
Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń  
 
Art.  3.  [Agent i broker ubezpieczeniowy] 

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 
(…) 
2) agent ubezpieczeniowy - przedsiębiorcę, innego niż agent oferujący ubezpieczenia 
uzupełniające, wykonującego działalność agencyjną na podstawie umowy agencyjnej 
zawartej z zakładem ubezpieczeń i wpisanego do rejestru agentów; 
 
5) broker ubezpieczeniowy- osobę fizyczną albo osobę prawną, posiadającą wydane przez 
organ nadzoru zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń, 
wpisaną do rejestru brokerów. 
(…) 
 
Art.  4.  [Dystrybucja ubezpieczeń] 
 
1. Dystrybucja ubezpieczeń oznacza działalność wykonywaną wyłącznie przez dystrybutora 
ubezpieczeń polegającą na: 
 
1) doradzaniu, proponowaniu lub wykonywaniu innych czynności przygotowawczych 
zmierzających do zawarcia umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych; 
 
2) zawieraniu umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych w imieniu 
zakładu ubezpieczeń, w imieniu lub na rzecz klienta albo bezpośrednio przez zakład 
ubezpieczeń; 
 
3) udzielaniu pomocy przez pośrednika ubezpieczeniowego w administrowaniu umowami 
ubezpieczenia lub umowami gwarancji ubezpieczeniowych i ich wykonywaniu, także w 
sprawach o odszkodowanie lub świadczenie. 
 
2. Dystrybucja ubezpieczeń polega również na udzielaniu informacji dotyczących jednej lub 
większej liczby umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych na podstawie 
kryteriów wybranych przez klienta za pośrednictwem stron internetowych lub innych mediów 
oraz opracowywaniu rankingu produktów ubezpieczeniowych obejmującego porównanie cen 
i produktów lub składek z tytułu umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji 
ubezpieczeniowej, w przypadku gdy klient jest w stanie pośrednio lub bezpośrednio zawrzeć 
umowę ubezpieczenia lub umowę gwarancji ubezpieczeniowej za pośrednictwem stron 
internetowych lub innych mediów. 
 
3. Agent ubezpieczeniowy oraz agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające, w ramach 
prowadzonej działalności agencyjnej, wykonują czynności w zakresie dystrybucji 
ubezpieczeń w imieniu lub na rzecz zakładu ubezpieczeń, zwane dalej "czynnościami 
agencyjnymi". 
 
4. Broker ubezpieczeniowy, w ramach prowadzonej działalności brokerskiej, wykonuje 
czynności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń w imieniu lub na rzecz klienta, zwane dalej 
"czynnościami brokerskimi w zakresie ubezpieczeń". 
 
5. Zakład ubezpieczeń może wykonywać bezpośrednio czynności w zakresie dystrybucji 
ubezpieczeń przez uprawnionego przez ten zakład ubezpieczeń pracownika, zwane dalej 
"czynnościami dystrybucyjnymi zakładu ubezpieczeń". 
 
  



6. Dystrybucja ubezpieczeń polega również na organizowaniu i nadzorowaniu czynności 
agencyjnych u agenta ubezpieczeniowego lub agenta oferującego ubezpieczenia 
uzupełniające oraz czynności brokerskich w zakresie ubezpieczeń u brokera 
ubezpieczeniowego. 
 
7. Dystrybucję ubezpieczeń w zakresie grupy 3 działu I załącznika do ustawy o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej może wykonywać wyłącznie agent ubezpieczeniowy, 
broker ubezpieczeniowy lub zakład ubezpieczeń. 
 
Art.  7.  [Obowiązki informacyjne dystrybutora ubezpieczeń] 
1. Dystrybutor ubezpieczeń, wykonując dystrybucję ubezpieczeń, postępuje uczciwie, 
rzetelnie i profesjonalnie, zgodnie z najlepiej pojętym interesem klientów. 
2. Sposób wynagradzania dystrybutora ubezpieczeń oraz osób, przy pomocy których 
wykonywane są czynności agencyjne lub czynności brokerskie w zakresie ubezpieczeń, oraz 
osób, przez które wykonywane są czynności dystrybucyjne zakładu ubezpieczeń, nie może 
być sprzeczny z obowiązkiem działania zgodnie z najlepiej pojętym interesem klientów, w 
szczególności dystrybutor ubezpieczeń nie może dokonywać ustaleń dotyczących 
wynagrodzeń, celów sprzedaży lub innych ustaleń, które mogłyby stanowić zachętę do 
proponowania klientowi określonej umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji 
ubezpieczeniowej, w sytuacji gdy dystrybutor ubezpieczeń mógłby zaproponować inną 
umowę, która lepiej odpowiadałaby potrzebom klienta. 
 
Art. 8. [Badanie potrzeb i informowanie o produkcie] 
 
1. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej 
dystrybutor ubezpieczeń określa, na podstawie uzyskanych od klienta informacji, jego 
wymagania i potrzeby oraz podaje w zrozumiałej formie obiektywne informacje o produkcie 
ubezpieczeniowym, w celu umożliwienia klientowi podjęcia świadomej decyzji. 
 
2. Informacje o produkcie ubezpieczeniowym, o którym mowa w ust. 1, uwzględniają 
złożoność tego produktu oraz rodzaj klienta. 
 
3. Proponowana umowa ubezpieczenia lub umowa gwarancji ubezpieczeniowej powinna być 
zgodna z wymaganiami i potrzebami klienta w zakresie ochrony ubezpieczeniowej lub 
ochrony gwarancyjnej. 
[…] 
 
Art.  18.  [Obowiązek agenta zachowania staranności i dobrych obyczajów] 
Działalność agencyjna powinna być wykonywana z zachowaniem staranności określonej w 
art. 355 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 
933 i 1132) oraz dobrych obyczajów. 
 
Art.  32.  [Rekomendacja brokerska] 
 
1. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej broker 
ubezpieczeniowy: 
 
4)udziela porady, w oparciu o rzetelną analizę dostępnych na rynku produktów 
ubezpieczeniowych w liczbie wystarczającej do opracowania rekomendacji najwłaściwszej 
umowy, oraz wyjaśnia podstawy, na których opiera się rekomendacja, uwzględniając 
złożoność umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz rodzaj klienta, 
chyba że klient złoży pisemne oświadczenie o rezygnacji z udzielenia porady; 
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Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej  
 
Art. 21. [Badanie potrzeb przy ubezpieczeniach na życie} 
 
1. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia w zakresie ubezpieczeń, o których mowa w 
dziale I w grupie 3 załącznika do ustawy, zakład ubezpieczeń uzyskuje od 
ubezpieczającego, w formie ankiety, informacje dotyczące jego potrzeb, wiedzy i 
doświadczenia w dziedzinie ubezpieczeń na życie oraz jego sytuacji finansowej, tak aby 
zakład ubezpieczeń mógł dokonać oceny, jaka umowa ubezpieczenia jest odpowiednia do 
potrzeb ubezpieczającego. 
 
2. W przypadku umowy ubezpieczenia zawieranej na cudzy rachunek, w szczególności 
ubezpieczenia grupowego, o którym mowa w dziale I w grupie 3 załącznika do ustawy, 
zakład ubezpieczeń uzyskuje, w formie ankiety, informacje dotyczące ubezpieczonego, o 
których mowa w ust. 1, przed wyrażeniem przez ubezpieczonego zgody na objęcie ochroną 
ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia zawartej przez ubezpieczającego, tak aby 
zakład ubezpieczeń mógł dokonać oceny, czy umowa ubezpieczenia jest odpowiednia do 
potrzeb ubezpieczonego. 
 
3. Na podstawie analizy informacji, o których mowa w ust. 1, zakład ubezpieczeń 
przedstawia ubezpieczającemu propozycje ubezpieczenia odpowiednie do potrzeb 
ubezpieczającego wraz z uzasadnieniem, które obejmuje w szczególności zidentyfikowanie 
potrzeb ubezpieczającego oraz wyjaśnienie, w jaki sposób przedstawione propozycje 
zaspokajają te potrzeby. 
 
4. W przypadku gdy z analizy informacji, o których mowa w ust. 1, wynika, że potrzeby 
ubezpieczającego są nieadekwatne do jego doświadczenia, wiedzy w dziedzinie 
ubezpieczeń na życie lub sytuacji finansowej lub brak jest ubezpieczenia odpowiedniego do 
potrzeb ubezpieczającego, zakład ubezpieczeń przekazuje ubezpieczającemu tę informację 
z jednoczesnym ostrzeżeniem, że wynik analizy lub oferta zakładu ubezpieczeń 
uniemożliwia zaoferowanie odpowiedniego ubezpieczenia. Ubezpieczający pisemnie 
potwierdza otrzymanie tej informacji oraz składa pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z 
ostrzeżeniem. W takim przypadku umowa ubezpieczenia może zostać zawarta tylko na 
podstawie pisemnego żądania ubezpieczającego. 
 
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zakład ubezpieczeń przedstawia ubezpieczonemu 
przed wyrażeniem przez niego zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową w ramach 
umowy ubezpieczenia zawartej przez ubezpieczającego rekomendację wraz z 
uzasadnieniem w zakresie skorzystania przez ubezpieczonego z tej ochrony. Uzasadnienie 
obejmuje w szczególności zidentyfikowanie potrzeb ubezpieczonego oraz wyjaśnienie, w jaki 
sposób ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie umowy ubezpieczenia zaspokaja 
te potrzeby. Do ubezpieczonego i zakładu ubezpieczeń stosuje się odpowiednio przepisy 
ust. 3 i 4. 
 
5a. Informacje, o których mowa w ust. 3-5, przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub 
wyrażeniem przez ubezpieczonego zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową, zakład 
ubezpieczeń przekazuje ubezpieczającemu lub ubezpieczonemu na piśmie lub, jeżeli 
ubezpieczający lub ubezpieczony wyrazi na to zgodę, na innym trwałym nośniku.  
 
5b. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia lub wyrażenia przez ubezpieczonego 
zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową za pomocą środków porozumiewania się na 
odległość, które uniemożliwiają uprzednie dostarczenie informacji, o których mowa w ust. 3-
5, zakład ubezpieczeń może przekazać te informacje ubezpieczającemu lub 
ubezpieczonemu na piśmie lub, jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony wyrazi na to zgodę, 



na innym trwałym nośniku, niezwłocznie po zawarciu umowy ubezpieczenia lub wyrażeniu 
zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową, jeżeli:  
 
1) ubezpieczający lub ubezpieczony wyraził zgodę na otrzymanie tych informacji 
niezwłocznie po zawarciu umowy lub wyrażeniu zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową 
oraz  
 
2) zakład ubezpieczeń umożliwił ubezpieczającemu lub ubezpieczonemu późniejsze 
zawarcie umowy lub wyrażenie zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową, aby mógł on 
otrzymać te informacje przed takim zawarciem umowy lub wyrażeniem takiej zgody.  
 
5c. W przypadku, o którym mowa w ust. 5b, ubezpieczający lub ubezpieczony może odstąpić 
od umowy ubezpieczenia bez podania przyczyn, a jeżeli umowa ubezpieczenia została 
zawarta na cudzy rachunek - ubezpieczony może wystąpić z umowy ubezpieczenia ze 
skutkiem odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyn, składając oświadczenie na 
piśmie, w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia otrzymania informacji, o których mowa w ust. 
3-5. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało 
wysłane. Ubezpieczający lub ubezpieczony nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem 
od umowy ubezpieczenia.  
 
6. W przypadku odmowy wypełnienia przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego ankiety, o 
której mowa w ust. 1 lub 2, przepisów ust. 3 i 5 nie stosuje się. 
 
7. Przepisów ust. 1-5 nie stosuje się do pracowniczych programów emerytalnych 
prowadzonych w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie, o których mowa w 
ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U. z 2016 
r. poz. 1449). 
 
8. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, 
minimalny zakres danych zamieszczanych w ankiecie, o której mowa w ust. 1 i 2, mając na 
uwadze zapewnienie, aby informacje gromadzone w formie ankiety pozwalały na 
zidentyfikowanie potrzeb ubezpieczającego lub ubezpieczonego. 
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Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów  
 
Art. 24 [Proponowanie usług finansowych nieodpowiadających potrzebom] 
 
1. Zakazane jest stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. 
 
2. Przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów rozumie się godzące w nie 
sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami zachowanie przedsiębiorcy, w szczególności: 
[…] 
 
4)  proponowanie konsumentom nabycia usług finansowych, które nie odpowiadają 
potrzebom tych konsumentów ustalonym z uwzględnieniem dostępnych przedsiębiorcy 
informacji w zakresie cech tych konsumentów lub proponowanie nabycia tych usług w 
sposób nieadekwatny do ich charakteru. 
 
 


