymi,
wniosków o zawarcie
ubezpieczenia, taryf
składek
ubezpieczeniowych i
innych formularzy lub
innych dokumentów
stosowanych przez zakład
ubezpieczeń przy
zawieraniu umów
ubezpieczenia.
Ustawa
art. 215
ust. 1 Dokument
potwierdzający zawarcie
umowy ubezpieczenia
przez zagraniczny zakład
ubezpieczeń z innego niż
Rzeczpospolita Polska
państwa członkowskiego
Unii Europejskiej
wykonujący na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
działalność
ubezpieczeniową przez
oddział lub w inny sposób
niż przez oddział w
ramach swobody
świadczenia usług,
zawiera informacje
dotyczące:
(...)
9) imienia i nazwiska lub
nazwy, a także adresu
przedstawiciela do spraw
roszczeń.
2. Przepisu ust. 1 nie
stosuje się do dużych
ryzyk.
Ustawa
art. 20
ust. 1 W zakresie

Brak tłumaczenia
na inny język

Brak tłumaczenia
na inny język

elementów zobowiązania wynikającego z
ubezpieczenia na życie

2‐4

ubezpieczeń, o których
mowa w dziale I
załącznika do ustawy,
zakład ubezpieczeń
zawiera
w umowie ubezpieczenia:
3) zasad ustalania
świadczeń należnych z
tytułu umowy, w
szczególności sposobu
kalkulacji i przyznawania
premii, rabatów i udziału
w zyskach
ubezpieczonego,
określenia stopy
technicznej, wskazania
wartości wykupu oraz
wysokości sumy
ubezpieczenia w
przypadku zmiany umowy
ubezpieczenia na
bezskładkową, o ile są one
gwarantowane, określenia
kosztów oraz innych
obciążeń pobieranych
przez zakład ubezpieczeń
przy wypłacie świadczeń;
4) opisu tych czynników w
metodach kalkulacji
rezerw techniczno‐
ubezpieczeniowych
tworzonych dla celów
rachunkowości, które
mogą mieć wpływ na
zmianę wysokości
świadczenia
zakładu ubezpieczeń;
ust. 2 W zakresie
ubezpieczeń, o których
mowa w dziale l
załącznika do ustawy,
przed wyrażeniem przez
strony zgody na zmianę
warunków umowy lub
zmianę prawa właściwego

dla zawartej umowy,
zakład ubezpieczeń
przekazuje
ubezpieczającemu, na
piśmie, lub, jeżeli
ubezpieczający wyrazi na
to zgodę,
na innym trwałym
nośniku, informacje w tym
zakresie, wraz z
określeniem wpływu tych
zmian na wartość
świadczeń
przysługujących z tytułu
zawartej umowy.
ust. 3 W zakresie
ubezpieczeń, o których
mowa w dziale l
załącznika do ustawy,
zakład ubezpieczeń, na
piśmie, lub, jeżeli
ubezpieczający wyrazi na
to zgodę, na innym
trwałym nośniku,
informuje
ubezpieczającego, nie
rzadziej niż raz w roku, o
wysokości świadczeń
przysługujących z tytułu
zawartej umowy
ubezpieczenia, w tym o
wartości wykupu, jeżeli
wysokość świadczeń ulega
zmianie w trakcie
obowiązywania umowy
ubezpieczenia. W
przypadku gdy z umowy
ubezpieczenia przysługuje
świadczenie ustalane na
podstawie sumy
ubezpieczenia wyrażonej
w ustalonej kwocie,
zakład ubezpieczeń
informuje
ubezpieczającego o każdej

art. 186 ust.
2

Termin złożenia
oświadczenia o
odstąpieniu od
umowy

Opcja umożliwiająca niestosowanie terminu
złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy
przez ubezpieczających w konkretnych
przypadkach.

TAK

L (ustawa)

Kodeks cywilny
(Dz.U.2014.121
j.t., z późn. zm.)
art. 812 § 4

zmianie w zakresie sumy
ubezpieczenia.
ust. 4 W zakresie
ubezpieczeń, o których
mowa w dziale l
załącznika do ustawy,
zakład ubezpieczeń, na
piśmie, lub, jeżeli
ubezpieczający wyrazi na
to zgodę, na innym
trwałym nośniku,
informuje
ubezpieczającego, nie
rzadziej niż raz w roku, o
wartości premii, jeżeli
umowa ubezpieczenia
uwzględnia udział w zysku
z inwestowania rezerw
techniczno‐
ubezpieczeniowych
tworzonych dla
celów rachunkowości.
Kodeks cywilny
art. 812
§4
Jeżeli umowa
ubezpieczenia jest
zawarta na okres dłuższy
niż 6 miesięcy,
ubezpieczający ma prawo
odstąpienia od umowy
ubezpieczenia w terminie
30 dni, a w przypadku gdy
ubezpieczający jest
przedsiębiorcą ‐ w
terminie 7 dni od dnia
zawarcia umowy. Jeżeli
najpóźniej w chwili
zawarcia umowy
ubezpieczyciel nie
poinformował
ubezpieczającego
będącego konsumentem
o prawie odstąpienia od

Brak tłumaczenia
na inny język

art. 189

Uczestnictwo w
krajowych
programach
gwarancyjnych

Opcja umożliwiająca wymaganie
obowiązkowego uczestnictwa zakładów
ubezpieczeń prowadzących działalność w
zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia
na życie w krajowych programach
gwarancyjnych w przyjmującym państwie
członkowskim

TAK

L (ustawa)

Ustawa z dnia 22
maja o
ubezpieczeniach
obowiązkowych,
Ubezpieczeniowy
m Funduszu
Gwarancyjnym i
Polskim Biurze
Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych
(Dz. U. z 2013 r.
poz. 392, z późn.
zm.)
art. 97 ust. 2

art. 197
akapit
pierwszy

Działalność zbliżona
do pomocy
turystycznej

Opcja umożliwiająca zapewnienie pomocy
osobom, które popadły w trudności w innych
okolicznościach niż te, o których mowa w art. 2
ust. 2

NIE

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

umowy, termin 30 dni
biegnie od dnia, w którym
ubezpieczający będący
konsumentem dowiedział
się o tym prawie.
Odstąpienie od umowy
ubezpieczenia nie zwalnia
ubezpieczającego z
obowiązku zapłacenia
składki za okres, w jakim
ubezpieczyciel udzielał
ochrony
ubezpieczeniowej.
Ustawa z dnia o
ubezpieczeniach
obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym
i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych
art.97
ust. 2 Członkiem Funduszu
jest również zagraniczny
zakład ubezpieczeń,
działający na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
zgodnie z przepisami
prawa polskiego, i
posiadający zezwolenie na
wykonywanie działalności
ubezpieczeniowej w
grupach obejmujących
ubezpieczenia
obowiązkowe, o których
mowa w art. 4 pkt 1 i 2.
Komentarz: dyrektywa
Wypłacalność II
pozostawia państwom
członkowskim swobodę
odnośnie implementacji
art. 197 bądź braku
implementacji. W ustawie
nie implementowano art.

Brak tłumaczenia
na inny język

Brak tłumaczenia
na inny język

art. 198 ust.
2 lit. c)

Zakres niniejszej sekcji

Opcja umożliwiająca niestosowanie wymogów
dotyczących ubezpieczeń kosztów ochrony
prawnej w odniesieniu do działalności w
zakresie ubezpieczeń kosztów ochrony prawnej
podejmowanej przez ubezpieczyciela
udzielającego ochrony w określonych
okolicznościach.

TAK

L (ustawa)

Ustawa
art. 27 ust. 7

art. 199

Oddzielne umowy

Opcja umożliwiająca zobowiązanie do
jednoznacznego określenia wysokości składek z
tytułu kosztów ochrony prawnej w ramach
danej umowy

TAK

L (ustawa)

Ustawa
art. 27 ust. 2

197 dyrektywy.
Ustawa
art. 27
ust. 7
Przepisów ust. 1−6 nie
stosuje się do:
3) działalności w zakresie
ubezpieczenia ochrony
prawnej podejmowanej
przez zakład ubezpieczeń
udzielający ochrony
w zakresie pomocy, która
spełnia następujące
warunki:
a) działalność jest
prowadzona w innym
państwie członkowskim
Unii Europejskiej niż to, w
którym znajduje się
miejsce zamieszkania
ubezpieczonego,
b) działalność stanowi
część umowy dotyczącej
wyłącznie pomocy na
korzyść osób, które
popadły w trudności
w czasie podróży lub
podczas nieobecności w
miejscu zamieszkania.
Ustawa
art. 27
ust. 2 W przypadku
ubezpieczenia ochrony
prawnej, o którym mowa
w dziale II w grupie 17
załącznika do ustawy,
umowa ubezpieczenia nie
może obejmować
dodatkowo innych grup
ubezpieczeń, chyba że
ubezpieczenia te
uwzględnione
zostały w odrębnej części
umowy ubezpieczenia

Brak tłumaczenia
na inny język

Brak tłumaczenia
na inny język

art. 200 ust.
1 akapit
pierwszy

Obsługa roszczeń

Opcja umożliwiająca wybór jednej z trzech
metod obsługi roszczeń

Transponowa
no sposób
obsługi
roszczeń o
którym
mowa w art.
200 ust. 2
dyrektywy
Wypłacalnoś
ć II, nie
pozostawiają
c tym samym
zakładowi
ubezpieczeń
swobody
wyboru, co
do sposobu
obsługi
roszczeń

L (ustawa)

Ustawa
art. 27 ust. 4

art. 200 ust.
3 akapit
drugi

Obsługa roszczeń

Opcja umożliwiająca rozszerzyć zakaz
równoczesnego prowadzenia tej samej lub
podobnej działalności w powiązanym zakładzie
ubezpieczeń przez członków organu
administrującego, zarządzającego lub
nadzorczego zakładu ubezpieczeń
prowadzącego działalność w zakresie
ubezpieczeń kosztów ochrony prawnej

NIE

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

art. 202 ust.
1

Wyjątki od zasady
swobodnego wyboru
prawnika

Opcja umożliwiająca odstępstwo od zasady
swobodnego wyboru prawnika w ramach
ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej, jeżeli

NIE

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

oraz została dla nich
ustalona odrębna składka
ubezpieczeniowa.
Ustawa
art. 27
ust. 4 Zakład ubezpieczeń
wykonujący działalność w
zakresie ubezpieczeń
ochrony prawnej, o
których mowa w dziale II
w grupie 17 załącznika do
ustawy, zapewnia, aby
pracownik zakładu
ubezpieczeń zajmujący się
obsługą roszczeń z tytułu
umowy ubezpieczenia w
tym zakresie nie
wykonywał podobnej
działalności:
1) w zakresie innej grupy
ubezpieczeń prowadzonej
przez ten zakład
ubezpieczeń;
2) w innym zakładzie
ubezpieczeń, który jest
jednostką dominującą lub
jednostką zależną tego
zakładu ubezpieczeń
wykonującą działalność
ubezpieczeniową, o której
mowa w dziale II
załącznika do ustawy.
Komentarz: dyrektywa
Wypłacalność II
pozostawia państwom
członkowskim swobodę
odnośnie implementacji
ust. 3 art. 200 bądź braku
implementacji. W ustawie
nie implementowano ust.
3 art. 200 dyrektywy.
Komentarz: polskie
przepisy transponujące
dyrektywę Wypłacalność

Brak tłumaczenia
na inny język

Brak tłumaczenia
na inny język

Brak tłumaczenia
na inny język

zostały spełnione określone warunki.

art. 206 ust.
1

Ubezpieczenie
zdrowotne jako
alternatywa
ubezpieczeń
społecznych

Opcja umożliwiająca wymaganie, by: a) umowy
ubezpieczeń zdrowotnych były zgodne ze
szczegółowymi przepisami prawa w celu
zapewnienia ochrony dobra ogólnego w grupie
ubezpieczeń zdrowotnych; b) organom nadzoru
podawano do wiadomości ogólne i szczegółowe
warunki ubezpieczeń zdrowotnych

NIE

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

art. 206 ust.
2 akapit
pierwszy

Ubezpieczenie
zdrowotne jako
alternatywa
ubezpieczeń
społecznych

Opcja umożliwiająca wymaganie, by
alternatywny system ubezpieczeń zdrowotnych
funkcjonował w oparciu o podstawy techniczne
podobne do zasad stosowanych w
ubezpieczeniach na życie w przypadku gdy
spełnione są określone warunki

NIE

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

art. 207

Obowiązkowe
ubezpieczenie od

Opcja umożliwiająca wymaganie, by zakład
oferujący obowiązkowe ubezpieczenie od

NIE

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

II nie zawierają opcji
narodowej, o której mowa
w art. 202 ust. 1
dyrektywy, tj. możliwości
ustanowienia
wyjątków od zasady
swobodnego wyboru
prawnika.
Komentarz: przepisy art.
206 dyrektywy
2009/138/WE nie mają
zastosowania do rynku
polskiego, ponieważ
polskie prawo nie
dopuszcza, aby umowy
obejmujące ryzyka
zaliczone do grupy 2 w pkt
A załącznika I służyły jako
częściowa lub całkowita
alternatywa dla
ubezpieczenia
zdrowotnego
zapewnianego w ramach
obowiązkowego systemu
ubezpieczeń społecznych.
Komentarz: przepisy art.
206 dyrektywy
2009/138/WE nie mają
zastosowania do rynku
polskiego, ponieważ
polskie prawo nie
dopuszcza, aby umowy
obejmujące ryzyka
zaliczone do grupy 2 w pkt
A załącznika I służyły jako
częściowa lub całkowita
alternatywa dla
ubezpieczenia
zdrowotnego
zapewnianego w ramach
obowiązkowego systemu
ubezpieczeń społecznych.
Komentarz: przepisy
prawa polskiego

Brak tłumaczenia
na inny język

Brak tłumaczenia
na inny język

Brak tłumaczenia
na inny język

art. 216 ust.
1 akapit
pierwszy

następstw wypadków
przy pracy

następstw wypadków przy pracy przestrzegał
szczegółowych przepisów prawa krajowego
państwa członkowskiego siedziby

Najwyższy zakład
dominujący na
poziomie krajowym

Opcja umożliwiająca objęcie nadzorem nad
grupą najwyższego dominującego zakładu
ubezpieczeń na poziomie krajowym

TAK

L (ustawa)

Ustawa
art. 376 ust. 1

dotyczące działalności
ubezpieczeniowej nie
przewidują
obowiązkowych
ubezpieczeń od następstw
wypadków przy pracy.
Ustawa
art. 376
ust. 1 W przypadku gdy
podmiot będący jednostką
dominującą najwyższego
szczebla na poziomie Unii
Europejskiej krajowego
zakładu ubezpieczeń
posiadającego udziały
kapitałowe w innym
zakładzie, krajowego
zakładu reasekuracji
posiadającego udziały
kapitałowe w innym
zakładzie, dominującego
podmiotu
ubezpieczeniowego
mającego siedzibę na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
lub dominującego
podmiotu
nieregulowanego
mającego siedzibę na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
ma siedzibę w innym niż
Rzeczpospolita Polska
państwie członkowskim
Unii Europejskiej, organ
nadzoru, po
przeprowadzeniu
konsultacji z organem
sprawującym nadzór nad
grupą oraz jednostką
dominującą najwyższego
szczebla na poziomie Unii
Europejskiej, może, w

Brak tłumaczenia
na inny język

art. 225
akapit drugi

Powiązane zakłady
ubezpieczeń i zakłady
reasekuracji

Opcja umożliwiająca wymaganie, do celów
obliczana wypłacalność grupy, uwzględniania
kapitałowego wymogu wypłacalności oraz
dopuszczonych środków własnych w odniesieniu
do powiązanych zakładów, które mają siedzibę
w innym państwie członkowskim.

TAK

L (ustawa)

Ustawa
art. 385 ust. 2

drodze natychmiast
wykonalnej decyzji,
rozstrzygnąć o objęciu
nadzorem nad grupą
zakładu ubezpieczeń
będącego jednostką
dominującą najwyższego
szczebla na poziomie
krajowym, zakładu
reasekuracji będącego
jednostką dominującą
najwyższego szczebla na
poziomie krajowym,
dominującego podmiotu
ubezpieczeniowego
będącego jednostką
dominującą najwyższego
szczebla na poziomie
krajowym lub
dominującego podmiotu
nieregulowanego
będącego jednostką
dominującą najwyższego
szczebla na poziomie
krajowym.
Ustawa
art. 385
ust. 2 Jeżeli zakład będący
podmiotem powiązanym
ma siedzibę w innym
państwie członkowskim
Unii Europejskiej niż
zakład ubezpieczeń
posiadający udziały
kapitałowe w tym
zakładzie lub zakład
reasekuracji posiadający
udziały kapitałowe w tym
zakładzie, przy obliczaniu
wypłacalności grupy
należy uwzględniać:
1) kapitałowy wymóg
wypłacalności zakładu
będącego podmiotem

Brak tłumaczenia
na inny język

art. 227 ust.
1 akapit
drugi

Powiązane zakłady
ubezpieczeń i zakłady
reasekuracji państwa
trzeciego

Opcja umożliwiająca wymaganie uwzględniania
kapitałowego wymogu wypłacalności oraz
dopuszczonych środków własnych w odniesieniu
do powiązanych zakładów, które mają siedzibę
w państwie trzecim posiadającym równoważny
system wypłacalności, zgodnie z wymogami
tego państwa trzeciego.

TAK

L (ustawa)

Ustawa
art. 387 ust. 2

powiązanym, obliczony w
innym państwie
członkowskim Unii
Europejskiej;
2) wysokość
dopuszczonych środków
własnych na pokrycie
kapitałowego wymogu
wypłacalności zakładu
będącego podmiotem
powiązanym, ustaloną w
innym państwie
członkowskim Unii
Europejskiej.
Ustawa
art. 387
ust. 2 Jeżeli zakład będący
podmiotem powiązanym
ma siedzibę w innym
państwie członkowskim
Unii Europejskiej niż
zakład ubezpieczeń
posiadający udziały
kapitałowe w tym
zakładzie lub zakład
reasekuracji posiadający
udziały kapitałowe w tym
zakładzie, przy obliczaniu
wypłacalności grupy
należy uwzględniać:
1) kapitałowy wymóg
wypłacalności zakładu
będącego podmiotem
powiązanym, obliczony w
innym państwie
członkowskim Unii
Europejskiej;
2) wysokość
dopuszczonych środków
własnych na pokrycie
kapitałowego wymogu
wypłacalności zakładu
będącego podmiotem
powiązanym, ustaloną w

Brak tłumaczenia
na inny język

art. 275 ust.
1

Postępowanie w
sprawie roszczeń
ubezpieczeniowych

Opcja wyboru między dwoma sposobami lub ich
połączeniem w celu zapewnienia pierwszeństwa
roszczeń ubezpieczeniowych przed innymi
roszczeniami wobec zakładu ubezpieczeń

TAK
(transponow
ano sposób
określony w
art. 277 ust.
1 lit. a)

L (ustawa)

Ustawa
art. 326 ust. 1‐3
Prawo
upadłościowe
(Dz.U.2015.233
j.t., z późn. zm.)
art. 477 ust. 1, art.
4771 ust. 1, art.
478, art. 4781

innym państwie
członkowskim Unii
Europejskiej.
Ustawa
art. 326
ust. 1 W przypadku
likwidacji zakładu
ubezpieczeń aktywa
stanowiące pokrycie
rezerw techniczno‐
ubezpieczeniowych
tworzonych dla celów
wypłacalności tworzą
osobną masę,
przeznaczoną na
zaspokojenie roszczeń z
tytułu:
1) umów ubezpieczenia;
2) umów reasekuracji.
ust. 2 W przypadku
likwidacji zakładu
reasekuracji aktywa
stanowiące pokrycie
rezerw techniczno‐
ubezpieczeniowych
tworzonych dla celów
wypłacalności tworzą
osobną masę,
przeznaczoną na
zaspokojenie roszczeń z
tytułu umów reasekuracji.
ust. 3 Inne zobowiązania
zakładu ubezpieczeń lub
zakładu reasekuracji mogą
być pokryte z aktywów
stanowiących pokrycie
rezerw techniczno‐
ubezpieczeniowych
tworzonych dla celów
wypłacalności wyłącznie
po zaspokojeniu
wszystkich roszczeń z
tytułu umów, o których
mowa w ust. 1 i 2.

Brak tłumaczenia
na inny język

Prawo upadłościowe
art. 477
ust. 1 Z dniem ogłoszenia
upadłości aktywa
stanowiące pokrycie
rezerw techniczno‐
ubezpieczeniowych dla
celów wypłacalności
upadłego zakładu
ubezpieczeń tworzą
osobną masę upadłości
przeznaczoną na
zaspokojenie roszczeń z
tytułu umów
ubezpieczenia, umów
reasekuracji oraz kosztów
likwidacji tej masy.
art. 4771
ust. 1 Z dniem ogłoszenia
upadłości aktywa
stanowiące pokrycie
rezerw techniczno‐
ubezpieczeniowych dla
celów wypłacalności
upadłego zakładu
reasekuracji tworzą
osobną masę upadłości
przeznaczoną na
zaspokojenie roszczeń z
tytułu umów reasekuracji
oraz kosztów likwidacji tej
masy.
art. 478
ust. 1 Z osobnej masy
upadłości zakładu
ubezpieczeń zaspokaja się
kolejno:
1) koszty likwidacji
osobnej masy upadłości;
2) wierzytelności z umów
ubezpieczenia, z
zastrzeżeniem ust. 3;
3) wierzytelności z umów
reasekuracji.

art. 275 ust.
2

Postępowanie w
sprawie roszczeń
ubezpieczeniowych

Opcja zapewnienia pierwszeństwa wszystkie
wydatki lub część wydatków wynikających z
postępowania likwidacyjnego przed
roszczeniami ubezpieczeniowym

TAK

L (ustawa)

Prawo
upadłościowe
(Dz.U.2015.233
j.t., z późn. zm.)
art. 477 ust. 1, art.
4771 ust. 1, art.
478, art. 4781

ust. 2 Niezaspokojone z
osobnej masy upadłości
wierzytelności z umów
ubezpieczenia umieszcza
się w planie podziału
funduszów masy
upadłości w kategorii
pierwszej.
ust. 3 Wierzytelności osób
poszkodowanych i
uprawnionych z tytułu
ubezpieczeń
obowiązkowych oraz
wierzytelności
ubezpieczonych,
uprawnionych i
uposażonych z umów
ubezpieczeń na życie,
zaspokaja
Ubezpieczeniowy Fundusz
Gwarancyjny i Polskie
Biuro Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych według
odrębnych przepisów, w
granicach określonych w
tych przepisach.
art. 4781
Z osobnej masy upadłości
zakładu reasekuracji
zaspokaja się kolejno:
1) koszty likwidacji
osobnej masy upadłości;
2) wierzytelności z umów
reasekuracji.
Prawo upadłościowe
art. 477
ust. 1 Z dniem ogłoszenia
upadłości aktywa
stanowiące pokrycie
rezerw techniczno‐
ubezpieczeniowych dla
celów wypłacalności
upadłego zakładu
ubezpieczeń tworzą

Brak tłumaczenia
na inny język

osobną masę upadłości
przeznaczoną na
zaspokojenie roszczeń z
tytułu umów
ubezpieczenia, umów
reasekuracji oraz kosztów
likwidacji tej masy.
art. 4771
ust. 1 Z dniem ogłoszenia
upadłości aktywa
stanowiące pokrycie
rezerw techniczno‐
ubezpieczeniowych dla
celów wypłacalności
upadłego zakładu
reasekuracji tworzą
osobną masę upadłości
przeznaczoną na
zaspokojenie roszczeń z
tytułu umów reasekuracji
oraz kosztów likwidacji tej
masy.
art. 478
ust. 1 Z osobnej masy
upadłości zakładu
ubezpieczeń zaspokaja się
kolejno:
1) koszty likwidacji
osobnej masy upadłości;
2) wierzytelności z umów
ubezpieczenia, z
zastrzeżeniem ust. 3;
3) wierzytelności z umów
reasekuracji.
ust. 2 Niezaspokojone z
osobnej masy upadłości
wierzytelności z umów
ubezpieczenia umieszcza
się w planie podziału
funduszów masy
upadłości w kategorii
pierwszej.
ust. 3 Wierzytelności osób
poszkodowanych i
uprawnionych z tytułu

art. 276 ust.
2 akapit
drugi

Specjalny rejestr

Opcja wymagania jednego rejestru przez zakłady
ubezpieczeń ubezpieczające ryzyka na życie i
wypadkowe i chorobowe

NIE

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

ubezpieczeń
obowiązkowych oraz
wierzytelności
ubezpieczonych,
uprawnionych i
uposażonych z umów
ubezpieczeń na życie,
zaspokaja
Ubezpieczeniowy Fundusz
Gwarancyjny i Polskie
Biuro Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych według
odrębnych przepisów, w
granicach określonych w
tych przepisach.
art. 4781
Z osobnej masy upadłości
zakładu reasekuracji
zaspokaja się kolejno:
1) koszty likwidacji
osobnej masy upadłości;
2) wierzytelności z umów
reasekuracji.
Komentarz: zachowano
rozwiązanie funkcjonujące
w uprzednio
obowiązującej ustawie z
dnia 22 maja 2003 r. o
działalności
ubezpieczeniowej
(Dz.U.2015.1206 j.t.),
która nie dopuszczała
równoczesnego
wykonywania działalności
w zakresie działu I i działu
II załącznika do ustawy
przez zakłady
ubezpieczeń.
Ustawa
Art. 9
ust. 1 Zakład ubezpieczeń
nie może wykonywać
jednocześnie działalności,

Brak tłumaczenia
na inny język

art. 277

Przeniesienie do
programu gwarancji

Opcję umożliwiająca niestosowanie art. 275 ust.
1 do roszczeń wierzycieli ubezpieczeniowych,
jeżeli roszczenia te zostały przeniesione do
krajowego programu gwarancji

TAK

L (ustawa)

Ustawa z dnia 22
maja o
ubezpieczeniach
obowiązkowych,
Ubezpieczeniowy
m Funduszu
Gwarancyjnym i
Polskim Biurze
Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych
(Dz. U. z 2013 r.
poz. 392, z późn.
zm.)
art. 111 ust. 1i ust.
5
Prawo
upadłościowe
(Dz.U.2015.233
j.t., z późn. zm.)
art. 478

o której mowa w dziale I
załącznika do ustawy, oraz
w dziale II załącznika do
ustawy.
Ustawa z dnia 22 maja o
ubezpieczeniach
obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym
i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych
art. 111
ust. 1 W przypadku
ogłoszenia upadłości
zakładu ubezpieczeń
wykonującego działalność
ubezpieczeniową w
grupach obejmujących
ubezpieczenia
obowiązkowe, o których
mowa w art. 4 pkt 1 i 2,
Fundusz przejmuje od
syndyka upadłości akta
szkodowe oraz wypłaca
poszkodowanym i
uprawnionym świadczenia
z umów ubezpieczeń
obowiązkowych, o których
mowa w art. 4 pkt 1 i 2,
po ustaleniu
odpowiedzialności i
wysokości świadczenia.
(…)
ust. 5 Funduszowi
przysługuje roszczenie do
masy upadłości o zwrot
wypłaconych świadczeń, o
których mowa w ust. 1‐3,
z zastrzeżeniem art. 98
ust. 4.
Prawo upadłościowe
(Dz.U.2015.233 j.t., z

Brak tłumaczenia
na inny język

art. 279 ust.
2 akapit
drugi

Cofnięcie zezwolenia

Opcja zapewnienia, że pewne działania w
ramach postępowania likwidacyjnego podlegają
zezwoleniu i nadzorowi organu nadzoru
państwa członkowskiego siedziby

TAK

L (ustawa)

Ustawa
art. 323 ust. 1, art.
325

późn. zm.)
art. 478
ust. 1 Z osobnej masy
upadłości zakładu
ubezpieczeń zaspokaja się
kolejno:
1) koszty likwidacji
osobnej masy upadłości;
2) wierzytelności z umów
ubezpieczenia, z
zastrzeżeniem ust. 3;
3) wierzytelności z umów
reasekuracji.
ust. 2 Niezaspokojone z
osobnej masy upadłości
wierzytelności z umów
ubezpieczenia umieszcza
się w planie podziału
funduszów masy
upadłości w kategorii
pierwszej.
ust. 3 Wierzytelności osób
poszkodowanych i
uprawnionych z tytułu
ubezpieczeń
obowiązkowych oraz
wierzytelności
ubezpieczonych,
uprawnionych i
uposażonych z umów
ubezpieczeń na życie,
zaspokaja
Ubezpieczeniowy Fundusz
Gwarancyjny i Polskie
Biuro Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych według
odrębnych przepisów, w
granicach określonych w
tych przepisach.
Ustawa
art. 323
ust. 1 W przypadku
zarządzenia likwidacji
przymusowej organ

Brak tłumaczenia
na inny język

art. 304 ust.
1

Podmoduł ryzyka
związanego z
inwestowaniem w
akcje oparty na duracji

Opcja udzielenia zakładom ubezpieczeń
prowadzącym działalność w zakresie
ubezpieczeń na życie zezwolenia na stosowanie,
pod pewnymi warunkami, podmodułu ryzyka
cen akcji opartego na duracji

NIE

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

art. 305 ust.
1

Odstępstwa i
zniesienie środków
ograniczających

NIE

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

art. 308b ust.
15

Środki przejściowe

Opcja umożliwiająca zwolnienie zakładów
prowadzących działalność w zakresie
ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie,
które posiadają pewien najwyższy przychód ze
składek lub wkładów i które na dzień 31 stycznia
1975 r. nie spełniały wymogów wypłacalności, z
wymogu ustanowienia minimalnego funduszu
gwarancyjnego
Opcja umożliwiająca dalsze stosowanie do dnia
31 grudnia 2019 r. przepisów ustawowych,

NIE

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

nadzoru:
1) wyznacza likwidatora
(…)
art. 325
Likwidator składa
organowi nadzoru:
1) bilans otwarcia
likwidacji i sprawozdanie
likwidacyjne w terminie
wyznaczonym przez organ
nadzoru;
2) sprawozdanie
finansowe za każdy rok
likwidacji w terminie
ustalonym dla zakładów
ubezpieczeń i zakładów
reasekuracji;
3) sprawozdania o
przebiegu likwidacji w
terminach i w sposób
określony przez organ
nadzoru;
4) niezwłocznie
zawiadomienie o
zakończeniu likwidacji.
Komentarz: dyrektywa
Wypłacalność II
pozostawia państwom
członkowskim swobodę
odnośnie implementacji
art. 304 bądź braku
implementacji. W ustawie
nie implementowano art.
304 dyrektywy.
Komentarz: przepisy art.
305 dyrektywy nie mają
zastosowania do rynku
polskiego.

Komentarz: dyrektywa
2002/83/WE podlegała

Brak tłumaczenia
na inny język

Brak tłumaczenia
na inny język

Brak tłumaczenia
na inny język

wykonawczych i administracyjnych, które
zostały przyjęte w celu wykonania przepisów
art.1–19, 27–30, 32–35 i 37–67 dyrektywy
2002/83/WE

art. 308b ust.
16

Środki przejściowe

Opcja umożliwiająca najwyższemu
dominującemu zakładowi ubezpieczeń lub
zakładowi reasekuracji w okresie do dnia 31
marca 2022 r. złożenie wniosku o zatwierdzenie
modelu wewnętrznego grupy mającego
zastosowanie do części grupy

TAK

L (ustawa)

Ustawa
art. 492

transpozycji do prawa
polskiego w przepisach
ustawy z dnia 22 maja
2003 r. o działalności
ubezpieczeniowej (Dz.U.
2003 nr 124 poz. 1151, z
późn. zm.), która została
uchylona przez ustawę. W
konsekwencji, przepisy
ustawowe, przyjęte w
prawie polskim w celu
spełnienia wymagań art.
1–19, 27–30, 32–35 i 37–
67 dyrektywy
2002/83/WE już nie
obowiązują, tym samym
polski ustawodawca nie
skorzystał z opcji
narodowej, o której mowa
w art. 308b ust. 15.
Ustawa
art. 492
W okresie do dnia 31
marca 2022 r. krajowy
zakład ubezpieczeń lub
krajowy zakład
reasekuracji, który nie jest
jednostką zależną innego
zakładu ubezpieczeń lub
zakładu reasekuracji,
może złożyć wniosek do
organu nadzoru będącego
organem sprawującym
nadzór nad grupą o zgodę
na obliczanie wymogu
wypłacalności części grupy
oraz kapitałowych
wymogów wypłacalności
niektórych zakładów
ubezpieczeń i zakładów
reasekuracji wchodzących
w skład grupy przy
zastosowaniu modelu
wewnętrznego, jeżeli

Brak tłumaczenia
na inny język

spełnione są poniższe
warunki:
1) podmiot dominujący
najwyższego szczebla w
grupie ma siedzibę na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
2) profil ryzyka części
grupy różni się znacząco
od profilu ryzyka
pozostałej części grupy.

i

Tekst przepisu ustawowego (L), wykonawczego (R), administracyjnego (A).

