BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y
do ustawy z dnia 28 maja 2020 r.

o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
(druk nr 130)

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2019
r. poz. 2214)
Art. 14.
1. Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia
przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie.
2. W przypadku gdyby wyjaśnienie w terminie, o którym mowa w ust. 1, okoliczności
niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości
odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od
dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było
możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o
szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości
odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. W
terminie, o którym mowa w ust. 1, zakład ubezpieczeń zawiadamia na piśmie
uprawnionego o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w
części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska
względem roszczeń uprawnionego, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania.
3. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w
zgłoszonym roszczeniu, zakład ubezpieczeń informuje o tym na piśmie osobę występującą
z roszczeniem w terminie, o którym mowa w ust. 1 albo 2, wskazując na okoliczności
oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty
odszkodowania, jak również na przyczyny, dla których odmówił wiarygodności
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-2okolicznościom dowodowym podniesionym przez osobę zgłaszającą roszczenie. Pismo
zakładu ubezpieczeń powinno zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na
drodze sądowej.
[3a. W przypadku niewypłacenia przez zakład ubezpieczeń odszkodowania w terminie, o
którym mowa w ust. 1 albo 2, lub niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 3,
organ nadzoru stosuje wobec zakładu ubezpieczeń środki nadzorcze określone w art. 362
ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej, zwanej dalej "ustawą o działalności ubezpieczeniowej".]
<3a. W przypadku niewypłacenia przez krajowy zakład ubezpieczeń odszkodowania w
terminie, o którym mowa w ust. 1 albo 2, lub niedopełnienia obowiązku, o którym
mowa w ust. 3, organ nadzoru stosuje wobec krajowego zakładu ubezpieczeń środki
nadzorcze określone w art. 362 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o
działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, zwanej dalej „ustawą o działalności
ubezpieczeniowej”.>
<3b. W przypadku niewypłacenia przez zagraniczny zakład ubezpieczeń odszkodowania
w terminie, o którym mowa w ust. 1 albo 2, lub niedopełnienia obowiązku, o którym
mowa w ust. 3, organ nadzoru:
1) nakłada na członka organu zarządzającego zagranicznego zakładu ubezpieczeń
karę pieniężną do wysokości odpowiadającej jego trzykrotnemu przeciętnemu
miesięcznemu wynagrodzeniu z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można ustalić
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy – do wysokości
100 000 złotych, lub
2) nakłada na zagraniczny zakład ubezpieczeń karę pieniężną do wysokości 0,5%
składki przypisanej brutto z umów ubezpieczenia, o którym mowa w dziale II w
grupie 10 załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, z wyłączeniem
odpowiedzialności przewoźnika, zawartych w ramach wykonywania działalności
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskanej przez ten zagraniczny zakład
ubezpieczeń w poprzednim roku kalendarzowym, a w przypadku gdy ten zakład
nie wykonywał takiej działalności lub uzyskał składkę przypisaną brutto poniżej
20 mln złotych – do wysokości 100 000 złotych.>
4. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 1 albo 2, zakład ubezpieczeń nie ustali ważności
umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2, osoby
odpowiedzialnej za szkodę, przesyła niezwłocznie zgromadzoną dokumentację do
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roszczenie.
4a. Ubezpieczeniowy

Fundusz

Gwarancyjny,

z

zastrzeżeniem

art.

14a,

wypłaca

odszkodowanie na zasadach określonych w rozdziale 7. Jeżeli Ubezpieczeniowy Fundusz
Gwarancyjny po dokonaniu wypłaty ustali odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń, o
którym mowa w ust. 4, albo innego zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczeniowy Fundusz
Gwarancyjny dochodzi od tego zakładu ubezpieczeń zwrotu wypłaconego odszkodowania
i poniesionych kosztów.
5. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma obowiązek udostępniać poszkodowanemu lub
uprawnionemu informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego lub wysokości świadczenia. Osoby te
mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i
potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
Informacje i dokumenty Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma obowiązek
udostępniać poszkodowanym i uprawnionym, na ich żądanie, w postaci elektronicznej.
Sposób udostępniania informacji i dokumentów, zapewniania możliwości pisemnego
potwierdzania udostępnianych informacji, a także zapewniania możliwości sporządzania
kserokopii dokumentów i potwierdzania ich zgodności z oryginałem nie może wiązać się
z wykraczającymi ponad uzasadnioną potrzebę utrudnieniami dla tych osób, zaś koszty
sporządzenia kserokopii oraz udostępniania informacji i dokumentów w postaci
elektronicznej ponoszone przez te osoby nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie
zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług.
6. Przepisy ust. 5 stosuje się odpowiednio do Polskiego Biura Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych w zakresie szkód, o których mowa w art. 123 ustawy.

Art. 102.
1. Fundusz pełni funkcję ośrodka informacji.
2. Do zadań Funduszu jako ośrodka informacji należy prowadzenie rejestru umów
ubezpieczenia działu II grupy 3 i 10 załącznika do ustawy o działalności
ubezpieczeniowej z wyłączeniem odpowiedzialności przewoźnika, zawierającego:
1) nazwę i adres zakładu ubezpieczeń, który zawarł umowę ubezpieczenia;
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do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, a w przypadku zawarcia umowy bez
udziału pośrednika - imię i nazwisko oraz numer PESEL osoby, która zawarła umowę;
3) imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub nazwę, adres siedziby i numer
REGON

ubezpieczonego,

a

w

przypadku

posiadaczy

pojazdów

będących

nierezydentami - imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwę i numer dokumentu
tożsamości lub nazwę i adres siedziby ubezpieczonego;
4) cechy identyfikujące dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia;
5) (uchylony);
6) datę zawarcia umowy;
<6a)

w przypadku zagranicznego zakładu ubezpieczeń – wartość składki

przypisanej brutto wskazanej na dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy
ubezpieczenia, o którym mowa w dziale II w grupie 10 załącznika do ustawy
o działalności ubezpieczeniowej, w ramach wykonywania działalności na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;>
7) okres ubezpieczenia;
8) datę rozwiązania umowy ubezpieczenia przed upływem końcowego terminu
odpowiedzialności, określonego w umowie;
<8a)

w przypadku zagranicznego zakładu ubezpieczeń – wartość zwrotu

składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku rozwiązania
umowy ubezpieczenia, o którym mowa w dziale II w grupie 10 załącznika do
ustawy o działalności ubezpieczeniowej, zawartej w ramach wykonywania
działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przed upływem końcowego
terminu odpowiedzialności określonego w tej umowie;>
9) dane dotyczące pojazdu mechanicznego i jego posiadacza:
a) numer rejestracyjny,
b) numer VIN, a w przypadku jego braku - numer nadwozia (podwozia) pojazdu
mechanicznego,
c) marka, typ i model,
d) rodzaj pojazdu mechanicznego,
e) imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub nazwę, adres siedziby i
numer REGON posiadacza pojazdu mechanicznego, a w przypadku posiadaczy
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numer dokumentu tożsamości lub nazwę i adres siedziby ubezpieczonego.
3. Fundusz gromadzi dane zawierające informacje dotyczące uczestników zdarzenia
powodującego odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmujące:
1) markę i numer rejestracyjny pojazdów uczestniczących w zdarzeniu;
2) imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub nazwę, adres siedziby i numer
REGON posiadacza pojazdu uczestniczącego w zdarzeniu, a w przypadku posiadaczy
pojazdów będących nierezydentami - imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwę i
numer dokumentu tożsamości lub nazwę i adres siedziby posiadacza pojazdu
uczestniczącego w zdarzeniu;
3) imię i nazwisko oraz numer PESEL kierującego pojazdem uczestniczącym w
zdarzeniu, a w przypadku kierujących będących nierezydentami - imię i nazwisko,
adres zamieszkania oraz nazwę i numer dokumentu tożsamości kierującego pojazdem
uczestniczącym w zdarzeniu;
4) datę i miejsce zdarzenia;
5) rodzaj szkody, w tym:
a) szkoda na osobie,
b) szkoda całkowita w pojeździe, w tym szkoda istotna,
c) szkoda częściowa w pojeździe, w tym szkoda istotna,
d) szkoda w mieniu poza pojazdem;
6) imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub nazwę, adres siedziby i numer
REGON osoby poszkodowanej lub uprawnionej, a w przypadku osób będących
nierezydentami - imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwę i numer dokumentu
tożsamości lub nazwę i adres siedziby osoby poszkodowanej lub uprawnionej do
odszkodowania lub świadczenia;
7) datę zgłoszenia roszczenia odszkodowawczego;
8) datę i wysokość wypłaty odszkodowania lub świadczenia albo datę odmowy wypłaty
odszkodowania lub świadczenia.
4. Fundusz gromadzi dane zawierające:
1) informacje

dotyczące

zdarzenia

powodującego

odpowiedzialność

zakładu

ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia, określonego w grupie 3 działu II
załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, obejmujące:
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b) rodzaj szkody, w tym:
- kradzież pojazdu,
- szkoda całkowita w pojeździe, w tym szkoda istotna,
- szkoda częściowa w pojeździe, w tym szkoda istotna,
c) markę i numer rejestracyjny pojazdu, uczestniczącego w zdarzeniu (kradzieży),
d) imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub nazwę, adres siedziby i
numer REGON posiadacza pojazdu uczestniczącego w zdarzeniu (kradzieży),
e) imię i nazwisko oraz numer PESEL kierującego pojazdem uczestniczącym w
zdarzeniu,
f) imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub nazwę, adres siedziby i
numer REGON osoby poszkodowanej, a w przypadku osób będących
nierezydentami - imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwę i numer dokumentu
tożsamości lub nazwę i adres siedziby osoby poszkodowanej;
2) datę zgłoszenia do zakładu ubezpieczeń zdarzenia (kradzieży);
3) datę i wysokość wypłaty odszkodowania lub datę odmowy wypłaty odszkodowania.
5. Dane, o których mowa w ust. 2-4, przekazywane są do Funduszu przez zakłady
ubezpieczeń drogą elektroniczną i przechowywane są przez Fundusz przez okres 21 lat.
6. Dane, o których mowa w ust. 2 pkt 9 lit. b-e, nie dotyczą pojazdów zarejestrowanych w
trybie art. 73 ust. 3 ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
7. Fundusz przetwarza dane, o których mowa w ust. 2-4 oraz art. 103, w celu kontroli
spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego oraz w celu
identyfikacji i weryfikacji zjawisk związanych z przestępczością ubezpieczeniową albo
dla innych celów, po modyfikacji, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której
dane dotyczą.
8. Przepisy ust. 3-5 stosuje się odpowiednio do zdarzeń powodujących odpowiedzialność
Funduszu lub Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Art. 119.
1. Fundusz jest obowiązany, w terminie 4 miesięcy od zakończenia roku obrotowego,
sporządzić roczne sprawozdanie z działalności, które podlega badaniu przez biegłego
rewidenta.
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wyodrębnioną informację dotyczącą funkcjonowania i działalności Turystycznego
Funduszu Gwarancyjnego, o którym mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 24 listopada 2017
r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
<1b. Fundusz w rocznym sprawozdaniu z działalności, o którym mowa w ust. 1,
przedstawia wyodrębnioną informację o składce przypisanej brutto z umów
ubezpieczenia, o którym mowa w dziale II w grupie 10 załącznika do ustawy o
działalności ubezpieczeniowej, z wyłączeniem odpowiedzialności przewoźnika,
zawartych w ramach wykonywania działalności na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, uzyskanej przez poszczególne zagraniczne zakłady ubezpieczeń.>
2. Zgromadzenie Członków Funduszu zatwierdza sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, w
terminie 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.
3. Zatwierdzone przez Zgromadzenie Członków Funduszu sprawozdanie, o którym mowa w
ust. 1, Fundusz przedstawia ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych,
ministrowi właściwemu do spraw turystyki oraz organowi nadzoru.
3a. W zakresie rachunkowości Funduszu stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 września 1994
r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680).
4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komisji
Nadzoru

Finansowego,

określi,

w

drodze

rozporządzenia,

szczególne

zasady

rachunkowości Funduszu, w tym zakres informacji wykazywanych w informacji
dodatkowej oraz szczegółowe warunki i tryb składania sprawozdań, o których mowa w
ust. 1 i w art. 98 ust. 5, w tym terminy ich składania oraz niezbędne dane, jakie powinny
zawierać te sprawozdania, uwzględniając w szczególności zapewnienie prawidłowości i
przejrzystości sporządzanych sprawozdań.

USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
(Dz. U. z 2020 r. poz. 895)
Art. 114.
1. Kapitał zakładowy towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych nie może być niższy niż
nieprzekraczalny dolny próg minimalnego wymogu kapitałowego wymaganego dla grup
ubezpieczeń, o których mowa w załączniku do ustawy, w zakresie których towarzystwo
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wzajemnych

posiada

zezwolenie

na

wykonywanie

działalności

ubezpieczeniowej.
2. Kapitał zakładowy towarzystwa reasekuracji wzajemnej nie może być niższy niż
nieprzekraczalny dolny próg minimalnego wymogu kapitałowego wymaganego dla
zakładu reasekuracji, o którym mowa odpowiednio w art. 272 ust. 1 pkt 4 lub 5.
3. Kapitał zakładowy towarzystwa jest pokrywany w całości wkładem pieniężnym w terminie
30 dni od dnia zarejestrowania towarzystwa.
4. Statut towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych może przewidywać spłacanie kapitału
zakładowego tylko z nadwyżek rocznych i w okresie tworzenia kapitału zapasowego
osobom, które wniosły kapitał zakładowy, lub niespłacanie kapitału zakładowego
określonym osobom.
<4a. W

celu

niezwłocznego

usunięcia

lub

zapobieżenia

wystąpieniu

dalszych

nieprawidłowości, w pilnym przypadku, organ nadzoru może wobec zagranicznego
zakładu

ubezpieczeń

lub

zagranicznego

zakładu

reasekuracji

zastosować

odpowiednio wszystkie uprawnienia przysługujące mu zgodnie z ustawą w stosunku
do krajowych zakładów ubezpieczeń lub krajowych zakładów reasekuracji,
z pominięciem trybu, o którym mowa w ust. 2–4. O zastosowanych środkach organ
nadzoru informuje właściwy organ nadzorczy innego niż Rzeczpospolita Polska
państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym zakład ten ma siedzibę.>
[5. Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych może obniżyć kapitał zakładowy przez zmniejszenie
nominalnej wartości udziałów lub przez umorzenie części udziałów.
6. Osoby, które wniosły kapitał zakładowy, mogą być członkami zarządu lub rady nadzorczej
towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w zakresie określonym w statucie do czasu
spłacenia kapitału.]
<5. Organ nadzoru w ramach czynności, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i ust. 4a, może
również zakazać wykonywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności
przez zagraniczny zakład ubezpieczeń lub zagraniczny zakład reasekuracji.
6. Organ nadzoru informuje Komisję Europejską i EIOPA o przypadkach i powodach
zastosowania środków, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i ust. 4a.>
7. Spłata kapitału zakładowego powoduje nabycie udziałów własnych przez towarzystwo
ubezpieczeń wzajemnych.
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-98. Jeżeli udziały własne towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych nie zostaną zbyte w terminie
12 miesięcy od dnia nabycia, podlegają umorzeniu w drodze obniżenia kapitału
zakładowego.
9. Udziały własne towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w bilansie dla celów rachunkowości
umieszcza się jako osobną pozycję pod nazwą "Udziały własne do zbycia".
10. Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych nie może wykonywać samo albo przez
pełnomocników uprawnień wynikających z udziałów własnych.
11. Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych może przeznaczyć nadwyżkę roczną na spłatę
kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 4, albo na zwiększenie kapitałów własnych i
funduszy członkowskich tworzonych w tym towarzystwie.

Art. 229.
1. Zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji mogą stosować korektę z tytułu zmienności do
odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka stosowanej przy
obliczaniu najlepszego oszacowania, o którym mowa w art. 225 ust. 2.
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.
3. Dla każdej odpowiedniej waluty korekta z tytułu zmienności do odpowiedniej struktury
terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka jest oparta na spreadzie pomiędzy stopą
procentową możliwą do uzyskania z aktywów wchodzących w skład portfela
referencyjnego dla tej waluty a stopą odpowiedniej podstawowej struktury terminowej
stopy procentowej wolnej od ryzyka dla tej waluty.
4. Portfel referencyjny dla każdej odpowiedniej waluty, o którym mowa w ust. 3, jest
reprezentatywny dla aktywów, które są denominowane w tej walucie i w które zakład
ubezpieczeń lub zakład reasekuracji lokuje środki w celu pokrycia najlepszego
oszacowania zobowiązań z tytułu zawartych umów ubezpieczenia lub zobowiązań z tytułu
zawartych umów reasekuracji denominowanych w tej walucie.
5. Wartość korekty z tytułu zmienności do odpowiedniej struktury terminowej stopy
procentowej wolnej od ryzyka odpowiada 65% spreadu dla danej waluty skorygowanego
o ryzyko.
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- 10 6. Spread dla danej waluty skorygowany o ryzyko stanowi różnicę pomiędzy spreadem, o
którym mowa w ust. 3, oraz częścią tego spreadu, która jest bezpośrednio powiązana z
realistyczną oceną oczekiwanych strat lub nieoczekiwanym ryzykiem kredytowym lub
innym ryzykiem związanym z aktywami.
7. Zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji mogą stosować korektę z tytułu zmienności do
odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka wyłącznie do
odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka, która nie jest
wyznaczana za pomocą ekstrapolacji zgodnie z art. 226 ust. 3 i 4. Ekstrapolacja
odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka jest oparta na
skorygowanych stopach procentowych wolnych od ryzyka.
8. Dla każdego odpowiedniego państwa korekta z tytułu zmienności do odpowiedniej
struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka odnosząca się do waluty tego
państwa odpowiada 65% sumy:
1) spreadu dla waluty tego państwa skorygowanego o ryzyko oraz
2) różnicy między spreadem dla danego państwa skorygowanym o ryzyko a
dwukrotnością spreadu dla waluty tego państwa skorygowanego o ryzyko, jeżeli
spełnione są następujące warunki:
a) różnica jest dodatnia,
b) spread dla danego państwa skorygowany o ryzyko jest wyższy niż [100 punktów
bazowych] <85 punktów bazowych>.
9. Jeżeli jeden z warunków, o których mowa w ust. 8 pkt 2, nie jest spełniony, korekta z tytułu
zmienności do odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka
odnosząca się do waluty danego państwa odpowiada 65% spreadu dla waluty tego
państwa skorygowanego o ryzyko.
10. Korekta z tytułu zmienności do odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej
wolnej od ryzyka, o której mowa w ust. 8, jest stosowana do obliczania najlepszego
oszacowania zobowiązań z tytułu zawartych umów ubezpieczenia i zobowiązań z tytułu
zawartych umów reasekuracji dla produktów ubezpieczeniowych sprzedawanych na
rynku ubezpieczeń w danym państwie.
11. Spread dla danego państwa skorygowany o ryzyko jest wyznaczany w oparciu o portfel
referencyjny dla danego państwa jako różnica pomiędzy spreadem, o którym mowa w ust.
3, dla waluty tego państwa oraz częścią tego spreadu, która jest bezpośrednio powiązana z
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- 11 realistyczną oceną oczekiwanych strat, nieoczekiwanym ryzykiem kredytowym lub innym
ryzykiem związanym z aktywami.
12. Portfel referencyjny dla danego państwa, o którym mowa w ust. 11, jest reprezentatywny
dla aktywów, w które zakłady ubezpieczeń lub zakłady reasekuracji lokują środki w celu
pokrycia najlepszego oszacowania zobowiązań z tytułu zawartych umów ubezpieczenia
lub zobowiązań z tytułu zawartych umów reasekuracji dla produktów ubezpieczeniowych
sprzedawanych na rynku ubezpieczeniowym tego państwa i denominowanych w walucie
tego państwa.
13. Zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji nie mogą stosować korekty z tytułu zmienności
do odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka do
zobowiązań z tytułu zawartych umów ubezpieczenia, jeżeli odpowiednia struktura
terminowa stopy procentowej wolnej od ryzyka stosowana przy obliczaniu najlepszego
oszacowania portfela tych zobowiązań obejmuje korektę dopasowującą do odpowiedniej
struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka.
14. Kapitałowy wymóg wypłacalności nie obejmuje ryzyka zmiany podstawowych środków
własnych wynikającego ze zmian korekty z tytułu zmienności do odpowiedniej struktury
terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka.
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