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N
dzo często bezzapachowe środki higieny 
osobistej. takie właśnie środki kupowała 
córka owego mężczyzny.

przed ubezpieczycieLami długa 
dRoga
Patrząc przez pryzmat wymienionych 
powyżej branż, widać, ile jeszcze ubez-
pieczyciele mogą zrobić. Jeśli chodzi 
o wycenę ryzyka komunikacyjnego, 
to w poprzednim roku niemal przez 
wszystkie przypadki odmieniana była 
telematyka. Ilość danych, jakie można 
dzięki niej zebrać, jest naprawdę istotna: 
od stylu jazdy rozpoczynając, przez miej-
sce faktycznego użytkowania pojazdu, 
na ilości przejeżdżanych kilometrów 
kończąc. Czy komuś uda się to połączyć 
ze szkodami? Czas pokaże. Na razie spe-
cjalnych sukcesów nie było.

W przypadku telematyki mamy przynaj-
mniej ustrukturyzowane dane. Innym 
źródłem, skąd można czerpać wiedzę na 
temat klienta, są social media. Aktywno-
ści i posty na Facebooku, tweety, zdjęcia 
na Instagramie to wszystko jest w sta-
nie nam powiedzieć wiele o kliencie. 
Chyba nie ma zespołu antyfraudowego, 
który w swojej pracy nie sprawdzałby 
portali społecznościowych. Na własne 
oczy widziałem przypadki osób – rze-
komo chorych i niezdolnych do pracy 
– które wrzucały na Facebooka zdjęcia 
z wakacji, na których uprawiają róż-
nego rodzaju aktywności i sporty. Są też 
ubezpieczyciele, którzy wykorzystują 
social media do weryfikacji poprawno-
ści zawarcia chociażby ubezpieczenia 
komunikacyjnego (dosyć głośno było 
swego czasu na temat ubezpieczyciela, 
który wysyłał wezwania do dopłat za 
uczestnictwo pojazdów w zawodach 
motoryzacyjnych). Minusem jest to, że 
taka informacja nie ma struktury, ale 
możliwości analityczne zwiększają się 
w takim tempie, że za kilka lat (może 
nawet krócej) nie będzie to żadnym 
problemem.

Należy sobie powiedzieć uczciwie, że 
obecnie wiele działań podejmowanych 
przez ubezpieczycieli to działania post 
factum. Jednakże widząc prezentacje wielu 
ubezpieczycieli, którzy w swoich stra-
tegiach wpisane mają opieranie biznesu 
na zaawansowanej analityce, nie mam 
wątpliwości, iż proces będzie postępować 
w kierunku działań a priori. W jaki sposób 
wpłynie to na sytuację klienta, agenta? Jak 
to zawsze w życiu bywa – jedni na tym 
zyskają, inni stracą. q

AML i beneficjent
PEP-owie to już nie tylko osoby mieszkające za granicą, lecz również osoby miesz-
kające w Polsce. Do tej pory ryzyko natrafienia na PEP-a przy zawieraniu umowy było 
znikome. Teraz jest to bardzo prawdopodobne. – Paweł styKowsKI

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu 
praniu pieniędzy i finansowaniu terro-
ryzmu, która weszła w życie 22 sierpnia 
br., zmieniła definicje kluczowych pojęć. 
Zmieniła również zakres obowiązków. 
Czy trudno się odnaleźć w nowej rzeczy-
wistości?

kogo dotyczy?
Przede wszystkim odpowiedzmy na pyta-
nie, jakich podmiotów dotyczą przepisy 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. 
W tym zakresie nie ma większych zmian. 
W branży ubezpieczeniowej są to:

 ¨ zakłady ubezpieczeń oferujące ubezpie-
czenia na życie,

 ¨ multiagenci sprzedający ubezpieczenia 
na życie,

 ¨ brokerzy sprzedający ubezpieczenia na 
życie.

Chodzi nie tylko o podmioty z siedzibą 
w Polsce, lecz także o działające w Pol-
sce przez oddział z innego państwa Unii 
Europejskiej.
Co ciekawe, wielu przedsiębiorców 
z innych branż nie zdaje sobie sprawy, 
że mają obowiązki wynikające z ustawy 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 
i finansowaniu terroryzmu. Do takich 
mniej oczywistych instytucji obowiąza-
nych należą m.in.:

 ¨ księgowi,
 ¨ pośrednicy w obrocie nieruchomo-
ściami,

 ¨ przedsiębiorcy udostępniający skrytki 
sejfowe,

 ¨ przedsiębiorcy świadczący usługę two-
rzenia spółek lub zapewniania im sie-
dziby.

kim jest beneficjent rzeczywisty?
Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia na życie 
musimy ustalić, kto jest beneficjentem rzeczy-
wistym tej transakcji. Na początek – musimy 
zapomnieć o wszelkich skojarzeniach z tym termi-
nem. Definicja ustawowa całkowicie różni się od 
intuicyjnego rozumienia tego pojęcia.
Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy bene-
ficjent rzeczywisty to osoba fizyczna (lub 
osoby fizyczne):
a) sprawująca bezpośrednio lub pośred-

nio kontrolę nad klientem poprzez 
posiadane uprawnienia, które wynikają 

z okoliczności prawnych lub faktycz-
nych, umożliwiające wywieranie decy-
dującego wpływu na czynności lub 
działania podejmowane przez klienta

lub 
b) w imieniu której są nawiązywane sto-

sunki gospodarcze lub przeprowa-
dzana jest transakcja okazjonalna.

Definicja jest bardzo ogólna i nieostra, 
wobec czego ustawodawca wprowadził 
listę osób, które powinny zostać uznane za 
beneficjentów rzeczywistych. 

kLient osoba prawna
W przypadku klienta będącego osobą 
prawną jest to:
1. osoba fizyczna, której przysługuje 

prawo własności więcej niż 25% ogólnej 
liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,

2. osoba fizyczna dysponująca więcej niż 
25% ogólnej liczby głosów w organie sta-
nowiącym klienta (także jako zastaw-
nik albo użytkownik lub na podstawie 
porozumień z innymi uprawnionymi 
do głosu),

3. osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad 
osobą prawną lub osobami prawnymi, któ-
rym łącznie przysługuje prawo własności 
więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów/akcji 
klienta lub ogólnej liczby głosów (także jako 
zastawnik albo użytkownik lub na pod-
stawie porozumień z innymi uprawnio-
nymi do głosu),

4. osoba fizyczna będąca podmiotem 
dominującym wobec klienta.

 ¨ Co ważne, w pewnych sytuacjach możemy 
przyjąć, że beneficjentem rzeczywistym jest 
po prostu osoba fizyczna zajmująca wyższe 
stanowisko kierownicze w spółce (np. pre-
zes zarządu klienta). Możemy tak przy-
jąć, jeśli:
a) nie możemy jednoznacznie ustalić 

tożsamości osób fizycznych posia-

Paweł Stykowski
jest radcą prawnym 
w kancelarii 
Wierzbowski Eversheds 
Sutherland.
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dających więcej niż 25% akcji lub 
głosów;

b) w przypadku niestwierdzenia podej-
rzeń prania pieniędzy lub finanso-
wania terroryzmu.

Warto zwrócić uwagę szczególnie na sytu-
ację z punktu b).

kLient osoba fizyczna
W przypadku klienta będącego osobą 
fizyczną prowadzącą działalność gospodar-
czą, wobec którego nie stwierdzono prze-
słanek lub okoliczności mogących wska-
zywać na fakt sprawowania kontroli nad 
nim przez inną osobę fizyczną lub osoby 
fizyczne, przyjmuje się, że taki klient jest 
jednocześnie beneficjentem rzeczywistym.
Dość trudno sobie wyobrazić, jakie 
sytuacje ustawodawca miał na myśli, 
pisząc o sprawowaniu kontroli nad osobą 
fizyczną przez inne osoby fizyczne. Może 
chodziło o relacje małżeńskie. Myślę, że 
zakładowi ubezpieczeń trudno wnikać 
w takie relacje.
Dlatego najrozsądniej przyjąć, że jeśli klien-
tem jest osoba fizyczna – beneficjentem rzeczy-
wistym jest sam klient.

skąd pan/pani ma pieniądze?
Przy zawarciu umowy ubezpieczenia na 
życie należy również ustalić, czy klient lub 
beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmu-
jącą eksponowane stanowisko polityczne 
(PEP – politically exposed person). Jest to 
ważne, gdyż można zawrzeć umowę z taką 
osobą wyłącznie przy zachowaniu określo-
nej w ustawie procedury:

 ¨ uzyskanie akceptacji kadry kierowni-
czej wyższego szczebla (w praktyce – 
zarządu),

 ¨ podjęcie środków w celu ustalenia źró-
dła majątku klienta i źródła środków 
w danej transakcji.

Z tego wynika, że umowę można zawrzeć 
dopiero po akceptacji zarządu i podjęciu 
próby ustalenia, skąd osoba ta ma pie-
niądze. O ile pierwsza z tych kwestii ma 
charakter proceduralny – trzeba tak ułożyć 
proces, żeby przysporzyć zarządowi jak 
najmniej kłopotu, o tyle druga wymaga 
zadania PEP-owi kilku drażliwych pytań. 
W szczególności: „Skąd pan/pani ma pie-
niądze?”.
Ale nie chodzi wyłącznie o PEP-ów – ana-
logicznie trzeba postąpić w przypadku 
zawierania umowy z ich krewnymi i powi-
nowatymi oraz ich bliskimi współpracow-
nikami.

kto to jest pep?
Ustawa pozwala na zbieranie od klientów 
oświadczeń, czy są PEP-ami – pod rygo-

rem odpowiedzialności karnej. Oświad-
czenie złożone w tym trybie wydaje się 
przekonującym dokumentem. Cały kłopot 
w tym, że klient może takie oświadczenie 
sensownie złożyć, tylko jeśli wie, kto to 
jest PEP. Niestety, definicja ustawowa jest 
bardzo obszerna.
Co do zasady, za osoby zajmujące eks-
ponowane stanowiska polityczne ustawa 
uznaje osoby fizyczne zajmujące znaczące 
stanowiska lub pełniące znaczące funkcje 
publiczne. typowy błąd definicyjny ingno-
tum per ignotum (nieznane przez nieznane): 
osoby zajmujące stanowiska polityczne to 
osoby pełniące funkcje publiczne. 
Na szczęście (?) ustawodawca spisał też 
listę stanowisk, które uznaje za ekspo-
nowane stanowiska polityczne. Z jednej 
strony – dobrze, że dookreślił tak ogólną 
definicję. Z drugiej strony – lista stanowisk 
jest bardzo długa:
a) szefowie państw, szefowie rządów, 

ministrowie, wiceministrowie, sekreta-
rze stanu, podsekretarze stanu (w tym 
prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 
prezes Rady Ministrów i wiceprezes 
Rady Ministrów),

b) członkowie parlamentu lub podob-
nych organów ustawodawczych (w tym 
posłowie i senatorowie),

c) członkowie organów zarządzających 
partii politycznych,

d) sędziowie sądów najwyższych, trybuna-
łów konstytucyjnych oraz innych orga-
nów sądowych wysokiego szczebla, któ-
rych decyzje nie podlegają zaskarżeniu, 
z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, 
(w tym sędziowie Sądu Najwyższego, 
trybunału Konstytucyjnego, Naczel-
nego Sądu Administracyjnego, woje-
wódzkich sądów administracyjnych oraz 
sędziowie sądów apelacyjnych),

e) członkowie trybunałów obrachunko-
wych lub zarządów banków central-
nych (w tym prezes oraz członkowie 
zarządu NBP),

f) ambasadorowie, chargés d’affaires oraz 
wyżsi oficerowie sił zbrojnych,

g) członkowie organów administracyj-
nych, zarządczych lub nadzorczych 
przedsiębiorstw państwowych (w tym 
dyrektorzy przedsiębiorstw państwo-
wych oraz członkowie zarządów i rad 
nadzorczych spółek z udziałem Skarbu 
Państwa, w których ponad połowa akcji 
albo udziałów należy do Skarbu Pań-
stwa lub innych państwowych osób 
prawnych),

h) dyrektorzy, zastępcy dyrektorów oraz 
członkowie organów organizacji mię-
dzynarodowych lub osoby pełniące 
równoważne funkcje w tych organiza-
cjach,

i) dyrektorzy generalni w urzędach 
naczelnych i centralnych organów pań-
stwowych, dyrektorzy generalni urzę-
dów wojewódzkich oraz kierownicy 
urzędów terenowych organów rządo-
wej administracji specjalnej.

Po lekturze tej listy mogą nasuwać się 
praktyczne pytania. Np. czy major jest 
wyższym oficerem sił zbrojnych? Czy pre-
zydentów dużych miast należy uznawać za 
PEP-ów? Wobec braku oficjalnych odpo-
wiedzi – trzeba przyjąć swoją interpretację.
Należy zauważyć jedną szalenie istotną 
zmianę wprowadzoną w tym roku – 
PEP -owie to już nie tylko osoby miesz-
kające za granicą, lecz również osoby 
mieszkające w Polsce. Do tej pory ryzyko 
natrafienia na PEP-a przy zawieraniu 
umowy było znikome. teraz jest to bar-
dzo prawdopodobne. q
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gdzie szukać beneficjenta rzeczywistego?

Źródło: Opracowanie własne.




