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Stosownie do treści uzasadnienia do projektu DziałUbezpReasU ustanowienie nowych regulacji 
wynika z konieczności implementowania do krajowego porządku prawnego przepisów dyrektywy 
Wypłacalność II (ang. Solvency II). 

Niniejsza ustawa:
1) wdraża dyrektywę Wypłacalność II; 
2) w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2013/14/UE;
3) służy stosowaniu rozporządzenia Nr 2015/35; 
4) służy stosowaniu rozporządzenia Nr 1286/2014. 

System Solvency II, wprowadzając jednolite dla wszystkich krajów UE wymogi kapitałowe i stan-
dardy zarządzania ryzykiem, opiera się na trzech filarach.

Filar I obejmuje wymogi ilościowe, związane głównie z odpowiednim zabezpieczeniem finanso-
wym prowadzonej działalności (kapitały, rezerwy itp.).

Filar II to standardy zarządzania ryzykiem i własna ocena ryzyka działalności ubezpieczycieli, 
a także regulacje dotyczące działalności organów nadzoru.

Filar III zawiera wymogi w zakresie ujawnień i raportowania, w tym informacji, które mają być 
dostępne publicznie.

Niezależnie od wdrożenia wskazanych wyżej przepisów, polski ustawodawca zdecydował się 
również na bardziej kompleksowe uregulowanie innych zagadnień, które ani nie wynikają 
z dyrektywy Wypłacalność II, ani nie były do tej pory regulowane DziałUbezpU. Mowa przede 
wszystkim o dość szczegółowym uregulowaniu zasad oferowania tzw. ubezpieczeń inwesty-
cyjnych, czyli ubezpieczeń na życie związanych z UFK oraz ubezpieczeń, w których wysokość 
świadczenia jest ustalana na podstawie określonych indeksów lub innych wartości bazowych. 
Od dłuższego czasu, zarówno rzecznik ubezpieczonych, jak i KNF i Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów, zwracali uwagę na kwestie związane z tego typu produktami, zwanymi po-
wszechnie polisolokatami. Te produkty, zdaniem przywołanych organów, były konstruowane 
i oferowane w sposób godzący w interesy konsumentów. Samoregulacja rynku (chodzi przede 
wszystkim o kolejne rekomendacje PIU dotyczące bancassurance) nie przyniosła spodziewanych 
rezultatów, dlatego też konieczne stało się podjęcie stosownej inicjatywy ustawodawczej w celu 
rozwiązania tego problemu. 

Osobnym zagadnieniem, które nie ma bezpośredniego związku z dyrektywą Wypłacalność II, 
ale zostało uregulowane w DziałUbezpReasU, są ubezpieczenia zawierane na cudzy rachunek, 
w tym przede wszystkim ubezpieczenia grupowe. Ubezpieczenia tego typu nie były do tej pory 
opisane w sposób szczególny w polskich przepisach prawnych. Poza art. 808 KC brakowało jakich-
kolwiek konkretnych rozwiązań rangi ustawowej, które regulowałyby ubezpieczenia grupowe. 
Jednocześnie KNF wielokrotnie zwracała uwagę na problem związany z oferowaniem tego typu 
ubezpieczeń, podkreślając przede wszystkim brak jednoznaczności co do roli ubezpieczającego 
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przedsiębiorcy (bank, pracodawca) w procesie związanym z oferowaniem ubezpieczenia w mo-
delu grupowym i wynikający z tego możliwy konflikt interesów na linii ubezpieczający – ubezpie-
czony klient/pracownik. Zastrzeżenia KNF znalazły ostatecznie swoje odzwierciedlenie w treści 
Rekomendacji U oraz wytycznych w sprawie dystrybucji. Cześć rozwiązań zaproponowanych 
w tych dokumentach zostało zastosowanych w DziałUbezpReasU. 
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