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Wpływ zakazu różnicowania składek
ze względu na płeć na wysokość składek
w ubezpieczeniach na życie
Agata SADOWSKA1
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Streszczenie. Zakłady ubezpieczeń, na podstawie art. 18a ustawy o działalności ubezpieczeniowej, mogły proporcjonalnie różnicować składki poszczególnych osób ze
względu na płeć. W dniu 14 grudnia 2012 r. Sejm wprowadził nowelizację ustawy
z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej dotyczącą wprowadzenia zakazu stosowania kryterium płci jako czynnika mającego wpływ na ocenę ryzyka osoby
ubezpieczonej. Zmiana ta była spowodowana koniecznością wdrożenia do krajowego porządku prawnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia
1 marca 2011 r. w sprawie C-236/09 Test–Achats.
Wyliczenie składek w oparciu o tablice trwania życia osobno dla mężczyzn i kobiet
oraz porównanie wyników z wyliczonymi składkami unisex potwierdziło, że uwzględnianie kryterium płci jest niezbędne do kalkulacji składek adekwatnych do ryzyka,
gdyż ryzyko śmierci jest mocno skorelowane z płcią, przez co składki dla kobiet i mężczyzn istotnie różnią się między sobą.
Nowe składki ubezpieczeń terminowych na życie, a także na życie i dożycie, będą
wyższe dla kobiet, a niższe dla mężczyzn, przy czym największe różnice będzie
można zaobserwować w przypadku ubezpieczeń terminowych na wypadek śmierci,
o długim okresie obowiązywania umowy. Odwrotna sytuacja będzie miała miejsce
na rynku ubezpieczeń na dożycie, a także ubezpieczeń rentowych, gdzie poszkodowaną grupą będą mężczyźni. Różnice w wysokości składek dla każdego badanego produktu ubezpieczeniowego będą bardziej widoczne dla osób starszych, a także w przypadku ubezpieczeń, w których okres płatności składek będzie krótszy niż
okres trwania ochrony.
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Artykuł napisany na postawie pracy, która zajęła III miejsce w XV edycji konkursu Rzecznika Finansowego, Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej i „Gazety Ubezpieczeniowej” na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych w 2016 r.
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1. Wstęp
Płeć uznawana jest za jeden z głównych czynników pozwalających określić poziom
ryzyka ubezpieczeniowego, a zatem wpływających na wysokość składek ubezpieczeniowych. Cecha ta jest kluczowa w trzech głównych kategoriach produktów ubezpieczeniowych: w ubezpieczeniach na życie, w ubezpieczeniach komunikacyjnych oraz
w produktach emerytalnych i prywatnych ubezpieczeniach zdrowotnych. W związku
z istotnymi różnicami występującymi pomiędzy kobietami i mężczyznami, zarówno
biologicznymi, jak i społeczno-behawioralnymi, w większości państw członkowskich
Unii Europejskiej składki wyżej wymienionych ubezpieczeń różniły się wysokością
w zależności od płci ubezpieczonego. Ze względu na dłuższe trwanie życia kobiet
ubezpieczenia na życie były z reguły droższe dla mężczyzn, z tego samego powodu
ubezpieczenia rentowe były dla nich tańsze.
Mimo że dotychczas Unia Europejska zezwalała na traktowanie kategorii płci jako
cechy wpływającej na prawdopodobieństwo wystąpienia niektórych zdarzeń, to dnia
1 marca 2011 r. w wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Test–Achats różnicowanie składek ubezpieczeniowych ze względu na
płeć zostało uznane za niezgodne z prowadzoną unijną polityką równości szans. Wyrok
jednoznacznie stwierdzał, że dotychczasowa możliwość taryfikacji składek i świadczeń w zależności od płci ubezpieczonego jest rażącym naruszeniem fundamentalnego
celu Wspólnoty.
Oczywiste jest, że zakaz różnicowania składek ze względu na płeć wymusi na rynku
ubezpieczeniowym wiele zmian, w szczególności wpłynie na rynek ubezpieczeń na
życie. Podstawową tezą prezentowanego artykułu jest stwierdzenie, że wykluczenie
kryterium płci z procesu kalkulacji składki w ubezpieczeniach na życie wpłynie negatywnie na rynek tych ubezpieczeń, gdyż produkt ubezpieczeniowy powstały na podstawie uśrednionych wartości tablic trwania życia nie będzie odpowiadał rzeczywistej
wartości ponoszonego ryzyka.
2. Zakaz różnicowania składek ubezpieczeniowych ze względu na płeć
W 2004 r. Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, a tym samym wyraziła zgodę na
wprowadzenie jednolitej polityki wspólnotowej w większości obszarów życia społeczno-gospodarczego. Celami priorytetowymi są pod tym względem polityki horyzontalne, do których Wspólnota zaliczyła, obok polityki zrównoważonego gospodarowania
i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, właśnie politykę równości szans. Priorytetowość wymienionych polityk oznacza ich nadrzędność względem wszystkich polityk
sektorowych, które nie mogą być sprzeczne z celami fundamentalnymi2.
Zaczynem swoistej polityki równości płci w obszarze rynku ubezpieczeniowego był
art. 5 ust. 2 dyrektywy Rady 2004/113/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. wprowadzającej
w życie zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towaM. Machowiak, Zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach a problem równości płci, „Zeszyty Naukowe
Politechniki Poznańskiej” 2012, nr 58, s. 54.
2
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rów i usług oraz dostarczania towarów i usług3. Dyrektywa umożliwiała wykorzystanie
czynników aktuarialnych dotyczących płci zarówno w ubezpieczeniach, jak i w innych
związanych z ubezpieczeniami usługach finansowych. Miała jednak zastosowanie wyłącznie do ubezpieczeń prywatnych, nie wpływając w żaden sposób na regulacje ubezpieczeń obowiązkowych, w tym związanych ze stosunkiem pracy.
Według art. 5 ust. 1 omawianego dokumentu we wszystkich umowach zawartych
po dniu 21 grudnia 2007 r. użycie kryterium płci w trakcie kalkulacji składek bądź
świadczeń związanych z ubezpieczeniem i powiązanymi usługami finansowymi nie
będzie mogło spowodować różnic w składkach i świadczeniach danych osób. W myśl
zapisów art. 5 ust. 2 wskazywanej dyrektywy do tego czasu państwa członkowskie
miały możliwość podjęcia samodzielnej decyzji o proporcjonalnym zróżnicowaniu
składki ze względu na płeć w tych ubezpieczeniach, w których na podstawie danych
aktuarialnych i statystycznych kryterium takie miało duże znaczenie. W żadnym z wymienionych wypadków koszty związane z przymiotami kobiecości, takimi jak ciąża
i macierzyństwo, nie mogły powodować różnic w wysokości składek i świadczeń poszczególnych osób4.
Polski ustawodawca zauważył możliwość wykorzystania kryterium płci podczas szacowania ryzyka, czego efektem był art. 18a ustawy o działalności ubezpieczeniowej.
Artykuł ten mówił o tym, że wycena ryzyka na podstawie kryterium płci jest możliwa
w przypadku, gdy ubezpieczyciel gromadzi, aktualizuje oraz publikuje dane potwierdzające zasadność stosowania tej cechy5. Wielość możliwości, jakie generowało użycie
czynnika płci przy wycenie ryzyka, spowodowało uznanie tej cechy jako zasadniczego
kryterium dla instrumentów zarówno działu I, jak i działu II ubezpieczeń gospodarczych.
Mimo że dotychczas Unia Europejska zezwalała na traktowanie kategorii płci jako
cechy wpływającej na prawdopodobieństwo wystąpienia niektórych zdarzeń, to dnia
1 marca 2011 r. w wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Test–Achats, art. 5 ust. 2 omawianej powyżej dyrektywy – umożliwiający uchylenie się
od zasady równości płci ustanowionej w art. 5 ust. 1 dyrektywy – został uznany za
niezgodny z prowadzoną unijną polityką równości szans, jak również z art. 21 oraz
23 Karty Praw Podstawowych6. Wyrok jednoznacznie stwierdzał, że dotychczasowa
możliwość taryfikacji składek i świadczeń w zależności od płci ubezpieczanego jest rażącym naruszeniem fundamentalnego celu Wspólnoty. Europejski Trybunał Sprawiedliwości dodatkowo podkreślił w komunikacie prasowym związanym z ogłoszeniem
Dz. Urz. UE L 373/37 z dnia 21 grudnia 2004 r.
M. Więcko-Tułowiecka, Dyskryminacja płciowa w ubezpieczeniach – wytyczne dotyczące stosowania
dyrektywy 2004/113/KE w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych w świetle wyroku Europejskiego
Trybunału Sprawiedliwości – sprawa C236/09 (Test-Achats), „Monitor Ubezpieczeniowy 2012” nr 50.
5
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn.
zm.).
6
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Wyrok Trybunału (Wielka Izba) z dnia 1 marca 2011 r.
w sprawie C-236/09 mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Courconstitutionnelle (Belgia) postanowieniem z dnia 18 czerwca 2009 r.,
które wpłynęło do Trybunału w dniu 29 czerwca 2009 r., w postępowaniu: Associationbelge des Consommateurs Test–Achats ASBL,Yann van Vugt, Charles Basselier przeciwko Conseil des Ministres, 2011.
3
4
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wyroku, że Unia jako działanie priorytetowe traktuje dążenie do zniesienia dysproporcji i wdrażanie zasady równości płci. Według Trybunału możliwość taryfikacji składki
ze względu na płeć przyczyni się do pogłębienia istniejących nierówności. W wyniku
tego art. 5 ust. 2 dyrektywy został uznany za nieważny po upływie okresu transpozycji,
czyli od dnia 21 grudnia 2012 r. Od tej pory zakaz dyskryminacji z powodu płci zawarty w art. 5 ust. 1 obowiązuje bez jakichkolwiek wyjątków7.
Przewidując możliwość powstania wątpliwości odnośnie do stosowania zasady
wprowadzonej przez Trybunał, w dniu 13 stycznia 2012 r. Komisja Europejska stworzyła wytyczne dotyczące stosowania dyrektywy 2004/113/KE w odniesieniu do ubezpieczeń, w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie
C-236/09 (Test–Achats8). We wspomnianych wytycznych Komisja Europejska przewidziała możliwość takich praktyk, jak pozyskiwanie, przechowywanie i użycie czynnika płci bądź informacji z nią związanych. Oznacza to, że zakłady ubezpieczeń będą
uprawnione do użycia danych w celu monitorowania swoich produktów z perspektywy wyceny ogólnej oraz do ustalania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zgodnie
z przepisami o wypłacalności. Dozwolone będzie również stosowanie kryterium płci
w umowach reasekuracyjnych, również przy wycenie składek z takich umów, o ile nie
będzie to miało wpływu na indywidualną wycenę składki ubezpieczeniowej. Różnice
między kobietami i mężczyznami będzie można również wykorzystać w działaniach
marketingowych i reklamowych. Komisja Europejska podkreśliła w wytycznych, że
zakład ubezpieczeń nie będzie miał prawa odmówić zawarcia umowy ubezpieczenia,
jeżeli jedyny argumentem będzie płeć przyszłego ubezpieczonego9.
Jak wykazała Komisja, równość kobiet i mężczyzn oznacza, że dwa podmioty nie
mogą płacić różnych składek bądź otrzymywać różnej wysokości świadczeń, jeżeli
jedyną różniącą ich cechą jest płeć. W związku z tym kryterium płci może być wykorzystywane w procesie underwritingu w zakresie ubezpieczeń na życie i zdrowotnych,
w których takie czynniki ryzyka, jak wywiad rodzinny czy statut zdrowotny, wynikają
z oczywistych, fizjologicznych różnic między kobietami i mężczyznami. Z tego powodu stworzono również możliwość tworzenia produktów ubezpieczeniowych kierowanych do jednej z płci.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wprowadził zakaz różnicowania składek z powodu płci, ale również z powodu czynników wyglądających na neutralne,
które skutkują jednak wyjątkowo niekorzystnymi warunkami dla jednej z płci. Jest to
tzw. dyskryminacja pośrednia, która może być uznana za zgodną z przepisami prawa
unijnego, o ile zgodny z prawem będzie jej cel, a zastosowane środki niezbędne do jego
osiągnięcia10. Za przykład mogą posłużyć ubezpieczenia komunikacyjne, w których
czynnikiem pozornie neutralnym, jednak mocno skorelowanym z płcią, jest moc silnika – mężczyźni wybierają silniki o większej mocy.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Komunikat Prasowy nr 12/11 z dnia 1 marca 2011, Luksemburg 2011.
8
Dz. Urz. UE C11/1 z dnia 13 stycznia 2012 r.
9
Komisja Europejska, Komunikat: Włączenie zagadnienia równych szans kobiet i mężczyzn do polityki
i inicjatyw Wspólnoty, 2012.
10
M. Więcko-Tułowiecka, op. cit.
7
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Zasady antydyskryminacyjne obowiązują jedynie w umowach zawartych po dniu
21 grudnia 2012 r., w tym zawieranych po raz pierwszy po tym terminie, jak i przedłużających obowiązywanie poprzednich umów. Jako przykład umów nieobjętych
wprowadzoną w nowym brzmieniu zasadą równości można wymienić umowy automatycznie przedłużane na podstawie wcześniej uzgodnionych warunków oraz umowy,
w których zmiana wynika z wcześniejszych ustaleń i nie wymaga zgody ubezpieczonego. Zasada gender mainstreaming nie będzie miała również zastosowania w umowach
ubezpieczenia dotyczących przeniesienia portfela do innego zakładu ubezpieczeń11.
3. Możliwe konsekwencje zrównania składek
Obecnie płeć uznawana jest za jedną z kluczowych cech określających poziom ryzyka związanego z ubezpieczeniami zarówno z działu I, jak i z działu II. Cecha ta jest
czynnikiem decydującym szczególnie w trzech głównych kategoriach produktów ubezpieczeniowych: w ubezpieczeniach na życie, w ubezpieczeniach komunikacyjnych oraz
w produktach emerytalnych i prywatnych ubezpieczeniach zdrowotnych12. Oczywiste
jest, że zakaz różnicowania składek ze względu na płeć wymusił na rynku ubezpieczeniowym wiele zmian. Bezpośrednimi implikacjami są spadek jakości oceny ryzyka oraz
wprowadzenie przez zakłady ubezpieczeń zmian w stosowanych dotychczas procedurach underwritingowych. W rezultacie zakaz uwzględniania czynnika płci w procesie
oceny ryzyka wpływa również na zmianę wysokości stawek ubezpieczeniowych, zmiany w ofercie produktowej zakładów ubezpieczeń, a także na wizerunek ubezpieczycieli
oraz popyt zgłaszany przez potencjalnych klientów na rynku ubezpieczeń13.
Bezpośrednia konsekwencja, jaką jest obniżenie jakości kalkulacji ryzyka ze względu na konieczność przyjmowania wartości uśrednionych dla obu płci zamiast wartości
rzeczywistych, może prowadzić do złej wyceny negatywnych zdarzeń. Problem łatwo
zauważyć na przykładzie tablic trwania życia, które w procedurze underwritingowej
i aktuarialnej mają kluczowe znaczenie, pod warunkiem że zawierają rzeczywiste dane
wyliczone z uwzględnieniem płci ubezpieczonego. Wycena oparta na przeciętnych
wartościach oferowanych przez tablice trwania życia uśrednione dla obu płci (unisex)
nie jest dokładna, co jest sprzeczne z definicją ubezpieczenia, które ma na celu rozpraszanie ryzyka poprzez jego wycenę i tworzenie odpowiedniego portfela klientów14. Jak
wiadomo, dokładniejsze poznanie cech podmiotów ubezpieczenia skutkuje ochroną
ubezpieczeniową bardziej dopasowaną do ich potrzeb oraz odpowiedniejszą w stosunku do ryzyka wysokością płaconej składki. Co więcej, uśrednianie niektórych danych
(w tym wypadku związanych z płcią ubezpieczonego), niezbędnych do prawidłowej
oceny ryzyka, jest sprzeczne z założeniami nowych standardów oceny wypłacalności
Ibidem.
Society of Actuaries in Ireland, The draft EU Directive on equal insurance premiums for men and women, https://web.actuaries.ie/sites/default/files/story/2004/04/Unisex_Premiums/040406%20briefing%20
statement%20on%20unisex%20premiums.pdf.
13
M. Machowiak, op. cit.
14
E. Kowalewski, Ryzyko w działalności człowieka i możliwości jego ograniczenia, [w:] T. Sangowski
(red.), Ubezpieczenia gospodarcze, Poltext, Warszawa 1998, s. 52–53.
11
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zakładów ubezpieczeń Wypłacalność II, które za cel główny uznają dokładniejszą analizę ryzyka ubezpieczeniowego15.
Ze względu na wprowadzenie w życie wyroku w sprawie Test–Achats, underwriterzy będą zmuszeni zmodyfikować dotychczas stosowany proces oceny ryzyka, aby
uniknąć zbyt dużej jego dewaluacji. W tym wypadku rolę płci będą zastępowały inne
cechy charakterystyczne dla danej grupy podmiotów bądź też cecha płci będzie w pewien sposób symulowana. Celem takiego zabiegu będzie utrzymanie oceny ryzyka
oraz składki na poziomie podobnym do dotychczasowego. Za przykład może posłużyć
wybieranie do tworzonego portfela osób wykonujących określony zawód. W produktach ubezpieczeniowych kierowanych do mężczyzn przedkładane będą osoby o zawodach zmaskulinizowanych. Natomiast w przypadku produktów charakteryzujących
się preferencją składki względem kobiet wybierane będą osoby pracujące w zawodach
uznanych za sfeminizowane, czyli takich w branżach, jak edukacja czy opieka zdrowotna i pomoc społeczna16.
Problemy związane z jakością procesu underwritingowego wywołane decyzją Trybunału pociągną za sobą zmiany w wysokości składek ubezpieczeniowych. Ujednolicenie stawek za świadczenie ochrony ubezpieczeniowej może nastąpić według dwóch
wariantów17:
––
wybór składki korzystniejszej z punktu widzenia zakładu ubezpieczeń i wyrównanie składek do poziomu składki wyższej,
––
uśrednienie wysokości składek dla obu płci.
W ubezpieczeniach komunikacyjnych kobiety płaciły preferencyjne składki w stosunku do mężczyzn, co związane było z danymi statystycznymi, według których kobiety
prowadzą bezpieczniej, a koszty likwidacji wypadków przez nie zgłaszanych są niższe.
Ubezpieczyciele mogli zatem traktować kobiety jako wyjątkową grupę odbiorców i oferować im produkty o takim samym zakresie ubezpieczenia w niższej cenie bądź produkty o rozszerzonym zakresie w cenie porównywalnej do tej płaconej przez mężczyzn. Zastosowanie zakazu różnicowania składek ze względu na płeć będzie implikować wzrost
ceny ochrony ubezpieczeniowej dla kobiet, niezależnie od rozpatrywanego wariantu.
W przypadku realizacji scenariusza pierwszego kobiety utracą prawo do 5–7% zniżki
ze względu na swoją płeć, choć mężczyźni nie powinni odczuć żadnych zmian związanych z wysokością wydatków na użytkowanie samochodu18. Firma doradcza PricewaterhouseCoopers przewiduje, że w przypadku wyrównania składek płaconych przez
kobiety poniżej 25. roku życia, w celu zniwelowania różnic w wysokości składek płaconych przez ich rówieśników, zapłacą one nawet o 40% więcej niż dotychczas19. Wariant
postulujący uśrednienie stawek dla obu płci będzie skutkował podwyższeniem składek
M. Machowiak, op. cit.
J. Kostrzewska, W tej branży pracuje najwięcej kobiet, http://finanse.wp.pl/kat,18453,title,W-tej-branzy-pracuje-najwiecej-kobiet,wid,13202870,wiadomosc.html?ticaid=113e17&_ticrsn=5.
17
M. Machowiak, op.cit.
18
Link4 TU S.A., Link4 – UbezpieczONA 24, informacja prasowa z 31 maja 2006 r., http://www.link4.pl/
nowosci/aktualnosci/link4-ubezpieczona-24.
19
W Unii wchodzi w życie zakaz uzależniania składek od płci ubezpieczonego. Będzie drożej, „Gazeta
Prawna” z 21 grudnia 2012 r.
15
16
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dla kobiet z jednoczesnym niewielkim spadkiem wysokości składek dla mężczyzn. Association of British Insurers szacuje, że wzrost stawek dla kobiet może wynieść nawet
25–30%20. Dla odmiany Europejskie Stowarzyszenie Ubezpieczycieli (CEA – Comité
Européen des Assurances) twierdzi, że ceny polis z tytułu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych dla kobiet wzrosną średnio o 11%, tymczasem dla mężczyzn spadną o 9%.
W grupie 20-letnich kierowców średnia dla Europy różnica w cenie tych polis to aż
27% (w przypadku Niemiec tylko 19%, a Wielkiej Brytanii 60%). Co ciekawe, w grupie 40-letnich kierowców różnica w płaconych polisach wynosi jedynie 5%21. Według
analityka agencji ratingowej Fitch, Bjorna Norrmana, nie należy jednak spodziewać się,
że szczególnie na początku wzrostowi składek dla kobiet w ubezpieczeniach komunikacyjnych towarzyszyć będzie obniżenie ich wartości dla młodych mężczyzn22.
Według Polskiej Izby Ubezpieczeń nowe regulacje będą miały nieporównywalnie
większy wpływ na sytuację na rynku ubezpieczeń na życie23. Jednak w przypadku
ubezpieczeń z działu I wystąpi sytuacja odwrotna do tej na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. Kobiety żyją dłużej, zatem ubezpieczając się na dożycie, mężczyźni mogli
dotychczas liczyć na preferencyjną składkę. Cena, jaką płacili za ochronę ubezpieczeniową, jako pochodna przewidywanych do wypłaty świadczeń, była niższa ze względu
na mniejszą potencjalną sumę wypłacanych świadczeń. Zakaz różnicowania składki
ze względu na płeć będzie zatem krzywdzący dla mężczyzn, którzy zapłacą więcej niż
wcześniej24. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku typowych ubezpieczeń na wypadek
śmierci. Ze względu na dłuższy przewidywany czas trwania życia kobiet oraz związane z tym mniejsze ryzyko śmierci, to kobiety były w preferencyjnej grupie. W badaniach firmy Oxera, przeprowadzanych na zlecenie Insurance Europe i opublikowanych
w 2011 r., szacuje się, że w wyniku wprowadzenia decyzji Trybunału kobiety w wieku
40 lat zapłacą aż do 30% więcej niż do tej pory za składkę ochronnego ubezpieczenia
na życie25. Jeśli chodzi natomiast o cenę dziesięcioletniego ubezpieczenia na wypadek
śmierci, którego przedmiotem jest zabezpieczenie spłaty kredytów i pożyczek, kalkulacje wyglądają następująco: dotychczas kobieta w wieku 25 lat zapłaciłaby za dany
produkt 30,50 zł, a mężczyzna 66,20 zł. Po zrównaniu składek obydwoje będą musieli zapłacić 54,40 zł26. Zakaz różnicowania składek będzie implikował negatywne
skutki również w przypadku ubezpieczeń rentowych. Dobrym przykładem są badania
CEA, które pokazują, że wypłaty z polis emerytalnych dla mężczyzn będą o 5% niższe
od dotychczasowych. Po zastosowaniu uśrednionych tablic trwania życia, mężczyzna,
Association of British Insurers, European Court of Justice gender ban is disappointing news for UK
insurance customers says the ABI, http://www.abi.org.uk/News/News-releases/2011/03/European-Courtof-Justice-gender-ban-is-disappointing-news-for-UK-insurance-customers-says-the-ABI.
21
A. Popiołek, Zakaz różnicowania cen polis ze względu na płeć. Kobiety zapłacą więcej?, http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,10785810,Zakaz_roznicowania_cen_polis_ze_wzgledu_na_plec__Kobiety.html.
22
EurActiv, Reuters, Women likely to face higher insurance costs, http://www.euractiv.com/socialeurope/
insurance-prices-soar-women-news-516811.
23
PIU: Konsekwencje zakazu różnicowania składek ze względu na płeć, „Gazeta Ubezpieczeniowa”
z 4 stycznia 2013 r.
24
M. Machowiak, op.cit.
25
PIU: Konsekwencje zakazu…, op. cit.
26
J. Tomaszewski, Równouprawnie(nie)?, http://ub.comperia.pl/rownouprawnienie.html.
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odkładając na emeryturę tyle samo czasu co kobieta, będzie pobierał świadczenie statystycznie krócej o 4 lata. W opinii prezesa Polskiej Izby Ubezpieczeń sytuacja taka może
wpływać zniechęcająco na mężczyzn dobrowolnie odkładających na emeryturę27.
Omówione powyżej przykłady wskazują na kolejną konsekwencję ograniczenia
zróżnicowania składek. Zmiana wysokości cen polis związana z uśrednieniem bądź
wyabstrahowaniem czynnika płci może prowadzić do zjawiska zwanego antyselekcją ryzyka. Wzrost cen ochrony ubezpieczeniowej wynikający z uśrednienia jej wartości może skłonić osoby o potencjalnie niższym ryzyku do rezygnacji ze skorzystania z oferty ubezpieczyciela, ponieważ opłacalność wykupienia takiej ochrony będzie
mniejsza od dotychczasowej, a czasem nawet zerowa28.
Obowiązek wprowadzenia zmian w dotychczas obowiązujących procedurach underwritingowych wpłynie również na ofertę ubezpieczycieli. Do tej pory dzięki możliwości kalkulacji składki z uwzględnieniem płci, zakłady ubezpieczeń mogły dopasowywać oferowane produkty do potencjalnego ryzyka, a zatem do indywidualnych
potrzeb klienta. Dostawcy ubezpieczeń zauważali odrębność potrzeb kobiet i mężczyzn,
co owocowało odpowiednią ofertą produktów konstruowanych w oparciu o uwarunkowania biologiczne, często w przypadku kobiet związane z macierzyństwem czy różnicami w budowie fizycznej. Konieczność stosowania zakazu różnicowania składek
przyczyni się najpewniej do zlikwidowania produktów adresowanych do wybranej
płci, na przykład ubezpieczeń opartych na systemie bonusów w postaci szerszego zakresu ochrony dla preferowanej płci. Budowa produktów bezpośrednio nawiązujących
do płci osób poszukujących ochrony ubezpieczeniowej również może ulec zmianie.
W rezultacie można spodziewać się zaniku innowacyjności produktowej oraz ograniczenia liczby ubezpieczeń dedykowanych na rzecz ujednoliconych29.
4. Płeć a śmiertelność i trwanie życia
Komisja Europejska w następujący sposób skomentowała wprowadzenie zakazu
różnicowania składek ubezpieczeniowych ze względu na płeć. Po pierwsze, powołując się na przeprowadzane badania, stwierdziła, że płeć nie jest głównym czynnikiem
determinującym długość trwania życia. Inne czynniki miały okazać się być bardziej
istotne i mieć większy wpływ na przyszły oczekiwany czas trwania życia; są to między innymi: stan cywilny, czynniki społeczno-ekonomiczne, zatrudnienie/bezrobocie,
miejsce zamieszkania, nawyki żywieniowe oraz nałóg palenia papierosów. Badania
ponoć jednoznacznie podkreśliły, że styl życia ma znacznie większy wpływ na długość
życia poszczególnych osób niż płeć. Po drugie, badania, które próbowały wyeliminować z równania czynniki, takie jak styl życia, przynależność do klasy społecznej oraz
wpływy środowiskowe, miały pokazać, że różnica w średniej długości życia między
mężczyznami i kobietami zawiera się w przedziale od 0 do 2 lat. Ostatecznie Komisja
wywnioskowała, że stosowanie płci jako czynnika ryzyka jest jedynie uproszczeniem,
A. Popiołek, op. cit.
M. Machowiak, op. cit.
29
Ibidem, s. 8.
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mającym na celu ułatwienie przeprowadzania procesów underwritingowych, nie stanowi natomiast realnego czynnika mającego przełożenie na długość życia30.
Dodatkowo Komisja Europejska zwróciła uwagę na fakt, że praktyka ubezpieczeniowa
jest różna w poszczególnych państwach członkowskich. Na przykład we Francji renty są
wyceniane bez uwzględniania kryterium płci. W wielu krajach, w tym również w Wielkiej Brytanii i Francji, składki w prywatnych ubezpieczeniach zdrowotnych również nie
uwzględniają wpływu płci na wysokość ubezpieczanego ryzyka. W Szwecji natomiast
składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych są jednakowe dla mężczyzn i kobiet31.
W rzeczywistości Komisja słusznie zauważyła, że płeć nie jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na dalszą długość trwania życia, ponieważ bez wątpienia czynnikiem tym jest wiek. Jednakże zaraz po wieku to właśnie płeć ma największe przełożenie na potencjał życiowy danej osoby. Obecnie kobiety na całym świecie żyją średnio
o 4 lata dłużej od mężczyzn, a w Europie różnica ta jest jeszcze większa: w państwach
Europy Zachodniej wynosi około 5–7 lat, w państwach postkomunistycznych nawet
6–13 lat32. Ponadto mężczyźni mają wyższe wskaźniki śmiertelności od kobiet w każdym przedziale wiekowym, nawet przed narodzeniem. Dla przykładu, dane dotyczące
ludności Szkocji pokazują, że wskaźnik zgonów noworodków w okresie okołoporodowym jest dla chłopców o 10–20% większy niż dla dziewczynek. Natomiast w Irlandii
ogólny wskaźnik (przy standaryzowanym wieku) śmiertelności mężczyzn do śmiertelności kobiet wynosi około 1,5, co oznacza, że współczynnik umieralności mężczyzn
jest o 50% wyższy od tak samo wyliczonego współczynnika dla kobiet33.
Mimo że w literaturze naukowej istnieją różne poglądy co do przyczyn występowania
różnic w śmiertelności kobiet i mężczyzn, to bez względu na przyczynę płeć pozostaje
znaczącym czynnikiem umożliwiającym określenie długości życia danej osoby.
Jeśli o chodzi o stan cywilny, który przez Komisję Europejską został uznany za jeden z najistotniejszych czynników wpływających na śmiertelność, różnica pomiędzy
wskaźnikiem umieralności samotnych i żonatych mężczyzn oraz samotnych i zamężnych kobiet, w większości badań została uznana za nieistotną w porównaniu z ogólną
różnicą pomiędzy śmiertelnością kobiet i mężczyzn34. Co więcej, nawet gdy stan cywilny był brany pod uwagę, różnica między umieralnością mężczyzn i kobiet pozostała znacząca. Na przykład, według badań Swiss Re przeprowadzonych na danych
dotyczących śmiertelności ludności Anglii i Walii, stosunek wskaźników umieralności
mężczyzn do kobiet wynosił 1,6 zarówno dla osób samotnych, jak i po ślubie, 1,5 dla
osób owdowiałych oraz 1,8 dla osób rozwiedzionych35.
Society of Actuaries in Ireland, op. cit.
Ibidem, s. 9.
32
A. Fihel, Płeć a trwanie życia. Analiza demograficzna. Autoreferat rozprawy doktorskiej, http://www.
wne.uw.edu.pl/inf/SD/autoref/fihel_a.pdf.
33
Central Statistics Office, Irish Life Table 1995–1997, http://www.cso.ie/.
34
A. Oswald, C. Wilson, How Does Marriage Affect Physical and Psychological Health? A Survey of the
Longitudinal Evidence, http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/economics/staff/ajoswald/wilsonoswaldmarriagejan2002.pdf.
35
Swiss Re, The sex mortality differentia, http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200304/ldselect/
ldeucom/165/4050507.htm.
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Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku innych czynników wymienionych przez
Komisję jako najbardziej wpływających na ryzyko śmierci: palenie tytoniu, nawyki żywieniowe, styl życia, miejsce zamieszkania, czynniki społeczno-ekonomiczne.
W każdym z wymienionych przypadków różnica pomiędzy wskaźnikiem umieralności
kobiet i mężczyzn przy uwzględnieniu danego czynnika jest nieznaczna w porównaniu
z ogólną różnicą występującą pomiędzy śmiertelnością kobiet i mężczyzn36.
Przesłanek odpowiedzialnych za zjawisko nadumieralności mężczyzn jest wiele.
Krótszy oczekiwany czas życia mężczyzn w państwach wysoko rozwiniętych gospodarczo tłumaczony jest przede wszystkim wysokim poziomem śmiertelności młodzieży w wieku 15–24 lat. Przedwczesna umieralność związana jest z aktami agresji, autoagresji oraz nadmiernego stosowania używek, co jest efektem dużej presji społecznej
wywieranej na mężczyzn oraz braku dopasowania do nowoczesnego społeczeństwa.
Na zjawisko nadumieralności mężczyzn składa się również zjawisko większej śmiertelności mężczyzn w późniejszym wieku, 55–74 lat, w wyniku chorób układu krążenia,
w szczególności choroby niedokrwiennej serca, chorób naczyń mózgowych, tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych, jak również nowotworów złośliwych, przede wszystkim
układu oddechowego, pokarmowego i płciowego. Wymienione schorzenia typowe dla
płci męskiej tłumaczy się wysokim poziomem stresu i nietypowym stylem życia, związanymi z zajmowaniem stanowisk wymagających większej odpowiedzialności. Ponadto zwraca się uwagę na większą tendencję mężczyzn do angażowania się w czynności
i zachowania niebezpieczne oraz szkodliwe dla zdrowia, zarówno w związku z życiem
zawodowym, jak i prywatnym. Jak można zauważyć, różnice pozornie biologiczne
wynikają przede wszystkim z przyczyn społeczno-behawioralnych37.
Na zjawisko nadumieralności mężczyzn składa się również duża śmiertelność chłopców w ciągu pierwszego roku życia w związku z wadami powstałymi w okresie ciąży
i porodu, na przykład z powodu niedorozwinięcia niektórych organów lub z powodu
chorób zakaźnych. Wyższa umieralność chłopców w tym wieku jest cechą wrodzoną,
wynikającą z wysokiego poziomu testosteronu w okresie pre- i neonatalnym. W okresie okołoporodowym niemowlęta płci męskiej cechuje niższa odporność na choroby
zakaźne, częsty niedorozwój układu oddechowego oraz tendencja do przedwczesnych
narodzin38.
5. Różnice między tablicami trwania życia tworzonymi osobno dla płci
a tablicami trwania życia unisex
Do czasu wprowadzenia w życie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, traktującego o zakazie różnicowania składek ubezpieczeniowych ze względu na płeć, zakłady
ubezpieczeń posługiwały się tablicami populacyjnymi, zawierającymi dane o ludności
danego kraju, opracowywanymi przez GUS odrębnie dla mężczyzn i kobiet.
Society of Actuaries in Ireland, op. cit.
A. Fihel, op. cit., s. 2.
38
Ibidem, s. 6.
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Przeprowadzona przez autorkę analiza danych zawartych w tablicach trwania życia publikowanych przez GUS za 2013 r. potwierdziła, że śmiertelność mężczyzn
jest znacznie wyższa od śmiertelności kobiet praktycznie w każdej grupie wiekowej.
Obserwowalny jest efekt wcześniej wspomnianych przesłanek odpowiedzialnych
za zjawisko nadumieralności mężczyzn. Po pierwsze, wysoki poziom śmiertelności
młodzieży płci męskiej w wieku 15–24 lat, kiedy to średnia liczba zgonów na rok
u dziewcząt utrzymuje się na poziomie 23 na 100 tys., natomiast u chłopców liczba ta
gwałtownie rośnie w omawianym przedziale wiekowym z 33 do 100 osób na 100 tys.
Po drugie, na zjawisko nadumieralności mężczyzn wpływa także większa śmiertelność mężczyzn w wieku 55–74 lat, kiedy różnica między liczbą zgonów obu płci
osiąga w pewnym momencie prawie 1000 osób na 100 tys. badanych. Można również
zaobserwować wspomnianą zwiększoną umieralność w okresie okołoporodowym, typową dla chłopców, gdyż w przeciągu pierwszego roku życia wśród chłopców odnotowuje się aż o 19% większą liczbę zgonów. Jeśli chodzi o zwiększoną umieralność,
dopiero dla osób powyżej 80. roku życia następuje zwrot w tym zjawisku. W przedziale wiekowym 80–100 lat to kobiety odnotowują znacznie wyższą liczbę zgonów
w porównaniu z mężczyznami w tym wieku, a dla 91-latków różnica ta wynosi aż
1800 osób na 100 tys.
Zaprezentowane tablice trwania życia w 2013 r. potwierdzają również istniejący
trend wydłużania się czasu życia ludzkiego. W badanym roku mężczyźni w wieku pełnej aktywności zawodowej mieli przeciętny oczekiwany czas dalszego życia 30,5 roku,
a zatem o 5 lat więcej niż ich rówieśnicy z 1950 r. Kobiety w wieku 45 lat miały przed
sobą w 2013 r. średnio 37,3 roku do przeżycia, czyli ich życie wydłużyło się o 8,1 roku
od 1950 r. Dodatkowo, w latach 1950–2013 przeciętny dalszy czas trwania życia
60-latka wydłużył się o 4,1 roku i obecnie wynosi 18,7 roku, a 75-latka o 2,9 roku,
zatem obecnie jest to 9,8 roku. Dla kobiet przeciętne dalsze trwanie życia wydłużyło
się w latach 1950–2013 jeszcze bardziej niż dla mężczyzn, i tak dla 60-letniej kobiety
wzrosło o 6,8 roku i wynosi 23,9 roku, tymczasem dla 75-letniej kobiety wydłużyło się
o 4,5 roku i wynosi 12,3 roku39.
Na skutek wprowadzenia zakazu różnicowania składek ubezpieczeniowych ze względu na płeć osoby ubezpieczonej po okresie transpozycji, to znaczy od dnia 21 grudnia
2012 r., zakaz dyskryminacji z powodu płci obowiązuje bez jakichkolwiek wyjątków.
W związku z koniecznością wyliczenia nowych wartości składek w ubezpieczeniach
na życie niezbędne było stworzenie tablic trwania życia dla obu płci łącznie.
Uśrednienie wartości określających dalsze życie badanych osób spowodowało wydłużenie przeciętnego przyszłego czasu trwania życia mężczyzn, tym samym skracając
długość życia, jakie mają przed sobą kobiety. W przypadku mężczyzn największa różnica widoczna jest dla osób w wieku 71 lat, którym wyliczenie uniwersalnych tablic
życia „wydłużyło” przyszłe życie o 15% z 11,96 do 13,75 roku. Z tego samego powodu
kobiety w wieku 60 lat „straciły” 10% swojego przyszłego życia i powinny średnio żyć
21,37 zamiast 23,86 roku.
39
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Oprócz zmian w trwaniu życia zmianie uległy również prawdopodobieństwa przeżycia przez badaną osobę najbliższego roku. Dla niektórych kobiet prawdopodobieństwo
takie spadło nawet o 1,2%, tymczasem dla mężczyzn wzrosło do 2,5% – zwłaszcza
w przypadku osób starszych.
6. Zmiana wysokości składek w ubezpieczeniach na życie
Jak wspomniano w poprzednich rozdziałach, Komisja Europejska uznała wprowadzenie zakazu różnicowania składek ubezpieczeniowych ze względu na płeć za posunięcie, które nie będzie miało negatywnych implikacji dla rynku ubezpieczeniowego. Powołując się na przeprowadzone badania, Komisja stwierdziła, że płeć nie jest
głównym czynnikiem determinującym długość trwania życia, gdyż inne czynniki, takie
jak stan cywilny, sytuacja społeczno-ekonomiczna, zatrudnienie, miejsce zamieszkania, nawyki żywieniowe oraz nawyk palenia papierosów, są głównymi determinantami
przyszłego czasu życia. Opierając się na tym stwierdzeniu, wywnioskowano, że praktyka stosowania płci jako czynnika ryzyka jest jedynie uproszczeniem mającym na celu
łatwość przeprowadzenia procesów underwritingowych.
Nie negując niepodważalnego faktu, że uwzględnianie płci przy wyliczaniu wysokości składek ubezpieczeniowych jest istotnym ułatwieniem dla underwriterów, porównanie wysokości składek w przypadku uwzględniania kryterium płci oraz przy
pomijaniu go pozwoliło ocenić stopień implikacji dla rynku ubezpieczeń na życie. Po
skonstruowaniu tablic trwania życia unisex oraz po wyliczeniu na ich podstawie składek wybranych do analizy różnych typów ubezpieczenia możliwe było skonstruowanie
tabeli prezentującej stosunek składek unisex do składek płatnych przez kobiety i mężczyzn w sytuacji, gdyby zakaz nie obowiązywał.
Z uwagi na brak możliwości przeanalizowania zaistniałych zmian w każdym produkcie ubezpieczeniowym z działu I analiza została przeprowadzona dla wybranych
produktów:
––
ubezpieczeń terminowych na 10 lat: na wypadek śmierci, na dożycie oraz na życie
i dożycie, wszystkie ze składką płatną raz na rok,
––
ubezpieczeń terminowych na 30 lat: na wypadek śmierci, na dożycie oraz na życie
i dożycie, wszystkie ze składką płatną raz na miesiąc,
––
ubezpieczeń na całe życie,
––
ubezpieczeń terminowych na wypadek śmierci na 30 lat ze składką płatną raz
w roku przez pierwsze 10 lat,
––
bezterminowej renty odroczonej o 40 lat, ze składką płaconą raz na miesiąc przez
40 lat.
Wszystkie obliczenia przeprowadzone zostały przy założeniu stałej realnej stopy
procentowej w wysokości 2%. Wartość ta została otrzymana ze wzoru na realną stopę
procentową, po przyjęciu danych wyliczonych przez NBP za 2013 r., czyli średniej
rocznej stopy referencyjnej w wysokości 2,95% oraz średniej rocznej inflacji bazowej
w wysokości 0,9%.
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Analiza otrzymanych danych pozwoliła stwierdzić, że spośród produktów wybranych do badania, cena ubezpieczenia na dożycie oraz mieszane na życie i dożycie dla
kobiet pozostanie na porównywalnym do dotychczasowego poziomie. W przypadku
tych pierwszych cena zawarcia takiego ubezpieczenia będzie nieznacznie niższa niż
wcześniej, przy czym różnica ta będzie wzrastać wraz z wiekiem ubezpieczonej kobiety. Odwrotna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku ubezpieczeń na życie i dożycie, które w wyniku nieuwzględniania kryterium płci przy wycenie ubezpieczenia będą
dla kobiet droższe niż dotychczas. Podobnie jak w poprzednim przypadku, różnice
będą zwiększały się wraz z wiekiem ubezpieczonej. Kolejną zauważalną zmianą jest
fakt, że różnice między wartościami ubezpieczenia przed wprowadzeniem zakazu i po
nim będą tym większe, im dłuższy będzie okres, na który zostało zawarte terminowe
ubezpieczenie na życie.
Najbardziej zostaną dotknięte kobiety, które miały zamiar wykupić polisę terminowego ubezpieczenia na wypadek śmierci. W przypadku tego produktu nowe składki
będą nawet o 120% droższe przy ubezpieczeniu terminowym na 30 lat, a przy okresie
ubezpieczenia 10 lat wzrosną aż o 170% dla wybranych grup wiekowych. Na podstawie otrzymanych danych można również przypuszczać, że w przypadku ubezpieczeń
terminowych o krótszym od okresu obowiązywania umowy okresie płatności składek,
zmiany będą bardziej widoczne niż w odpowiadających im ubezpieczeniach z równym
okresem płacenia składek.
Jeśli zaś chodzi o ubezpieczenia rentowe, nowa składka wcześniej zdefiniowanej
bezterminowej renty będzie niższa o 17% od tej, która uwzględnia rzeczywiste ryzyko
objęte ochroną ubezpieczeniową.
Podobnie jak w przypadku kobiet, produktami, których składka zmieni się najmniej
na skutek zakazu uwzględniania kryterium płci w procesach underwritingowych, są
ubezpieczenia na dożycie oraz mieszane na życie i dożycie. Pierwsze z nich podrożeją
dla mężczyzn, jednak wszystkie inne rozpatrywane rodzaje ubezpieczeń dzięki wprowadzonym regulacjom będą dla nich tańsze. Ceny ubezpieczeń na dożycie w przypadku 30-letniego okresu trwania umowy mogą wzrosnąć nawet o 60% w stosunku
do wcześniej płaconych składek. W przypadku rozpatrywania podobnego produktu
o krótszym okresie obowiązywania umowy różnice nie będą aż tak duże. W obu jednak
przypadkach będą wzrastały wraz z wiekiem osoby ubezpieczonej.
Najbardziej zyskają mężczyźni, którzy wykupili terminowe ubezpieczenie na wypadek śmierci. W przypadku tego produktu nowe składki będą do 34% tańsze przy ubezpieczeniu terminowym na 30 lat, natomiast przy ubezpieczeniu na 10 lat spadną nawet
o 38% dla wybranych grup wiekowych.
Odwrotnie niż w przypadku składek dla kobiet, w ubezpieczeniach terminowych o krótszym od okresu obowiązywania umowy okresie płatności składek zmiany będą mniejsze
niż w odpowiadających im ubezpieczeniach z równym okresem płacenia składek.
Nowe ubezpieczenia rentowe będą dla mężczyzn droższe. Składka, którą będzie musiał zapłacić 27-letni mężczyzna za bezterminową rentę, płatną począwszy od 67. roku
życia, będzie o ponad 25% droższa od tej, która uwzględniała rzeczywiste ryzyko przeżycia przez ubezpieczonego określonego czasu.
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7. Podsumowanie
Przeprowadzenie analizy rynku ubezpieczeń na życie pod kątem zmian w ofercie
produktowej zakładów ubezpieczeń, które zajdą po wprowadzeniu zakazu uwzględniania kryterium płci w procesie wyceny składki, jest zadaniem trudnym i czasochłonnym, głównie ze względu na złożoność i nieustanną zmienność rynku ubezpieczeń
gospodarczych. Wielorakość produktów ubezpieczeniowych, mnogość czynników
wpływających na ich cenę, a także zmieniająca się sytuacja gospodarcza całego kraju
istotnie wpływają na niemożność przeprowadzenia dokładnej wyceny składek ubezpieczeniowych.
Porównanie dotychczas publikowanych tablic trwania życia osobno dla kobiet i mężczyzn pozwoliło zauważyć istniejące różnice w potencjale życiowym każdej z płci,
a także wyodrębnić przesłanki odpowiedzialne za taki stan rzeczy. Wyliczenie składek w oparciu o wspomniane tablice potwierdziło, że uwzględnianie kryterium płci
jest niezbędne do kalkulacji składek adekwatnych do ryzyka, gdyż ryzyko śmierci jest
mocno skorelowane z płcią, przez co składki dla kobiet i mężczyzn istotnie różnią się
między sobą.
Mimo iż analiza została przeprowadzona jedynie dla kilku wybranych typów ubezpieczeń na życie, można zaobserwować pewne tendencje i zmiany, które pojawią się
na rynku. Po wprowadzeniu zakazu różnicowania składek ze względu na płeć ubezpieczonego, nowe, uśrednione tablice trwania życia zmienią podstawę dotychczasowych wycen wartości ubezpieczenia. Składki za ubezpieczenia terminowe na życie,
a także mieszane na życie i dożycie będą wyższe dla kobiet, a niższe dla mężczyzn,
przy czym największe różnice będzie można zaobserwować w przypadku ubezpieczeń
terminowych na wypadek śmierci o długim okresie obowiązywania umowy. Odwrotna
sytuacja będzie miała miejsce na rynku ubezpieczeń na dożycie, a także ubezpieczeń
rentowych, gdzie poszkodowaną grupą będą mężczyźni. Różnice w wysokości składek
każdego z badanych produktów ubezpieczeniowych będą bardziej widoczne dla osób
starszych, a także w przypadku ubezpieczeń, w których okres płatności składek będzie
krótszy niż okres trwania ochrony.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE może skutkować widocznym spadkiem jakości oceny ryzyka oraz koniecznością wprowadzenia przez zakłady ubezpieczeń
zmian w stosowanych dotychczas procedurach underwritingowych. Opisane zmiany
cen ubezpieczeń na życie mogą przyczynić się do nagłych zmian w ofertach produktowych, a zatem również w popycie zgłaszanym przez potencjalnych klientów na rynku
ubezpieczeń na życie. Wzrost cen ochrony ubezpieczeniowej wynikający z uśrednienia
jej wartości może skłonić osoby o potencjalnie niższym ryzyku do rezygnacji ze skorzystania z oferty ubezpieczyciela, ponieważ opłacalność wykupienia takiej ochrony
będzie mniejsza od dotychczasowej. Zakaz uwzględniania kryterium płci może przyczynić się również do ograniczenia innowacyjności oferty produktowej. Ubezpieczyciele będą musieli zlikwidować produkty adresowane do wybranej płci, na przykład
ubezpieczenia oparte na systemie bonusów w postaci szerszego zakresu ochrony dla
preferowanej grupy.
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Influence of interdict on gender differentiation
of insurance premium rates on premium rates
in life insurance
Abstract. According to par. 18a of the Insurance Activity Act, the insurance companies might proportionally differentiate the premiums due to the gender of the insured.
On the 14th of December 2012, Polish Parliament introduced changes to the Insurance
Activity Act from the 22nd of May 2003. The amendment concerns the introduction of
the interdiction to use gender as a factor affecting the risk assessment of the insured
person. The change was made due to the need to implement into the national law the
judgment of the European Court of Justice as of the 1st of March 2011. Case C-236/09
Test-Achats.
The calculation of premiums based on life expectancy tables separately for men and
women and comparison of the results with the calculated unisex premiums confirmed
that the consideration of gender factor is essential for calculation of premiums and shall
be adequate to the risk. As the risk of death is strongly correlated with gender, making
premiums for women and men significantly differs from one another.
The new premiums of life and endowment insurance will be higher for women and
lower for men, with the largest differences observed in case of insurance term with long
insurance period. The opposite would be the case in the market of annuity insurance,
where the situation of men will be worse. The differences in premiums for each type of
insurance product will be more noticeable for older people as well as for the insurance,
where the premium payment period will be shorter than the insurance period.
Keywords: differentiation of insurance premiums, gender, unisex premiums.
JEL Codes: G22.
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