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WARTO WIEDZIEĆ 

Obecnie największe ubezpieczalnie na rynku, 
tj. Axa, Generali, Ergo oraz Arag, czyli ponad 
12 milionów umów(!) ubezpieczeń na życie, 
tzw. Lebensversicherung, stoją przed obli-
czem sprzedaży swoich klientów zewnętrznym 
inwestorom. Dwaj najwięksi gracze tego me-
czu to Chiny i Stany Zjednoczone. Kto stanie 
się posiadaczem tego skarbu wartego miliardy, 
tego nie wiadomo. Być może obydwaj podzielą 
klientów między siebie? Przed kilkoma laty by-
łaby to sytuacja nie do pomyślenia, a przynaj-
mniej ciężko byłoby ją sobie wyobrazić. I praw-
dopodobnie nawet teraz nikt nie ma pojęcia, co 
się dzieje, a jeszcze mniej przypuszcza, co się 
faktycznie stanie. 

Co to oznacza dla klienta?

Z całą pewnością nie oznacza to niczego 
dobrego, wbrew temu, co próbują tłumaczyć 
niektórzy dziennikarze lub przedstawiciele 
ubezpieczalni. Wiele przemawia za tym, iż 
ubezpieczony, czyli klient, będzie zmuszony li-
czyć się z możliwością przykrej niespodzianki, 
kiedy będzie miało dojść do wypłaty zgroma-
dzonych środków. Nie trzeba mieć wybujałej 
fantazji, aby stwierdzić, iż wiele z tych polis 
nie będzie w stanie dotrzymać zobowiązania 
gwarantowanych odsetek w efekcie końco-
wym, ponieważ ten, kto kupuje taki majątek 
i wchodzi w posiadanie takich środków finan-
sowych, ma jeden i tylko jeden cel: zarobić na 
tym, a nie stracić. Nie dokona tego w żadnym 
wypadku, jeśli będzie utrzymywał zapisane 
w umowach stopy procentowe, bo mu się to po 
prostu nie opłaci i musiałby dokładać do inte-
resu, a nie o to w biznesie chodzi.

Wiele polis (ile dokładnie, tego nikt nie jest 
w stanie na chwilę obecną powiedzieć) zawar-
tych w latach 1995-2003 oferowało klientom 
4-3,25% rentowności. To się, niestety, w zaist-
niałych okolicznościach wkrótce zmieni. Wcze-
śniejsze polisy, nawet w słabych okresach 
inwestycyjnych na rynku, dawały ich posiada-
czom mniejszy lub większy zysk. To nie leży, 
ku ubolewaniu klientów, w interesie przyszłego 
inwestora. Nie mają oni też wsparcia w Insty-
tucji Nadzoru Bankowego i Finansowego 
(BaFin), który to ma obowiązek ową sprzedaż 
kontrolować i zatwierdzić. 

O awiam się  e adz r w niewystarczającej 
mierze mo e reprezentowa  interesy klienta 
w kwestii udzia u w wypracowanych zyskach 
w asnych  - mówi rzecznik organu nadzor-

czego Axel Kleinlein.

Także Policen Direkt, jeden z większych ma-
klerów na rynku, który zajmuje się skupem 
polis na życie od osób ubezpieczonych i ich 
sprzedażą inwestorom, jest od dłuższego cza-
su ostrożny w ocenie sytuacji: „Ergo i Generali 
zmniejszy y w tym roku dramatycznie udzia  
w zyskach klient w  ynosi on o ecnie  
wz lędnie  O wiele mniej te  nie mo ą 
oferowa  inwestorzy  - ostrzega szef Policen 
Direkt Gruppe, Henning Kühl.

Jest też jednak pewne pocieszenie w tej sy-
tuacji. Zyski, które w ostatnich latach zostały 
w polisach klientów wypracowane, nie przepa-
dają. Jeżeli dana umowa polisy wykazuje za-
pisany zysk procentowy w określonej wysoko-
ści, taki też powinien zostać wypłacony. Więcej 
pola do manewru dla inwestorów zostawiają 
polisy, które mają zapisane w umowach zyski 
rzędu 3-6%, które to, wraz z uzbieranym kapi-
tałem, miałyby być wypłacone przy zakończe-

ubezpieczenia, czyli polisy bezpośredniej 
(Netto Police), która jest tańsza w utrzymaniu 
i przynosi spory kapitał w efekcie końcowym.

Czym różni się sprzeciw wobec umowy od 
zwykłego wypowiedzenia?

Przy sprzeciwie zakończonym sukcesem 
klient ma zagwarantowane pierwotne odsetki 
od swoich składek oraz stosownych, zapisa-
nych w umowach premii, które przez ten czas 
wypracował z zyskiem ubezpieczyciel, czyli 
firma.

Owoc pracy - zatrute jabłko?

Powyższy artykuł, jak i kilka wcześniejszych, 
dotykających i sygnalizujących problem, spo-
tykają się z jawną niechęcią i dużym nieza-
dowoleniem przedstawicieli ubezpieczenio-
wych wspominanych w artykułach firm. Jest 
to o tyle dziwne, iż publikowane tu informacje 
są ogólnodostępne - w prasie, jak i w telewi-
zji, czyli środkach masowego przekazu. Infor-
muje o tym nawet Centrala Konsumencka 
(Verbraucherzentrale). Retoryka lekkiej per-
swazji, poprzez próby podkopania reputacji, 
przechodzi nierzadko w groźby i straszenie 
procesem sądowym, co miałoby na celu po-
wstrzymanie podobnych publikacji i zapewne 
przestałoby szkodzić sprzedaży opisywanych 
produktów. Problem jest o tyle złożony, co 
i prosty zarazem. Przedstawiciele dotkniętych 
ubezpieczalni nie są winni ani polityki finan-
sowej EZB, ani nie mają wpływu na politykę 
sprzedaży swoich firm. Nie należy ich zatem 
winić.

Wychodząc z założenia Hipokratesa - „pri-
mum non nocere” (po pierwsze, nie szko-
dzić) - zacząłbym raczej indagować urząd 
konsumencki i pozostałe instytucje, aby za-
przestały szkodliwych działań i nie stawały na 
drodze biznesu.

Czy byłby to zamach na wolność słowa i wol-
nej prasy, w dobrze pojętym tego słowa zna-
czeniu? To pytanie, jako otwarte, pozostawiam 
czytelnikom. 
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niu umowy. Innymi słowy, gwarantowana wy-
sokość wypłaty świadczeń i środków z takich 
umów nie może być zagwarantowana. 

Geneza problemu

Sprzedaż polis na życie (Lebensversiche-
rung), na progu której stoi spora rzesza 
klientów ubezpieczalni, zaczęła się znacznie 
wcześniej, bo już ponad dwa lata temu, gdy 
firmy ubezpieczeniowe, tj. Gothaer czy Swiss 
Life proponowały swoim klientom, posiadają-
cym korzystnie oprocentowane stare umowy, 
ich zakończenie przed terminem i wypłatę 
zgromadzonych środków, w skrajnych przy-
padkach wręcz je klientom wymawiając, co 
było niezgodne z prawem i miało swój finał 
w sądach. Nie jest to w żadnym wypadku wina 
ubezpieczalni czy też ich niechęć do klientów. 
Wręcz przeciwnie! Firmy ubezpieczeniowe da-
lej chętnie obracałyby złożonymi w polisach 
środkami, zarabiając na nich i oczywiście 
generując rokrocznie obiecane zyski swoim 
klientom i wywiązując się z umów. Ponieważ 
jednak nie stać ich na to, aby dokładać do in-
teresu, stanęły przed obliczem tak radykalnych 
posunięć.

Kto za tym stoi?

Winnym poniekąd jest Europejski Bank Cen-
tralny (EZB), który utrzymuje stopy procento-
we dla środków finansowych gromadzonych 
zarówno na kontach oszczędnościowych, jak 
i polisach na życie, na zerowym poziomie. Ma 
to na celu przysporzenie państwu niemiec-
kiemu tzw. „taniego pieniądza”. Po kolejnych 
kwartalnych spotkaniach przedstawicieli rządu 
i EZB następny rok nie przyniesie raczej zmian 
w tej materii. 

Co można zrobić?

Klienci Ergo lub Generali nie muszą wyjść 
z pustymi rękami z tego impasu. Umowy za-
warte w latach 1991 do 2007 zawierają istotne 
błędy w pouczeniu sprzeciwu wobec umowy 
i tenże sprzeciw można wnieść nawet teraz. 
W przypadku późniejszych umów można wy-
cofać kapitał na podstawie wypowiedzenia 
i przenieść go do innej, stabilniejszej formy 


