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DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 22 grudnia 2016 r.
Poz. 2121
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA rozwoju i FINANSÓW 1)
z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie danych statystycznych dotyczących koasekuracji
Na podstawie art. 337 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
(Dz. U. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 615 i 1948) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres i rodzaje danych statystycznych dotyczących zakresu operacji koasekuracyjnych sporządzanych przez zakład ubezpieczeń współubezpieczający i główny oddział współubezpieczający oraz
terminy i formy przekazywania tych danych Komisji Nadzoru Finansowego.
§ 2. 1. Roczne dane statystyczne dotyczące zakresu operacji koasekuracyjnych, zwane dalej „rocznymi danymi statystycznymi”, zakład ubezpieczeń współubezpieczający oraz główny oddział współubezpieczający sporządzają zgodnie
z wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia.
2. Roczne dane statystyczne obejmują:
1)

ogólne informacje o zakładzie ubezpieczeń;

2)

wykaz umów koasekuracji dużych ryzyk w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, zwanych dalej „dużymi ryzykami”;

3)

wykaz porozumień w sprawie koasekuracji ryzyk innych niż duże ryzyka.

§ 3. 1. Roczne dane statystyczne opatruje się podpisem kierownika jednostki oraz osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, potwierdzającym zgodność danych ze stanem faktycznym.
2. W przypadku powierzenia przez zakład ubezpieczeń prowadzenia ksiąg rachunkowych przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 76a ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047), lub przedsiębiorcy
prowadzącemu działalność w tym zakresie z innego państwa członkowskiego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 893 i 1948), roczne
dane statystyczne opatruje się podpisem osoby wykonującej czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
3. Roczne dane statystyczne opatruje się podpisem osoby wskazanej do udzielania wyjaśnień w sprawie sposobu sporządzenia rocznych danych statystycznych.
4. Kwoty podawane w rocznych danych statystycznych wyraża się w złotych z dokładnością do groszy, a wielkości
procentowe do setnej części procentu. Dane ilościowe wykazuje się z dokładnością do jednostki.

1)

Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów
(Dz. U. poz. 1595).
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§ 4. 1. Roczne dane statystyczne sporządza się na koniec roku obrotowego na podstawie danych ujętych w części A dodatkowego rocznego sprawozdania finansowego i statystycznego zakładu ubezpieczeń, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych
zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (Dz. U. poz. 634), i przedstawia Komisji Nadzoru Finansowego łącznie z tą
częścią sprawozdania, w terminie przewidzianym dla przekazania tej części sprawozdania.
2. Roczne dane statystyczne przekazuje się Komisji Nadzoru Finansowego w formie papierowej oraz w formie elektronicznej.
3. Roczne dane statystyczne w formie papierowej powinny być przesłane do Komisji Nadzoru Finansowego w formie
zwartej (zszyte, w oprawie termicznej lub innej), a formularze powinny być ponumerowane zgodnie ze spisem formularzy,
każda zaś strona w stopce powinna posiadać kolejny numer.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2016 r.2)
Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk

2)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie danych statystycznych dotyczących koasekuracji (Dz. U. poz. 2030), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie
z art. 484 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 oraz z 2016 r.
poz. 615 i 1948).

Załącznik do rozporządzenia
14 2121
– 3 –Ministra Rozwoju i Finansów z dnia Poz.
grudnia 2016 r. (poz…)
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju
i Finansów z dnia 14 grudnia 2016 r. (poz. 2121)

WZÓR

Roczne dane statystyczne dotyczące zakresu operacji koasekuracyjnych
Roczne dane statystyczne dotyczące zakresu operacji koasekuracyjnych

Za okres

Data początkowa:
Data końcowa:

Dane zakładu ubezpieczeń współubezpieczającego lub głównego oddziału
współubezpieczającego
Nazwa
Kod pocztowy
Ulica
Numer telefonu
Numer faksu
E-mail

Data wysłania rocznych danych statystycznych:

Miasto
Nr

Lp.

B

A
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P

Roczne dane statystyczne dotyczące zakresu operacji koasekuracyjnych

I. WYKAZ UMÓW KOASEKURACJI DUŻYCH RYZYK

Rodzaj ubezpieczenia

R
S
T
U

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla
celów rachunkowości
brutto według stanu
na koniec roku
obrotowego

Nazwa zakładu ubezpieczeń współubezpieczającego lub głównego oddziału współubezpieczającego: …..………………………………………
Dane statystyczne sporządzone za okres: ………………………………………………………………...

Ubezpieczone ryzyko lub ryzyka
Przyporządkowanie do ustawowej
grupy lub grup ubezpieczeń
Państwo umiejscowienia ryzyka
lub ryzyk
Imię i nazwisko lub nazwa lub
firma ubezpieczającego
Data rozpoczęcia obowiązywania
umowy koasekuracji
Data zakończenia obowiązywania
umowy koasekuracji
Suma ubezpieczenia brutto
Typ koasekuracji
Nazwa zakładu ubezpieczeń będącego
stroną umowy koasekuracji
Państwo siedziby zakładu ubezpieczeń
będącego stroną umowy
koasekuracji
Procentowy udział w ryzyku
Nazwa zakładu ubezpieczeń
współubezpieczającego
wiodącego
Wysokość składki przypisanej brutto
w roku obrotowym
Pozostałe przychody w roku
obrotowym
Wysokość odszkodowań i świadczeń
brutto wypłaconych w roku
obrotowym
Wysokość prowizji wypłaconej za
pośrednictwo w zawarciu
umowy koasekuracji w roku
obrotowym
Pozostałe koszty w roku obrotowym
rezerwa
składek
rezerwa na
niewypłacone
odszkodowania
i świadczenia
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B

A
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

Roczne dane statystyczne dotyczące zakresu operacji koasekuracyjnych

II. WYKAZ POROZUMIEŃ W SPRAWIE KOASEKURACJI RYZYK INNYCH NIŻ DUŻE RYZYKA

Przedmiot porozumienia

O
P
R
S

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla
celów rachunkowości
brutto według stanu
na koniec roku
obrotowego

Nazwa zakładu ubezpieczeń współubezpieczającego lub głównego oddziału współubezpieczającego: ………………………………………….
Dane statystyczne sporządzone za okres: ………………………………………………………………...

Lp.

Data rozpoczęcia obowiązywania
porozumienia
Data zakończenia obowiązywania
porozumienia
Ubezpieczone ryzyko lub ryzyka
Państwo umiejscowienia ryzyka
lub ryzyk
Typ koasekuracji
Strony porozumienia
Państwo siedziby zakładu ubezpieczeń
będącego stroną porozumienia
Procentowy udział w ryzyku
Nazwa zakładu ubezpieczeń
współubezpieczającego
wiodącego
Liczba zawartych umów koasekuracji

Wysokość składki przypisanej brutto
w roku obrotowym
Pozostałe przychody w roku
obrotowym
Wysokość odszkodowań i świadczeń
brutto wypłaconych w roku
obrotowym
Wysokość prowizji
wypłaconej za pośrednictwo
w zawarciu umowy koasekuracji
Pozostałe koszty w roku obrotowym

rezerwa
składek
rezerwa na
niewypłacone
odszkodowania
i świadczenia
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Roczne dane statystyczne dotyczące zakresu operacji koasekuracyjnych
Nazwa zakładu ubezpieczeń współubezpieczającego lub głównego oddziału
współubezpieczającego: ……………………………………………………..
Dane statystyczne sporządzone za okres: ……………………………………………..

III. PODPISY

imię

nazwisko

funkcja

data

podpis

imię

nazwisko

funkcja

data

podpis

imię

nazwisko

funkcja

data

podpis

imię

nazwisko

funkcja

data

podpis

imię

nazwisko

funkcja

data

podpis

imię

nazwisko

funkcja

data

podpis

imię

nazwisko

funkcja

data

podpis

imię

nazwisko

funkcja

data

podpis

imię

nazwisko

funkcja

data

podpis

imię

nazwisko

funkcja

data

podpis

data

podpis

data

podpis

telefon

faks

imię

imię

nazwisko

nazwisko

osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg
rachunkowych / osoba
wykonująca czynności
z zakresu usługowego
prowadzenia ksiąg
rachunkowych

osoba wskazana do
udzielania wyjaśnień
w sprawie sposobu
sporządzenia rocznych
danych statystycznych

e-mail
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Noty objaśniające
●	Jeżeli poszczególne pozycje formularza nie występują, należy wpisać wartość 0.
●

Nazwy państw należy podawać, stosując kody zgodne z normami ISO.

Formularz I
W formularzu należy wykazać umowy zawarte między zakładem ubezpieczeń współubezpieczającym lub głównym oddziałem współubezpieczającym, sporządzającym roczne dane statystyczne, a innym (innymi) zakładem ubezpieczeń w sprawie
wspólnego ubezpieczania dużych ryzyk. W formularzu należy wykazać umowy koasekuracji, z tytułu których zakład ubezpieczeń współubezpieczający lub główny oddział współubezpieczający wykazał w roku obrotowym, za który składane są
roczne dane statystyczne, przychody lub koszty.
W kolumnie C należy podać grupę ubezpieczeń zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
W kolumnie I należy określić, czy umowa ubezpieczenia przewiduje solidarną odpowiedzialność zakładów ubezpieczeń
współubezpieczających lub głównych oddziałów współubezpieczających wobec ubezpieczającego za całe ryzyko, wpisując
odpowiednio wyrażenie: „z solidarną odpowiedzialnością” lub „bez solidarnej odpowiedzialności”.
W kolumnie J należy wymienić wszystkie zakłady ubezpieczeń współubezpieczające lub główne oddziały współubezpieczające (łącznie z zakładem ubezpieczeń lub głównym oddziałem sporządzającym roczne dane statystyczne), a następnie
w kolumnie K wpisać państwa ich siedzib, zaś w kolumnie L – ich udział w ubezpieczonym ryzyku.
W kolumnie M należy wpisać nazwę wiodącego zakładu ubezpieczeń współubezpieczającego lub wiodącego głównego
oddziału współubezpieczającego w przypadku, gdy umowa koasekuracji przewiduje taką funkcję dla jednego z zakładów
ubezpieczeń współubezpieczających lub głównych oddziałów współubezpieczających. W przeciwnym razie należy wpisać
„brak”.
W kolumnach od N do U należy wykazać dane finansowe z tytułu umów koasekuracji w części zaliczanej odpowiednio do
przychodów i kosztów lub rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości zakładu ubezpieczeń współubezpieczającego lub głównego oddziału współubezpieczającego sporządzającego roczne dane statystyczne.
Formularz II
W formularzu należy wykazać porozumienia (umowy) zawarte między zakładem ubezpieczeń współubezpieczającym lub
głównym oddziałem współubezpieczającym, sporządzającym roczne dane statystyczne, a innym (innymi) zakładem ubezpieczeń w sprawie wspólnego ubezpieczania ryzyk innych niż duże ryzyka. W formularzu należy wykazać porozumienia,
na podstawie których zostały zawarte umowy koasekuracji i zakład ubezpieczeń współubezpieczający lub główny oddział
współubezpieczający wykazał z tytułu tych umów w roku obrotowym, za który składane są roczne dane statystyczne, przychody lub koszty.
W kolumnie F należy określić, czy porozumienie przewiduje solidarną odpowiedzialność zakładów ubezpieczeń współubezpieczających lub głównych oddziałów współubezpieczających wobec ubezpieczającego za całe ryzyko, wpisując odpowiednio wyrażenie: „z solidarną odpowiedzialnością” lub „bez solidarnej odpowiedzialności”.
W kolumnie K należy wpisać liczbę umów koasekuracji zawartych w roku obrotowym na podstawie zawartego porozumienia.
W kolumnach L–S należy wykazać dane finansowe z tytułu umów koasekuracji w części zaliczanej odpowiednio do przychodów i kosztów lub rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości zakładu ubezpieczeń współubezpieczającego lub głównego oddziału współubezpieczającego sporządzającego roczne dane statystyczne.
Formularz III
W przypadku gdy roczne dane statystyczne sporządzone są w formie elektronicznej, pola „podpis” pozostawia się niewypełnione.

