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Obowiązki banku jako ubezpieczającego
w świetle Rekomendacji Dobrych Praktyk
Bancassurance*
Streszczenie: Rekomendacje Dobrych Praktyk Bancassurance powstały w odpowiedzi na
gwałtowny rozwój rynku ubezpieczeń bankowych i wynikającą z tego konieczność doprecyzowania praw klientów banku jako konsumentów korzystających z ochrony ubezpieczeniowej. Jednocześnie, szczególnie z punktu widzenia banku, daje się zauważyć, że rekomendacje
te, zwłaszcza I Rekomendacja, dość nierówno traktują banki jako uczestników rynku, uzależniając obowiązki od formy oferowania produktów (bank jako ubezpieczający lub jako agent
ubezpieczeniowy), a nie od typu dystrybuowanego przez nie ubezpieczenia. II Rekomendacja
z kolei pozwala na dostrzeżenie pewnych niespójności pomiędzy podejściem prezentowanym autorów rekomendacji a oczekiwaniami regulatorów rynku i organizacji, których działalność skupia się na ochronie konsumenta. Wprowadzanie podobnych regulacji typu soft law
jest niewątpliwie przejawem dojrzałości rynku. Dostawcy produktów bancassurance (banki
i ubezpieczyciele) w większości doceniają fakt, że uporządkowują one obowiązki banków
oraz prawa nabywających ochronę ubezpieczeniową klientów. Należy jednak być świadomym, że – wobec napotkanej niespójności oczekiwań kilku podmiotów tworzących regulacje
w zakresie bancassurance (KNF, UOKiK, ustawodawca, autorzy Rekomendacji) – banki muszą dokonać wyboru, które regulacje wypełniać, kierując się głównie ewentualnymi finansowymi skutkami niespełnienia którejś z nich. Niniejszy artykuł skupia się na obowiązkach
banków wynikających z Rekomendacji Dobrych Praktyk Bancassurance, przeciwstawiając je
wymogom stawianym przez inne regulacje. Przedstawione rozważania mają charakter praktyczny. Analiza problemu skupia się na funkcjonowaniu rynku bancassurance i sferze konstrukcji produktu ubezpieczeniowego, w mniejszym stopniu dotykając aspektów teorii prawa
ubezpieczeniowego.
Słowa kluczowe: bancassurance, ochrona konsumenta, ubezpieczenia ochrony płatności,
ubezpieczenia powiązane z produktami hipotecznymi.

1. Wstęp
Rekomendacje Dobrych Praktyk Bancassurance powstały w odpowiedzi na gwałtowny rozwój rynku ubezpieczeń bankowych i konieczności doprecyzowania praw
Treść artykułu wyraża osobiste poglądy autorki, a nie poglądy instytucji finansowej, w której
pracuje.
*
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klientów banku jako konsumentów korzystających z ochrony ubezpieczeniowej. Dostawcy produktów bancassurance (banki i ubezpieczyciele) w większości doceniają
fakt, że uporządkowują one obowiązki banków oraz prawa nabywających ochronę
ubezpieczeniową klientów.
Niniejszy artykuł skupia się na wpływie Rekomendacji na funkcjonowanie rynku bancassurance i konstruowanie produktów ubezpieczeniowych. Po wprowadzeniu do koncepcji bancassurance i formy dystrybucji ubezpieczeń przedstawione są
obowiązki banków wynikające z obu Rekomendacji, z uwzględnieniem wcześniej
obowiązujących regulacji. Przedstawione rozważania mają charakter w większości
praktyczny.
Obowiązki informacyjne banków wobec kredytobiorców nie wyczerpują obowiązków informacyjnych związanych z analizowanymi ubezpieczeniami. Występujące jako ubezpieczający, banki posiadają bowiem „przewagę” informacyjną nad towarzystwami ubezpieczeń. Asymetria informacyjna w ubezpieczeniach jest bardzo
istotnym zagadnieniem teoretycznym i praktycznym. Podczas gdy ubezpieczony/
ubezpieczający na podstawie posiadanych informacji jest w stanie określić, że ubezpieczane ryzyko jest ponadstandardowe, ubezpieczyciel nie posiada takiej wiedzy.
Traktuje zatem ubezpieczonego jako jednostkę „typową”, a składka za jego ochronę
jest określana na poziomie przeciętnym [Witkowski 2010] – ustalonym np. dla klasy
ubezpieczanego przedmiotu czy wieku ubezpieczanej osoby. Asymetria informacji
ściśle związana jest ze zjawiskiem antyselekcji (selekcji negatywnej). Autorzy pionierskiej, opublikowanej w 1976 roku, pracy w tej dziedzinie – M. Rothschild i J. Stiglitz – wskazywali, że podmioty charakteryzujące się ponadprzeciętnym ryzykiem
unikają dodatkowego ubezpieczenia [Rothschild, Stiglitz 1976] (a więc i opłacania
zwiększonej ceny za ochronę ubezpieczeniową). Efektem tego zjawiska jest większa
szkodowość portfela ubezpieczeniowego, przekładająca się w konsekwencji na konieczność rekalkulacji składek. Rekalkulacja składek z kolei prowadzi do rezygnacji
z ubezpieczenia podmiotów o ryzyku niższym od standardowego – z uwagi na zbyt
wysoką relację obliczonej dla nich składki w stosunku do zabezpieczanego ryzyka,
jakie reprezentują, ubezpieczenie jest dla nich niekorzystne cenowo [Handschke,
Monkiewicz (red.) 2010]. W przypadku analizowanych w niniejszym artykule ubezpieczeń zjawisko asymetrii informacyjnej i antyselekcji staje się szczególnie istotne – ze względu na skalę zjawiska bancassurance i zakres ubezpieczanych ryzyk,
a także fakt, że każdorazowo ubezpieczającym – decydującym o tym, które kredyty
przekazać do ubezpieczenia – jest kredytodawca.

2. Bancassurance jako kanał dystrybucji ubezpieczeń
Bancassurance jest jednym z efektów konwergencji pierwotnie odrębnych sektorów
rynku finansowego. W połączeniu z rozwojem pośrednictwa finansowego i bankowości oferującej usługi na poziomie spełniającym oczekiwania klientów w zakresie
innowacyjności i kompleksowości oferowanych produktów, tendencja ta przybrała
imponujące rozmiary.
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W przypadku bancassurance bank staje się dystrybutorem produktów ubezpieczeniowych, a w bliźniaczym assurfinance – towarzystwo ubezpieczeń – produktów
bankowych. Bancassurance i dystrybucja ubezpieczeń definiowane są różnie – od
samej sprzedaży, poprzez „wykorzystanie banku”, „bankową własność firmy ubezpieczeniowej bądź ubezpieczeniową własność banku” [Śliperski 2002], „sprzedaż
i czynniki połączone z ofertą ubezpieczeń, takich jak m.in. uwarunkowania prawne, podatkowe, kulturowe i społeczne” [Ducand 2003], aż po „projektowanie, tworzenie, dystrybucję i sprzedaż ubezpieczeń oraz produktów i usług inwestycyjnych
z udziałem usług bankowych, dla wspólnej bazy istniejących i potencjalnych klientów, zaspokajających ich potrzeby kredytowe, inwestycyjne i ochronne” [Burdon
1995]. W przypadku polskim dystrybucja istnieje zawsze, projektowanie i tworzenie produktów bancassurance – także (postanowienia dokumentów, które otrzymują klienci, ustalane są na drodze negocjacji między bankiem i TU), projektowanie
sprzedaży – zawsze (ustalane są plany sprzedażowe dla sieci banku, zakres ochrony
podlega konsultacjom z bankiem), natomiast „wspólna baza klientów” – nigdy. Ten
ostatni punkt jest w praktyce jedną z kluczowych kwestii konstrukcji produktów
bancassurance w Polsce.

3. Formy dystrybucji ubezpieczeń w kanale bancassurance
Zanim wskazane zostaną formy dystrybucji ubezpieczeń w kanale bancassurance,
konieczne jest dokonanie wprowadzenia do charakteru ubezpieczeń, które stanowią przedmiot współpracy między towarzystwami ubezpieczeń i bankami. Wśród
produktów daje się wyodrębnić ubezpieczenia: ochronne, inwestycyjne lub finansowe. Jednocześnie, oprócz produktów dostarczających ochronę ubezpieczeniową dla
klientów banków (klient jako ubezpieczony), występują także ubezpieczenia, w których jako ubezpieczony występuje bank. Praktyka pokazuje, że ten drugi przypadek
dotyczy jedynie kilku ubezpieczeń finansowych. Są to: (i) Ubezpieczenie niskiego
wkładu własnego (NWW)1, (ii) Ubezpieczenie na wypadek niespłacenia przez kredytobiorcę zobowiązania wobec banku do momentu uprawomocnienia wpisu hipoteki do księgi wieczystej (tzw. ubezpieczenie pomostowe), (iii) Ubezpieczenie wad
prawnych nieruchomości (title insurance – TI) oraz (iv) Ubezpieczenie wartości nieruchomości. Funkcją tych ubezpieczeń jest zabezpieczanie banku przed ryzykiem
zaprzestania przez kredytobiorcę spłat kredytu lub braku wymaganego zabezpieczenia (przekładającego się na potencjalne pogorszenie spłaty kredytu w przypadku
zaprzestania spłat przez kredytobiorcę).
W większości produktów bancassurance rola ubezpieczonego przypada klientowi banku. Wśród przykładowych ubezpieczeń ochronnych można wskazać dołączane do kont osobistych, kart, lokat, kredytów liczne warianty ubezpieczeń NNW,
1
NWW funkcjonuje na rynku także jako: Ubezpieczenie minimalnego wkładu własnego lub
Ubezpieczenie brakującego wkładu własnego.
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assistance, ubezpieczenia ochrony płatności (Payment Protection Insurance – PPI).
W tej samej roli klient występuje w przypadku ubezpieczeń inwestycyjnych: oferowanych w formie ubezpieczenia na życie i dożycie produktów strukturyzowanych
oraz depozytów (tzw. polisolokaty, polisy lokacyjne, „antybelki”), a także ubezpieczeń powiązanych z funduszami kapitałowymi.
Ubezpieczenia na rzecz klientów banków oferowane są w kanale bankowym w zasadzie w dwóch formach: (i) gdy bank działa jako agent zakładu ubezpieczeń i zawiera ze swoimi klientami umowy ubezpieczenia oraz (ii) gdy bank zawiera z towarzystwem ubezpieczeń umowę ubezpieczenia grupowego, w ramach której obejmuje
ubezpieczeniem swoich klientów. Bank działający jako pośrednik ubezpieczeniowy
wykonuje – w imieniu lub na rzecz zakładu ubezpieczeń – czynności faktyczne lub
prawne związane z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia. Skutki
takiej formy to m.in. przejęcie odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez agenta ubezpieczeniowego w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych przez
zakład ubezpieczeń [Ustawa o pośrednictwie]. W tym wariancie oferowania produktów ubezpieczeniowych ubezpieczającym jest klient, zatem nabycie przez klienta
produktu bancassurance oznacza zawarcie przez niego umowy ubezpieczenia. Jako
ubezpieczający – konsument bezsprzecznie zyskuje wszystkie prawa określone postanowieniami przepisów dotyczących umowy ubezpieczenia [KC, art. 805 i nast.],
nie budzi wątpliwości także fakt opłacania przez klienta składki.
W drugim ze wskazanych wariantów dystrybucyjnych nie występuje już tożsamość podmiotowa ubezpieczającego i ubezpieczonego – należy zatem przywołać
konstrukcję umowy ubezpieczenia na rachunek osoby trzeciej [Kubiak 2008, s. 77].
W polskim prawodawstwie konstrukcja taka narzuca obowiązek opłacania składek
na ubezpieczającego [KC, art. 808 § 2]. W praktyce przyjęło się, że składki i tak zazwyczaj „finansują” ubezpieczeni i w tym kontekście rynek bancassurance nie jest
odosobniony – ten sam mechanizm funkcjonuje np. w przypadku pracowników, gdy
ubezpieczającym jest pracodawca. Warto wskazać, że w takim wariancie potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązany jest przekazać
ubezpieczającemu, a ubezpieczony nie uzyskuje wprost prawa do otrzymania warunków ubezpieczenia, zyskując możliwość zażądania od ubezpieczyciela informacji na
temat postanowień umowy i warunków ubezpieczenia w zakresie praw i obowiązków ubezpieczonego (art. 808 § 4 k.c.). W przypadku zmiany warunków ubezpieczenia ubezpieczyciel również przekazuje informacje ubezpieczającemu, z tym zastrzeżeniem, że pewne obostrzenia dla ubezpieczającego wprowadza sama Ustawa
o działalności ubezpieczeniowej [UdzU, art. 13.3b], zobowiązując tego ostatniego
do przekazania informacji ubezpieczonym – z tym że przepis ten obowiązuje jedynie
w zakresie ubezpieczeń działu I.
Istotną kwestią w kontekście ubezpieczeń bancassurance z klientem jako ubezpieczonym jest także faktyczny beneficjent. Specyfika ubezpieczeń bankowych
z zakresu ubezpieczeń PPI oraz, stanowiących zabezpieczenie kredytu hipotecznego, ubezpieczeń nieruchomości sprawia, że co do zasady podmiotem – beneficjentem odszkodowania lub świadczenia jest bank. W przypadku ubezpieczeń na życie
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bank jest wskazywany jako uposażony, w pozostałych – praktykowane jest wskazywanie tzw. osoby uprawnionej do otrzymania świadczenia. W odniesieniu do umów
ubezpieczenia nieruchomości wprowadzana jest z kolei umowa cesji. Wydaje się, że
rozszerzając mechanizm konstrukcji ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej charakterystyczny dla ubezpieczenia na życie i uposażonego (por. [Orlicki 2009]) także na
inne produkty ubezpieczeniowe, można traktować tę klasę ubezpieczeń bankowych
jako umowę ubezpieczenia na rzecz ubezpieczającego-banku (bez względu na tryb
zawarcia umowy przez bank). Jako że bank przeznacza, o ile skorzysta z prawa
otrzymania odszkodowania2, otrzymane od ubezpieczyciela środki na pokrycie zadłużenia lub zaległości kredytobiorcy (ubezpieczonego3), można jednak jako końcowego beneficjenta potraktować kredytobiorcę/ubezpieczonego.

4. Rekomendacja dobrych praktyk
na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń
ochronnych powiązanych z produktami bankowymi
(I Rekomendacja Bancassurance)
I Rekomendacja Bancassurance, sygnowana przez ZBP i PIU, obowiązująca od
1.11.2009, dotyczy produktów ubezpieczeniowych typu ochronnego, oferowanych
na mocy umów na cudzy rachunek, z bankiem jako ubezpieczającym [ZBP 2009].
Opierając się na konkretnych zapisach Rekomendacji, można postawić tezę, że bazuje ona w wielu względach na przekazaniu klientom banku praw podobnych do
tych, jakie mają oni w przypadkach, gdy zawierają, jako ubezpieczający, umowy
ubezpieczenia z bankiem działającym jako agent. W niektórych aspektach klient
banku uzyskuje nawet większe swobody. Przykładowo, Rekomendacja wprowadza
obowiązek umożliwienia klientowi rezygnacji ubezpieczenia [ZBP 2009, § 17].
Tymczasem w przypadku indywidualnych umów ubezpieczenia rezygnacja z ochrony nie zawsze jest przecież możliwa.
Zgodnie z postanowieniami §§ 5 i 12 Rekomendacji [ZBP 2009] do obowiązków
pracownika banku należy informowanie klienta o formie obejmowania ubezpieczeniem (ubezpieczenie fakultatywne/obligatoryjne4) oraz typie „związku”5 ubezpieczenia i bazowego produktu bankowego.
2
W przypadku ubezpieczenia nieruchomości banki mogą przekazać prawo do otrzymania odszkodowania na rzecz właściciela nieruchomości z przeznaczeniem na przywrócenie nieruchomości do
stanu sprzed zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego.
3
W przypadkach gdy zabezpieczeniem kredytu jest nieruchomość, której właściciel nie jest kredytobiorcą, ubezpieczonym jest właściciel nieruchomości, natomiast środki z odszkodowania mogą
być przekazywane na (częściową) spłatę zadłużenia kredytobiorcy.
4
Ubezpieczenie „obligatoryjne” występuje, jeśli są nim obejmowani wszyscy posiadacze danego
produktu bankowego, „fakultatywne” – gdy o zakupie ubezpieczenia decyduje klient.
5
Ubezpieczenia mogą być ściśle związane z produktem bankowym lub dostępne dla klientów
banku, bez względu na posiadany produkt bankowy.
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Wśród innych istotnych obowiązków, jakie przypisane zostały bankom, należy wskazać przede wszystkim obowiązek przekazania klientowi w przekazywanej
mu dokumentacji jasnej informacji na temat objęcia ubezpieczeniem [ZBP 2009,
§ 4] oraz otrzymania pisemnego oświadczenia woli przystąpienia do ubezpieczenia
[ZBP 2009, § 14]. Zobowiązanie to powinno przyczynić się do wyeliminowania
procederów obejmowania klienta ubezpieczeniem bez jego zgody i wiedzy. Z uwagi
na liczne przypadki obejmowania przez banki ubezpieczeniem osób, które nie kwalifikują się z różnych względów do objęcia ochroną (tzw. misselling), zobowiązano
pracowników ubezpieczającego do sprawdzenia, czy klient spełnia warunki (wiek,
status zatrudnienia, stan zdrowia) [ZBP 2009, § 11].
Ubezpieczający powinien dostarczyć klientowi, przed podpisaniem dokumentu
przystąpienia do ubezpieczenia, warunki ubezpieczenia oraz materiały informacyjne
(„ogólna informacja Banku udostępniana Klientowi, zawierająca informacje o zakresie Ochrony ubezpieczeniowej”) [ZBP 2009, § 3 pkt 3]. Dodatkowo pracownik
banku zobligowany jest do informowania o wyłączeniach odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz dostępnych wariantach danego ubezpieczenia, a także o kosztach
związanych z ubezpieczeniem. Wydaje się zatem, że wyręcza się klienta w zapoznaniu się z warunkami ubezpieczenia. Jest to podejście dyskusyjne – szczególnie wobec powszechnie obserwowanej wśród konsumentów praktyki nieczytania
otrzymywanych wzorców umownych przed podpisywaniem umów, a także mając na
uwadze fakt, że ubezpieczenia bankowe nie są jedynym typem ubezpieczeń, z którymi spotykają się klienci banku. Nabywanie ubezpieczeń bez zapoznania się z ich
warunkami nie jest praktyką pożądaną.
Rekomendacja zakłada również, że klienci banku będą informowani o konsekwencjach wynikających z rozwiązania umowy ubezpieczenia, w tym o możliwościach lub braku możliwości kontynuacji ubezpieczenia na nowych warunkach.
Ten wymóg ściśle związany jest z konstrukcją samej umowy, która zawierana jest
między bankiem i towarzystwem, a której wypowiedzenie wywiera skutki także na
ubezpieczonych.

5. Rekomendacja w sprawie dobrych praktyk
w zakresie ubezpieczeń finansowych powiązanych
z produktami bankowymi zabezpieczonymi hipotecznie
(II Rekomendacja Bancassurance)
II Rekomendacja Bancassurance [ZBP 2010] obowiązywać będzie6 od 1.07.2011.
Dotyczy ona umów ubezpieczenia zawieranych przez bank na swój rachunek i na
swoją rzecz, w szczególności: ubezpieczenia NWW, pomostowego, wartości nieruchomości i TI, stosowanych w bankowości hipotecznej. Praktyka wskazuje na
6
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powtarzające się wątpliwości podmiotów zaangażowanych w ochronę konsumentów (UOKiK, KNF, Rzecznik Ubezpieczonych) co do dopuszczalności uczestnictwa kredytobiorców w tych szczególnych stosunkach prawnych. Chodzi zwłaszcza
o to, że na kredytobiorców przerzucane są koszty ubezpieczenia ponoszone przez
banki (czy to w formie bezpośredniej, czy też pośredniej), przy czym jednocześnie
ubezpieczyciel zachowuje prawo roszczenia regresowego, na zasadach ogólnych,
w stosunku do sprawcy szkody (w większości przypadków jest nim właśnie kredytobiorca). Kredytobiorcy w większości nie są świadomi istnienia faktu prawa regresu
ze strony ubezpieczyciela.
Kluczową kwestią II Rekomendacji są obowiązki informacyjne banku w stosunku
do klienta – kredytobiorcy [ZBP 2010, § 5]. Konsument powinien uzyskać w otrzymywanej od banku dokumentacji kredytowej m.in. informacje na temat przedmiotu
ubezpieczenia, zakresu ochrony, okresu ubezpieczenia, podmiotu uprawnionego do
otrzymania odszkodowania z umowy, prawa regresu ze strony towarzystwa ubezpieczeń. „Czynnikiem kwalifikującym” ubezpieczenie do stosowania postanowień
rekomendacji jest „wywoływanie skutków dla klienta banku” [ZBP 2010, § 2 pkt 1],
co sprawia, że banki powinny informować klientów o wszystkich zawartych przez
siebie umowach zabezpieczających ryzyko banku, nawet jeśli klient nie opłaca składki – za „wywoływanie skutków” uważa się również skorzystanie z prawa regresu
przez TU. Podejście wydaje się wątpliwe z dwóch względów. Po pierwsze – prawo
regresu TU uzyskuje na bazie odrębnych przepisów i ubezpieczenie ryzyka finansowego banku nie różni się w tym względzie od innych ubezpieczeń majątkowych.
Analogiczne uprawnienia ma np. ubezpieczyciel mieszkania w stosunku do sąsiada,
który dokonał zalania. Co więcej – prawo regresu nie zależy od wyrażenia przez
sprawcę szkody zgody na postępowanie regresowe, tymczasem wcześniejszy Raport UOKiK kwestionował zapisy wzorców umownych, które stanowią o wyrażeniu
przez kredytobiorcę zgody na przeprowadzenie postępowania regresowego [UOKiK
2008, pkt 32 lit. c]. Nie są znane przesłanki banków co do wprowadzania wcześniej
takiego oświadczenia w dokumentacji kredytowej, jednak Raport wskazuje wprost,
że korzystanie z prawa regresu jest minimalizowaniem ryzyka zakładu ubezpieczeń.
Rekomendacja z kolei nakazuje przekazywać kredytobiorcom informację o prawie
regresu. Kończąc wątek regresu i wywierania skutków na kredytobiorcę, warto
podnieść jeszcze jedną kwestię. „Wywieranie skutków” w związku z regresem nie
powoduje u kredytobiorcy zobowiązań większych niż niewypłacenie przez TU odszkodowania – zmianie ulega tylko wierzyciel. W sensie finansowym zatem skutek
przejścia roszczeń na ubezpieczyciela i wykorzystania przez niego prawa regresu nie
skutkuje dla kredytobiorcy zwiększeniem zobowiązania.
Rekomendacja jasno wskazuje [ZBP 2010, § 6], że kredytobiorca nie może ponosić kosztu składki ubezpieczeniowej, ponieważ do jej sfinansowania zobowiązany
jest ubezpieczający. Podejście to jest spójne prezentowanym przez UOKiK, przedstawionym w maju 2008 r. w „Raporcie z kontroli wzorców umownych kredytów
hipotecznych” [UOKiK 2008, cz. F pkt 32], oraz przez Rzecznika Ubezpieczo-
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nych, ujętym w 2007 r. w Raporcie „Podstawowe problemy bancassurance w Polsce” [Rzecznik Ubezpieczonych 2007]. Rekomendacja daje natomiast możliwość
„uwzględniania w kosztach zawarcia i wykonywania umowy kredytowej także
kosztu podwyższonego ryzyka spłaty kredytu w związku z brakiem zabezpieczenia lub niedostatecznym zabezpieczeniem” (§ 6 ust. 2), przy czym można domniemywać, że w przypadku braku zabezpieczenia „kosztem podwyższonego ryzyka
spłaty kredytu” jest właśnie koszt zapłaconej przez bank składki za ubezpieczenie.
Raport UOKiK z kolei podnosi zarzut, że „przerzucając” koszt składki na konsumenta, bank przerzuca na niego ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej.
Pewne zarzuty w stosunku do transferu tego ryzyka na zakłady ubezpieczeń czyni
także RzU [Rzecznik Ubezpieczonych 2007]. Jednocześnie wydaje się, że podejście UOKiK, zezwalające na pobór składek od konsumenta, jeśli jest on beneficjentem ubezpieczenia, nie ma szansy realizacji w przypadku ubezpieczeń finansowych
z uwagi na konstrukcję produktu. W szczególności, wskazanie kredytobiorcy jako
ubezpieczonego w ubezpieczeniu spłaty kredytu jest nieskuteczne – realizacja ryzyka ubezpieczeniowego (zaprzestanie spłaty kredytu) nie spełnia definicji zdarzenia losowego.

6. Zakończenie
Rozwijanie koncepcji współpracy między bankami i ubezpieczycielami sprawiło,
że produkty bancassurance są poddawane wnikliwej analizie przez podmioty działające w interesie konsumentów. Wprowadzanie podobnych regulacji typu soft law
jest niewątpliwie przejawem dojrzałości rynku. Należy jednak być świadomym, że
– wobec napotkanej niespójności w tym zakresie – banki muszą dokonać wyboru,
które regulacje wypełniać, kierując się głównie ewentualnymi finansowymi skutkami niespełnienia którejś z nich.
Niepokojące w Rekomendacjach ZBP i PIU jest fragmentaryczne podejście do
problemu bancassurance. Jako przykład można wskazać I Rekomendację, która nakłada obowiązki jedynie na banki oferujące ubezpieczenia na bazie umów grupowych. „Przeciętny klient” nie rozumie różnicy między formą oferowania ubezpieczenia, a pojęcie „bancassurance” wiąże po prostu ze sprzedażą ubezpieczeń banku.
Klienci banków powinni mieć jasno zdefiniowane prawa i zasady nabywania ubezpieczeń poprzez kanał bankowy.
Podczas analizy II Rekomendacji daje się zauważyć także brak obiektywizmu
w ocenie skutków wykorzystania ubezpieczeń. Ubezpieczenia finansowe przedstawia się w negatywnym świetle; jednostronnie podchodzi się do kwestii regresowych.
Warto zauważyć, że brak ubezpieczeń finansowych, w szczególności NWW oraz
pomostowego, uniemożliwiałby szybką wypłatę kredytu (przed uprawomocnieniem
wpisu hipoteki do KW) czy finansowanie zakupu nieruchomości osobom bez środków na pokrycie wkładu własnego.
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Duties of a bank acting as an coverage buying
entity in the context of Recommendations
on the Bankassurance Activity
Summary: The activity of the polish banking sector has recently been redefined by several
“soft law” acts (known as “Recommendations) launched by Polish Financial Services Authority (KNF) and The Polish Bank Association (ZBP). The article is focused on the Recommendations on the Bancassurance Activity, which went into effect in the years 2010−2011.
Keywords: bancassurance, consumer protection, PPI, mortgage insurance.
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