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Wprowadzenie

MICHAŁ ROMANOWSKI

O stygmatyzacji ubezpieczyciela, lojalności 
ubezpieczyciela i klauzach abuzywnych. 
Wprowadzenie do lektury materiałów 
pokonferencyjnych na temat abuzywności 
w ubezpieczeniach na życie

W dniu 19 października 2012 r. odbyła się konferencja poświęcona problematyce abuzywności 
w ubezpieczeniach na życie. Dla znających temat truizmem będzie twierdzenie, iż jest to zagad-
nienie o doniosłym znaczeniu praktycznym. Celem niniejszej recenzji nie jest dokonywanie oceny 
poglądów poszczególnych autorów zamieszczonych publikacji pokonferencyjnych czy relacjono-
wanie zamieszczonych wypowiedzi, ale zwrócenie uwagi na istotę problemu z punktu widzenia 
systemowego.

Klauzule abuzywne są konstrukcją prawa konsumenckiego. W przypadku umowy ubezpieczenia 
pogląd ten wymaga uzupełnienia w związku z redakcją przepisu art. 805 § 4 Kodeksu cywilnego, 
który nakazuje, aby przepisy Kodeksu cywilnego o klauzulach abuzywnych stosować odpowied-
nio, jeżeli ubezpieczającym jest osoba fi zyczna zawierająca umowę ubezpieczenia związaną bez-
pośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Niezależnie od sporu dotyczącego tego, 
czy sąd może uznać za klauzulę abuzywną w rozumieniu przepisu art. 3851 Kodeksu cywilnego 
postanowienie umowy sprzeczne z ustawą, doniosłe znaczenie ma ustalenie, czy na ocenę pozycji 
kontraktowej stron umowy ubezpieczenia powinna wpływać metoda regulacji umowy ubezpiecze-
nia oparta o regułę imperatywności norm przepisów Kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia 
(art. 807 § 1 Kodeksu cywilnego).

Wymaga podkreślenia, że obydwa wskazane wyżej instrumenty (rozciągnięcie ochrony kon-
sumenckiej na osoby fi zyczne mające status przedsiębiorcy oraz imperatywność norm Kodeksu 
cywilnego o umowie ubezpieczenia) wyróżniają (inna kwestia, czy w sposób zasadny aksjolo-
gicznie) umowę ubezpieczenia spośród innych umów obligacyjnych. Zdają się one dowodzić, iż 
ustawodawca traktuje umowę ubezpieczenia jako stosunek prawny, którego zawiązanie łączy 
się ze szczególnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa klientów ubezpieczycieli. W konsekwencji 
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konieczne są – z powołaniem się na doktrynę słabszej strony umowy – nadzwyczajne (w porów-
naniu do innych stosunków obligacyjnych, w tym w obszarze rynku fi nansowego) instrumenty 
prawne chroniące kontrahenta ubezpieczyciela.

Nie ulega wątpliwości, że istniejąca koncepcja regulacji stosunków prawnych wynikających 
z umowy ubezpieczenia zakłada ingerencję ustawodawcy w postaci nakazów i zakazów z wy-
raźnym wskazaniem wymagającym upoważnienia ustawowego dla przyznania stronom umowy 
ubezpieczenia swobody w kształtowaniu treści łączącego je stosunku prawnego. Jak się wyda-
je, u źródeł takiej konstrukcji legło paternalistyczne założenie, stosownie do którego w umowie 
ubezpieczenia kontrahent ubezpieczyciela jest w sposób kwalifi kowany stroną słabszą. Względy 
słuszności wymagają ochrony słabszej strony przed nadużyciem w sposób nieuczciwy przewagi 
posiadanej przez stronę silniejszą. W konsekwencji konieczna jest ingerencja ustawodawcy w po-
staci uregulowania podstawowych obszarów relacji między ubezpieczycielem a ubezpieczającym 
lub wskazaną przez niego osobą korzystającą z ochrony ubezpieczeniowej przy wykorzystaniu 
norm imperatywnych, a więc nakazów i zakazów oraz wyraźnego wskazania, co jest dozwolone. 
Oczywiście można argumentować, że poza sferą regulacji zawartej w Kodeksie cywilnym o umo-
wie ubezpieczenia, strony umowy mają swobodę w kształtowaniu jej treści. Argument taki nie jest 
jednak przekonujący. Liczba przepisów Kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia w połącze-
niu z regulacją publiczno-prawną dowodzi, że celem ustawodawcy nie było ukształtowanie mo-
delu (wzorca) umowy ubezpieczenia, ale narzucenie określonego wzorca potencjalnym stronom 
umowy. Tego rodzaju metoda może wpływać na kierunek interpretacji również tych postanowień 
umowy ubezpieczenia, które na pierwszy rzut oka wydają się wolne od ingerencji ustawodawcy 
w ramach takich konstrukcji prawnych ograniczających wolność umów, jak sprzeczność z zasa-
dami współżycia społecznego, natura (właściwość) umowy ubezpieczenia, obejście przepisów k.c. 
o umowie ubezpieczenia, klauzule abuzywne.

Kwestie te nie były poruszane bezpośrednio na konferencji, ale wyciągnięcie ich przed na-
wias w ramach niniejszej recenzji służy ilustracji znaczenia problemu abuzywności w stosunkach 
ubezpieczeniowych. Mogą one wywierać wpływ na wykładnię przepisów prawa konsumenckiego 
w odniesieniu do umowy ubezpieczenia oraz mniej lub bardziej rygorystyczne podejście sądów 
do oceny klauzul zamieszczanych w umowie ubezpieczenia. Prowadzą one także do formułowania 
postulatów konieczności tworzenia konsumenckiego prawa ubezpieczeniowego, którego normy 
mają charakter lex specialis w stosunku do ogólniejszych norm prawa cywilnego regulujących 
stosunki między przedsiębiorcą a konsumentem (w domyśle zawierają rozwiązania chroniące 
kontrahenta ubezpieczyciela dalej, niż wynika to z prawa konsumenckiego, co wymaga wyłącze-
nia przepisów o ochronie konsumenta w stosunku do umowy ubezpieczenia jako – paradoksal-
nie – zbyt liberalnych).

Przyjęcie takiego stanowiska w sposób nieuchronny prowadzi do ukształtowania relacji mię-
dzy ubezpieczycielem a ubezpieczającym jako trwale i systemowo dotkniętej cechą nieuczciwości 
kontraktowej wywoływanej nielojalnym postępowaniem ubezpieczyciela wobec jego kontrahenta. 
Zgodnie z taką koncepcją byłaby to zatem nieuczciwość o charakterze – używając języka praw-
niczego – kwalifi kowanym, a więc szczególnie nagannym z punktu widzenia koncepcji sprawied-
liwości kontraktowej. Zwolennicy takiego podejścia zapewne są w stanie podać liczne przykłady 
nieuczciwości kontraktowej wynikającej ze stosowania klauzul abuzywnych przez ubezpieczycieli. 
Jednak przykłady stosowania klauzul abuzywnych dowodzą wyłącznie tego, że takie konstrukcje 
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jak nieważność umowy z powodu jej sprzeczności z zasadami współżycia społecznego (wolałbym 
tu odniesienie do dobrych obyczajów lub względów słuszności) lub nadużycie prawa podmioto-
wego są koniecznym bezpiecznikiem chroniącym wartość, jaką jest „sprawiedliwość kontrakto-
wa”. Moje zasadnicze wątpliwości wywołuje jednak unoszące się, a raczej przenikające regulację 
umowy ubezpieczenia, nie tyle założenie, że ubezpieczyciel jest silniejszą stroną umowy (choć 
nie uwzględnia się tutaj chociażby specyfi ki ubezpieczeń dużych ryzyk lub ubezpieczeń grupo-
wych, gdzie partnerem ubezpieczyciela jest duży przedsiębiorca), ale stroną naturalnie skłonną 
do nadużyć w sposób istotnie większy niż inni przedsiębiorcy, w tym inni pośrednicy fi nansowi. 
Ubezpieczony – w świetle takiej koncepcji – jest strukturalnie słabszą stroną umowy poddaną 
nagannej moralnie praktyce nadużywania siły kontraktowej przez ubezpieczyciela w sposób od-
biegający od przykładów nadużywania siły kontraktowej przez przedsiębiorców z sektorów innych 
niż ubezpieczenia. Taka wizja stron umowy ubezpieczenia nakazuje chronić kontrahenta ubez-
pieczyciela za pomocą narzędzia nadzwyczajnego, jakim jest norma imperatywna „moralności”, 
czyli uczciwości kontraktowej. Prowadzi to do ukształtowania nie tylko skrajnie antyindywiduali-
stycznej wizji umowy ubezpieczenia, w ramach której kontrahent ubezpieczającego występuje nie 
jako odrębna osoba, ale jako element większego zbioru jakim jest społeczeństwo, ale też umowy 
z natury podejrzanej o nadużycia.

W takim ujęciu ubezpieczyciel jawi się jako przedsiębiorca podejrzany z natury o abuzywność 
bardziej niż inni przedsiębiorcy, w tym z rynku fi nansowego. Takie założenie wymagałoby jednak 
dowodu. Obserwacja praktyki obrotu uzasadnia pogląd, iż nie ma żadnych przesłanek, które uza-
sadniałyby ową kwalifi kowaną (czyli szczególną) podejrzliwość ustawodawcy wobec ubezpie-
czycieli. Można podnieść, że analizowany od 2008 r. kryzys fi nansowy jest kryzysem na rynku 
bankowym a nie ubezpieczeniowym. Powtarzające się doniesienia o skandalach fi nansowych do-
tyczą największych światowych banków i dylematu, który ilustruje hasło, że „Banki, które są zbyt 
duże, aby upaść, są zbyt duże, aby istnieć”. Wręcz dramatycznym przykładem były doniesienia 
tygodnika „The Economist” z 7 lipca 2012 r. o manipulacji stopą LIBOR przez takie banki, jak Barc-
lays, Citigroup, JP Morgan Chase, UBS, Deutsche Bank, HSBC, która miał prowadzić do trudnych 
do oszacowania strat klientów tych banków (właściwe jest tu angielskie sformułowanie sky is the 
limit). Dla wielu wstrząsająca była także opinia, którą wyraził ekspert Council on Foreign Relations 
Sebastian Mallaby, iż „Banki dla zysku i aby uchronić się przed konsekwencjami kryzysu fi nanso-
wego, zdolne były nie tylko manipulować rynkiem, ale też szantażować regulatorów nadzorują-
cych instytucje fi nansowe – jak bank centralny Anglii – grożąc tym, że ich upadek pociągnąłby 
za sobą dramatyczne skutki dla całej gospodarki”.

Nie jest moim celem ocenianie banków (na pewno należy być ostrożnym z przenoszeniem 
negatywnej oceny na cały sektor bankowy – takie uogólnienia mogłyby być trafnie uznane 
za niesprawiedliwe, a wobec faktu, iż banki są krwiobiegiem gospodarki, społecznie szkodliwe). 
Moim celem jest zilustrowanie, iż tworzenie rozwiązań prawnych oraz wykładnia przepisów pra-
wa wymagają najdalej idącej ostrożności, tak aby nie dochodziło do swoistej stygmatyzacji nie-
których przedsiębiorców (tu: ubezpieczycieli), w tym jeżeli taka stygmatyzacja nie jest oparta 
na rzetelnych badaniach empirycznych, a zastępują ją intuicyjne przekonania odarte z obiek-
tywnej i wyważonej oceny. Wydaje się, że takie ryzyko niosą istniejące rozwiązania prawne 
w odniesieniu do ubezpieczycieli. Nie należy przy tym lekceważyć znaczenia norm prawnych 
dla wykładni prawa, w tym dla stosowania klauzul abuzywnych. W każdej normie prawnej po-
szukujemy uzasadnienia aksjologicznego (jej celu i funkcji), modelu kształtowania określonej 
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instytucji  prawnej,  wskazówki interpretacyjnej dla wyprowadzania norm z przepisów prawa. 
Określona metoda regulacji może mieć znaczenie dla stosowania klauzul generalnych i zwrotów 
niedookreślonych, w tym takich jak dobry obyczaj, zasady współżycia społecznego, względny 
słuszności, dobra wiara, lojalność i uczciwość kontraktowa, natura umowy, ponieważ kształtuje 
przekonania stosujących i interpretujących prawo, a na końcu sądu rozstrzygającego w konkret-
nej sprawie o tym, co jest słuszne, uczciwe i sprawiedliwe, a więc o wypełnieniu treścią w oko-
licznościach konkretnego stanu faktycznego tego, co w doktrynie prawa zobowiązań nazywa się 
sprawiedliwością lub moralnością kontraktową.

W recenzowanych pracach zostały zawarte wypowiedzi (niejednokrotnie dyskusyjne, ale jest 
to ich zaleta, a nie wada, gdyż prowokuje czytelnika do krytycznej i uważnej lektury) poruszające 
zarówno problemy natury ogólnej, ale o istotnym znaczeniu dla praktyki obrotu, jak i zagadnienia 
szczegółowe. Każda z tych wypowiedzi jest w sposób rzetelny i warsztatowo poprawny uzasad-
niana, co nie implikuje wniosku, iż niektóre z nich nie mogą wywoływać polemiki. Cechą wspólną 
jest nieustannie krążące wokół recenzowanych prac (niezależnie od tego, czy dotykają one kwe-
stii ogólniejszych, czy bardzo szczegółowych) pytanie o relację umowy ubezpieczenia do zasady 
wolności umów oraz znaczenie uczciwości i lojalności kontraktowej w stosunku: ubezpieczyciel 
i ubezpieczający.

Dyskusja dotycząca abuzywności w stosunkach ubezpieczeniowych wymaga przede wszyst-
kim odpowiedzi na pytanie, czy na stosunki ubezpieczeniowe będziemy patrzyli przez pryzmat 
ich kwalifi kowanej abuzywności (a więc na ubezpieczyciela jako podejrzanego z góry i z natury 
o nieuczciwość kontraktową), czy tak samo jak na inne stosunki zobowiązaniowe, w tym z udzia-
łem konsumenta. Odpowiedź na to pytanie winna być poprzedzona rozstrzygnięciem, czy usta-
wodawca powinien sprzyjać kształtowaniu negatywnego obrazu ubezpieczyciela, a więc jakiegoś 
szczególnego poziomu napięcia w stosunkach między ubezpieczycielem a jego klientem, czy 
powinien sprzyjać tworzeniu przyjaznej infrastruktury prawnej wokół umowy ubezpieczenia za-
chęcającej do traktowania „produktu ubezpieczeniowego”, jako istotnego elementu zarządzania 
ryzykiem w gospodarce, ale także w życiu jednostek. Ubezpieczenie sprzyja budowaniu poczucia 
odpowiedzialności i zapobiegliwości o własne sprawy. W interesie publicznym jest kształtowanie 
postaw jednostek opartych na takich wartościach, jak staranność, rozwaga i zapobiegliwość. Ma to 
nie tylko głębokie znaczenie społeczne, ale wpływa pozytywnie na coś, co w nauce ekonomicznej 
analizy prawa określa się jako koszt transakcyjny ponoszony przez państwo, a w ostatecznym 
rachunku przez społeczeństwo. Od ubezpieczycieli należy wymagać wysokiego standardu uczci-
wości i lojalności wobec ich klientów. Zaufanie do instytucji fi nansowej stanowi podstawę powo-
dzenia ich biznesu, o czym ubezpieczyciele powinni pamiętać. Świadomemu ubezpieczycielowi 
długoterminowo nie powinno opłacać się bycie kontraktowo nieuczciwym. Zarówno regulator, jak 
i ubezpieczyciele, powinni być zainteresowani ochroną prestiżu autonomii woli w stosunkach 
ubezpieczeniowych.

Wbrew niektórym poglądom, prestiż zasady autonomii woli może prowadzić tylko pozornie 
do kolizji z innymi wartościami i zasadami prawa prywatnego, np. zasadą pewności obrotu i ochro-
ny zaufania innych uczestników obrotu. W istocie tendencją pozostaje niezmiennie nadrzędność 
zasady autonomii. Powinno to znajdować wyraz zarówno w przyjmowanych konstrukcjach praw-
nych, jak i w sferze wykładni prawa. Współczesne konstrukcje prawne, budowane są na zasadzie 
kompromisu i poszukiwania pewnego punktu równowagi między rozbieżnymi i krzyżującymi się 
interesami.
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Ochrona zaufania innych uczestników obrotu nie może być postrzegana jako pozostająca 
w opozycji do zasady autonomii woli. Przyczyną tworzenia i stosowania instrumentów mających 
zabezpieczać sprawiedliwość kontraktową jest właśnie ochrona autonomii woli, rozumianej jako 
gwarancja swobodnej i świadomej partycypacji w obrocie innych jego uczestników, a więc także 
klientów ubezpieczycieli. Nadrzędną regułą jest bowiem zasada, stosownie do której umowa waż-
nie zawarta stanowi prawo dla jej stron. Ingerencja ustawodawcy lub sądu w treść umowy stanowi 
wyjątek od reguły i wszelkie wątpliwości należy rozstrzygać na rzecz postanowień stron umowy. 
Strony tworzą prawo same dla siebie, „szyjąc” umowę na miarę własnych potrzeb. Ustawodawca 
i sądy powinny zachować pokorę wobec woli stron. Celem jest zapewnienie jednostce swobody 
określenia swojej sytuacji kontraktowej. Ograniczenie jednostki wyznacza zasada subsydiarno-
ści (pomocniczości) prawa prywatnego (ochrona sprawiedliwości kontraktowej i bezpieczeństwa 
obrotu). Dochodzi do tego wówczas, gdy jedna lub obie strony nie mogą samodzielnie decydować 
o swojej sytuacji prawnej z przyczyn faktycznych lub ze względu na zasady moralności kontrakto-
wej (dobry obyczaj) i bezpieczeństwo obrotu. Klasycznym przykładem określania ram swobody 
umów są stosunki konsumenckie, w tym w zakresie sektora ubezpieczeniowego. Konsument nie 
jest de facto zindywidualizowanym dla przedsiębiorcy kontrahentem, ale częścią większego zbio-
ru, który można określić mianem zbiorowego i anonimowego kontrahenta. Przedsiębiorca z natury 
nie prowadzi – co do zasady – negocjacji z anonimowym kontrahentem (teza ta wymaga jednak 
pewnej korekty w odniesieniu do zawierania umów ubezpieczeniowych opartych niejednokrot-
nie na koncepcji marketingu bezpośredniego). W takim przypadku musi wkraczać system praw-
ny, który wprowadza instrumenty chroniące przed wykorzystaniem przez przedsiębiorcę faktu, 
że swobodnie i jednostronnie kształtuje on treść umowy. Na podobnych założeniach oparta jest 
koncepcja class action, zmierzająca do wykształcenia realnego powoda w sporze z przedsiębiorcą, 
którego indywidualne interesy są chronione. Jednak ryzyko, jakie pojawia się przy kształtowaniu 
zasad ograniczających swobodę woli, to nadmierne przechylenie w kierunku materializacji auto-
nomii woli (ograniczanie autonomii woli uzasadniane funkcjonalnie ze względu na konieczność 
ochrony pewnego dobra). Wydaje się, że istota problemu sprowadza się do właściwego rozpozna-
nia obowiązku lojalnego zachowania wobec innych uczestników obrotu. Dotyczy to przypadku, 
gdy dochodzi do oceny – według kryterium słuszności – czyjegoś postępowania wywierającego 
wpływ na sytuację innych osób. Ustalenie, czy określona osoba zachowała się w sposób lojalny 
jest elementem procesu wydawania sądu o czyimś postępowaniu z punktu widzenia uczciwości 
i rzetelności. Kryterium lojalności stanowi jedną z postaci kryterium słuszności. Naruszenie obo-
wiązku lojalności stanowi nadużycie kontraktowe, nawet jeżeli zachowanie nielojalne odpowiada 
literalnemu brzmieniu umowy, a więc formalnie nie narusza żadnego jej postanowienia.

Istotą problemu jest zatem odejście od stygmatyzacji ubezpieczyciela w interesie nie tylko 
samych ubezpieczycieli, ale także państwa i klientów ubezpieczycieli na rzecz usankcjonowa-
nia w przepisach Kodeksu cywilnego obowiązku lojalności jako ogólnego nakazu systemowego 
wywierającego wpływ na ocenę prawną zachowań stron umowy ubezpieczenia względem siebie. 
Chodzi o przyjęcie koncepcji, stosownie do której problem lojalności kontraktowej jako kryterium 
konstruowanych ocen prawnych zachowania się stron umowy ubezpieczenia mógłby być wywo-
dzony z konkretnego przepisu prawa dotyczącego umowy ubezpieczenia. Chodzi bowiem o wy-
raźne dopuszczenie instrumentu, który pozwoli eliminować zachowania nierzetelne i nieuczciwe. 
Instrument taki umożliwia wywieranie wpływu na bezpieczeństwo obrotu, a w efekcie na wysokość 
kosztów transakcyjnych wynikających z nieuczciwego i nierzetelnego zachowania się uczestników 
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 obrotu. Brak zatem pewności co do kierunku rozstrzygnięcia sądowego jest paradoksalnie pożąda-
ny. Ów brak pewności jest przy tym wpisany w naturę każdego pojęcia nieostrego. Objęcie ochroną 
prawną przed nielojalnym zachowaniem drugiej strony umowy ogranicza pole do nieuczciwego 
i nierzetelnego wykorzystywania niedostatecznego zabezpieczenia się uczestnika obrotu wobec 
innych uczestników obrotu. W umowie ubezpieczenia należy podkreślać wysoki stopień natęże-
nia obowiązku lojalności obu stron umowy ubezpieczenia, a nie stygmatyzować ubezpieczyciela. 
Zasada uczciwości (lojalności) kontraktowej nie powinna zwalniać stron umowy z dołożenia na-
leżytej staranności w dążeniu do ochrony własnych interesów. Wszak strony są prawodawcami 
łączącej je umowy, tworzą prawo dla samych siebie ze wszystkimi tego konsekwencjami w sensie 
pozytywnym (prawo do samostanowienia o swojej sytuacji prawnej) i negatywnym (ryzyko nie-
korzystnego ukształtowania własnej sytuacji prawnej). Prawo cywilne chroni – co do zasady – 
osoby staranne. Źle rozumiany paternalizm ustawodawcy promuje i usprawiedliwia niestaranność 
w dbaniu o własne interesy, godząc w pożądany model stosunków społecznych. Poszukiwany 
model zakłada odpowiedzialność jednostki za własny los w granicach, których można rozsądnie 
wymagać od przeciętnego uczestnika obrotu, z uwzględnieniem okoliczności i kontekstu zawie-
rania umowy, w tym jego faktycznej pozycji wobec drugiej strony umowy. Ma to fundamentalne 
znaczenie dla rozwoju ubezpieczeń dobrowolnych, które są kluczem dla rozwijania świadomości 
ubezpieczeniowej, ograniczenia ryzyka gospodarczego i osobistego, a także łagodzenia napięć 
społecznych bez ponoszenia kosztów z budżetu państwa.

Problem ingerencji w treść umowy z powołaniem się na względy słusznościowe nie może 
podważyć innej wartości, jaką jest subsydiarność (pomocnicza funkcja) prawa o zobowiąza-
niach umownych. Należy dostrzec, że posługiwanie się regułą słusznościową może także mieć 
cel instrumentalny, ukierunkowany na skorygowanie niekorzystnych postanowień umowy mimo 
świadomego ukształtowania swojej sytuacji prawnej (np. zawarcie umowy ze świadomością, że fak-
tyczny wybór ogranicza się do zawarcia lub niezawarcia umowy) albo w razie późniejszej zmiany 
okoliczności mających wpływ na ocenę, dla której ze stron umowy jej zawarcie było korzystniej-
sze. Pacta sunt servanda są fundamentem aksjologicznym (a więc także regułą słusznościową) 
prawa umów i wszelkie odstępstwa od tej reguły powinny ją potwierdzać a nie relatywizować. 
Rozwiązanie to wymaga oczywiście uwzględnienia doktryny ochrony słabszej strony umowy, 
np. w obrocie konsumenckim, na rynku, gdzie występują przedsiębiorcy o pozycji dominującej, 
czy w ramach instytucji wyzysku.

Wolność umów zobowiązaniowych stanowi jeden z najważniejszy przejawów wolności czło-
wieka w sferze interakcji z drugim człowiekiem (w tym za pośrednictwem sztucznych tworów 
prawnych, jakim są osoby prawa cywilnego inne niż osoby fi zyczne, a więc osoby prawne lub inne 
osoby niemające osobowości prawnej, ale którym ustawa przyznaje zdolność prawną i zdolność 
do czynności prawnych). Doktryna słabszej strony umowy prowadzi w sposób naturalny do erozji 
zasady wolności umów, co można wyraźnie zaobserwować w okresie ostatnich stu lat. Innym do-
wodem na taką erozję jest wyraźna tendencja zmierzająca do materializacji autonomii woli w imię 
ochrony interesu publicznego. Zwraca się na nie uwagę w doktrynie niemieckiej.1 Należy otwie-
rać system prawa w zakresie umowy ubezpieczenia na względy słuszności postrzegane przez 
pryzmat obowiązku lojalnego zachowania wobec innych uczestników obrotu z uwzględnieniem 

1.  H. Eidenmüller, F. Faust, H. Chr. Grogoleit, N. Jansen, G. Wagner, R. Zimmermann, Der Gemeinsame Referezrah-
men für das Europäische Privatrecht, JuristZeitung 2008, z. II, s. 529–584.
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zasady, że prawo cywilne chroni osoby słabsze, bezpieczeństwo obrotu, ale także osoby staran-
ne oraz wolność w kształtowaniu własnej sytuacji prawnej. Postrzeganie interesu publicznego 
powinno następować przez pryzmat uzasadnionej ochrony indywidualnych uczestników obrotu. 
Nieuniknione jest tu zatem posługiwanie się klauzulą generalną i przyznanie dużej władzy sądom.

Jestem przekonany, że lektura materiałów pokonferencyjnych może być źródłem interesujących 
spostrzeżeń, aprobujących i polemicznych, w szczególności, jeżeli odejdziemy od stygmatyzacji 
ubezpieczyciela w stosunku do innych przedsiębiorców, w tym innych instytucji fi nansowych, 
a spojrzymy na nie przez pryzmat:
1) poszukiwania prymatu autonomii woli w umowie ubezpieczenia w interesie stron tej umowy,
2) kształtowania pożądanej postawy ubezpieczyciela (uczciwość i lojalność kontraktowa podnie-

siona do rangi cechy wyróżniającej umowę ubezpieczenia jako kwalifi kowanej do większego 
zbioru umów opartych na szczególnym zaufaniu stron i zabezpieczonej takimi instrumentami 
korygującymi jak klauzule abuzywne, dobry obyczaj, obowiązek lojalności kontraktowej),

3) kształtowania pożądanej postawy ubezpieczającego (kształtowanie w sposób pozytywny 
świadomości ubezpieczeniowej, ale także świadomości kontraktowej, a więc postulatu dbania 
o własne interesy),

4) pozytywnej funkcji ubezpieczeń w gospodarce i społeczeństwie.

PROF. UW DR HAB. MICHAŁ ROMANOWSKI – pr ofesor Uniwersytetu Warszawskiego, członek Komisji 
Kodyfi kacyjnej Prawa Cywilnego.
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Niektóre problemy defi niowania klauzul abuzywnych

KAMIL ZARADKIEWICZ

Między obyczajem a wiarą, czyli o niektórych 
problemach defi niowania klauzul abuzywnych 

Podstawowe założenia – model ochrony

Prawo konsumenckie w jego dzisiejszym kształcie rozwija się i ewoluuje od kilkudziesięciu lat. 
Z pewnością nawet ogólne zasady i konstrukcje w tej dziedzinie nie zostały dotychczas ostatecznie 
ukształtowane. Prawo konsumenckie postrzegane jest jako zespół norm stanowiących narzędzie 
ingerencji ustawodawcy w sferę stosunków prywatnoprawnych między profesjonalistami a podmio-
tami działającymi poza zakresem działalności gospodarczej lub zawodowej. Instrumenty mające 
zapewnić ochronę tych ostatnich – konsumentów, określanych zwykle jako tzw. słabsza strona 
umowy – są różnorodne, chociaż w zasadzie mieszczą się w ramach kilku ogólnych kategorii, 
z których najistotniejsze znaczenie z perspektywy obu zainteresowanych stron mają te wpły-
wające na treść łączącego je stosunku obligacyjnego. Dostrzegany w wielu systemach prawnych, 
w szczególności kształtowanych pod wpływem rozwiązań prawa europejskiego, poszerzający się 
zakres ochrony konsumentów bywa czasem krytykowany.1 Zasada autonomii (wolności umów), 
która ma źródła konstytucyjne, nie stanowi wartości absolutnej. Regulacje prawa konsumenckie-
go z pewnością ograniczają tę autonomię w sposób szczególny, bardzo szeroko ingerując w swo-
bodę stron stosunków obligacyjnych, przede wszystkim w kształtowaniu ich wzajemnych praw 
i obowiązków. Autonomia prywatnoprawna może podlegać ograniczeniom wynikającym przede 
wszystkim z reguł moralnych2 i obyczajowych, porządku publicznego, bezpieczeństwa prawne-
go, potrzeby ochrony praw innych uczestników obrotu. Ograniczenia te nie mogą być zatem – jak 

1. Standardowymi instrumentami ochrony konsumentów są współcześnie w prawie europejskim odpowiednie 
wymagania dotyczące obowiązku informacyjnego (zarówno materialne, jak i formalne), a także uprawnie-
nie tzw. konsumenckiego odstąpienia od umowy (cooling off period, temus ad deliberandum). To ostatnie 
z pewnością osłabia zasadę związania (pacta sunt servanda), zob. np. E. Łętowska, Ochrona niektórych praw 
konsumentów, Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2001, s. 27.

2. Problem relacji między moralnością i prawem jest przedmiotem licznych rozpraw, przede wszystkim z za-
kresu fi lozofi i prawa, zob. np. S. Gołąb, Prawo a moralność, Przegląd Prawa i Administracji 1926, z. 1, s. 1 i n., 
oraz przytoczone tam poglądy autorów niemieckich.
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trafnie uznaje TK  – przejawem dowolnej i arbitralnej decyzji ustawodawcy (wyrok z 13 września 
2005 r., K 38/043). Należy pamiętać, że wprowadzając różnorodne nowe rozwiązania w ramach 
prawa konsumenckiego, zmierzające do zapewnienia ochrony konsumenta, prawodawca może 
niejednokrotnie doprowadzić do powstania negatywnych skutków gospodarczych. Nadmierna 
ingerencja może w praktyce oznaczać zachwianie stabilności (równowagi) na rynku określonego 
rodzaju produktów. Nie trzeba chyba uzasadniać, jak wielkie może powstać wówczas spustoszenie 
w obrocie masowym, które odbiłoby się negatywnie nie tylko na przedsiębiorcach funkcjonujących 
na danym rynku, ale także – w konsekwencji – ich klientach. Nie oznacza to oczywiście negowania 
celowości nawet szeroko zakreślonej prawnej ochrony konsumentów, a jedynie że wprowadzane 
instrumenty powinny dążyć do zapewnienia równowagi interesów partykularnych oraz zbiorowych 
uczestników rynku. Taki bowiem powinien być cel regulacji prawa konsumenckiego. Jak podkreśla 
TSUE, prawo konsumenckie „zmierza do zastąpienia formalnej równowagi praw i obowiązków stron 
ustanowionej w umowie równowagą  rzeczywistą , która przywraca równość stron”4)5. Podobne 
argumenty zaprezentował Trybunał Konstytucyjny, wskazując w wyroku z 21 kwietnia 2004 r., 
K 33/036, że konsument „ma słabszą pozycję przetargową, a jego swoiste upośledzenie wyni-
ka z przyczyn systemowych, determinowanych pozycją rynkową. Z tej też przyczyny działania 
na rzecz ochrony konsumenta, które mają umocnić jego pozycję wobec profesjonalnego partnera 
służą wyrównaniu ich szans i zapewnieniu – także na rynku detalicznym, swobody dokonania 
wyboru i podjęcia nieskrępowanej decyzji”. 

Skoro arbitralność i dowolność są wykluczone w sferze stanowienia prawa, tym bardziej niedo-
puszczalne są wówczas, gdy na podstawie odpowiednich norm kształtuje się indywidualną sytu-
ację prawną stron, w tym gdy stosując normy ustawowe, czynią to sądy w swoim orzecznictwie. 
Rozstrzygnięcia SOKiK dotyczące uznania postanowienia wzorca umowy za niedozwolone mają 
szczególne znaczenie i z pewnością kształtują sytuację prawną nie tylko określonego podmiotu 
(strony umowy), lecz również innych osób znajdujących się w sytuacji analogicznej. W tym za-
kresie problem dotyczy przede wszystkim swobody interpretacyjnej oraz stosowania odesłań 
do porządków wartości pozaustawowych poprzez formułę klauzul generalnych, takich jak dobre 
obyczaje czy zasady współżycia społecznego.

Pytanie o konieczne ramy ochrony w prawie konsumenckim wymaga uwzględnienia faktu, 
iż zgodnie z utrwalonym orzecznictwem TSUE właściwym odniesieniem ma być „konsument rozważ-
ny” zachowujący minimalną staranność i roztropność w obrocie, a zatem świadomy i krytyczny.7

3. OTK ZU nr 8/A/2005, poz. 92.
4. Wyrok z 26 października 2006 r., w sprawie C-168/05 – Elisa María Mostaza Claro v. Centro Móvil Milenium 

SL [2006] ECR I-10421.
5. W doktrynie polskiej na to zagadnienie zwraca uwagę przede wszystkim E. Łętowska, która podkreśla, że cho-

dzi o przywrócenie utraconej zdolności decydowania o swej konsumpcji: „Zwiększenie wiedzy i informacji, 
a przez to możliwości rzeczywiście wolnego i swobodnego własnego działania – na tym zasadza się koncep-
cja europejska ochrony konsumenta“, [w:] Ochrona niektórych praw konsumentów, Komentarz, s. 26.

6. OTK ZU nr 4/A/2004, poz. 31.
7. M.A. Dauses, M. Sturm, Prawne podstawy ochrony konsumenta na wewnętrznym rynku Unii Europejskiej, 

Kwartalnik Prawa Prywatnego 1997, z. 1, s. 55 i n.; E. Łętowska, Ochrona niektórych praw konsumentów, Ko-
mentarz, s. 94, 100; B. Gnela, Pojęcie konsumenta w prawie wspólnotowym i prawie polskim, (w:) taż (red.), 
Ochrona konsumenta usług fi nansowych. Wybrane zagadnienia prawne, Warszawa 2007, s. 22.
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Powyższe ogólne uwagi pozwolą zrozumieć funkcje mechanizmu ochronnego w postaci sądowej 
kontroli tzw. niedozwolonych postanowień umownych. Postulat zrównania pozycji kontrahentów 
w ich relacjach z przedsiębiorcami nie może skrywać rzeczywistego uprzywilejowania. Nie może 
także oznaczać traktowania jakichkolwiek klauzul słusznościowych w prawie jako instrumen-
tów, którymi można dowolnie kształtować stosunki obligacyjne w obrocie konsumenckim. Auto-
nomia woli nie może przerodzić się w swoje przeciwieństwo – w przymus, który można nazwać 
forma lizmem typologicznym. Idea ochrony konsumenta, mimo że doprowadziła do osłabienia 
wywodzącej się z prawa kanonicznego reguły pacta sunt servanda oraz rzymskiej Ulpianowskiej 
zasady volenti non fi t iniuria (czy – nulla iniuria est, quae in volentem fi at8), to jednak nie może 
prowadzić do uśmiercenia najistotniejszego elementu zasady autonomii prywatnoprawnej, którą 
jest zasada swobody umów.

Reguły ochrony konsumentów przed tzw. klauzulami abuzywnymi zawiera dyrektywa Parla-
mentu Europejskiego i Rady 93/13/EWG z 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków 
w umowach konsumenckich.9 Jej postanowienia mają dwa wymiary – w pierwszym rzędzie odnoszą 
się do ochrony zbiorowości, a zatem mają na uwadze interes publiczny, w drugim zaś – skutkują 
w sferze indywidualnych stosunków umownych, a zatem służą ochronie interesu partykularne-
go. Można powiedzieć, że niejako za plecami jednostki skrywa się interes ogółu. Co ważne, nie 
jest to wyłącznie interes grupy konsumentów, bowiem stosowanie niedozwolonych postanowień 
umownych może w skrajnych wypadkach prowadzić do zachwiania funkcjonowania określonych 
sfer działalności gospodarczej, a zatem wpływać pośrednio na pozycję rynkową aktualnych lub 
potencjalnych konkurentów przedsiębiorcy, który takie klauzule stosuje.

Ochrona konsumenta obejmująca tzw. klauzule abuzywne wiąże się w szczególności z za-
łożeniem, że strona przygotowująca użyte następnie wzorce jest co do zasady lepiej przygoto-
wana i poinformowana co do treści postanowień wzorca (asymetria informacyjna, z którą wiąże 
się problematyka tzw. kosztów transakcyjnych, stąd teoria ta określana jest jako teoria kosztów 
transakcyjnych)10. Zakłada ona kontrolę wszelkich postanowień standardowych, niezależnie od tego, 
czy chodzi o obrót dwustronnie profesjonalny, konsumencki czy powszechny. Rozwiązanie takie 
przyjęte zostało w Niemczech, Portugalii, Austrii, Holandii, na Węgrzech, Litwie, w Słowenii i Esto-
nii.11 Za alternatywną uznaje się teorię nadużycia, która zakłada wykorzystywanie nieuczciwych 
postanowień wobec słabszej strony.12 W przeciwieństwie do założenia asymetrii informacyjnej 
ogranicza się ona do obrotu konsumenckiego. Rozwiązanie przyjęte w dyrektywie 93/13/EWG jest 
uznawane za kompromis między podejściami, z których jedno przyjęto w szczególności w prawie 
niemieckim, drugie – francuskim.13 Kodeks cywilny unormował problematykę niedozwolonych 
postanowień umownych poprzez niemal wierną implementację dyrektywy 93/13/EWG. 

Dyrektywa – co należy podkreślić – nie formułuje żadnych sztywnych zasad co do tego, ja-
kiej treści postanowienia zawsze powinny być traktowane jako nieuczciwe, a w związku z tym 

8. D. 47, 10, 1, 5.
9. Dz. Urz. WE Nr L 95, s. 29.
10. M. Ebers, Consumer Law Compendium, Unfair Contract Terms Directive (93/13), s. 351.
11. Ibidem, s. 353, 354.
12. Ibidem, s. 353, 354.
13. Zob. F. Zoll, Der Tod der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, (w:) Ch. v. Bar, A. Wudarski (red.), Deutschland 

und Polen in der europäischen Rechtsgemeinschaft, Munich 2012, s. 225 i n.



– 16 –

Wiadomości Ubezpieczeniowe numer specjalny 1/2013

 podlegające eliminacji z obrotu prywatnoprawnego. W szczególności bowiem zgodnie z art. 4 
ust. 1 zdanie 1, nieuczciwy charakter warunków umowy powinien być określany z uwzględnieniem 
rodzaju towarów lub usług, których umowa dotyczy. Warto jednak zaznaczyć, że ani dyrektywa, 
ani kodeks nie przesądzają zakresu umów objętych ich regulacją (choć dyrektywa stanowi o „do-
brach i usługach”, a także „sprzedawcy” i „dostawcy”14, zob. art. 3 ust. 2). Jedynie w motywach 
dyrektywy znajdujemy stwierdzenie, że „dyrektywa nie będzie dotyczyła między innymi umów 
o pracę, umów dotyczących sukcesji praw, umów dotyczących praw z zakresu prawa rodzinnego 
oraz umów dotyczących tworzenia i organizowania spółek lub porozumień partnerskich”15. 

Jak wynika z orzecznictwa TSUE, przewidziany w tym zakresie „system ochrony opiera się na za-
łożeniu, że konsument jest stroną słabszą niż przedsiębiorca, zarówno pod względem możliwości 
negocjacyjnych, jak i ze względu na stopień poinformowania, w związku z czym godzi się na posta-
nowienia umowne sformułowane wcześniej przez przedsiębiorcę, nie mając wpływu na ich treść”16. 
Za otwartą należy uznać kwestię, czy i w jakim zakresie można mówić o „niedozwolonych” postano-
wieniach umownych w ramach obrotu profesjonalnego (handlowego)17, a w konsekwencji wprowa-
dzać odpowiednie regulacje prawne analogiczne do służących ochronie konsumentów18, względnie 
o konieczności wprowadzania w tym zakresie odrębnych, samodzielnych regulacji ochronnych. 

Trudno jednak zgodzić się z ogólnym twierdzeniem, iż sąd dokonujący oceny umowy (tzw. abu-
zywności postanowienia wzorca w ramach kontroli abstrakcyjnej) powinien dokonać swoistej 
„weryfi kacji przyzwoitości” konkretnej klauzuli, badając, „czy oceniane postanowienie wzorca jest 
sprzeczne z ogólnym wzorcem zachowań przedsiębiorcy wobec konsumentów”. Podkreśla się przy 
tym, że sąd „powinien ustalić, jak wyglądałyby prawa lub obowiązki konsumenta w braku takiej 
klauzuli. Jeżeli konsument byłby – na podstawie ogólnych przepisów – w lepszej sytuacji, gdyby 

14. M. Ebers, Consumer Law Compendium, Unfair Contract Terms Directive (93/13), s. 345 [http://www.eu-con-
sumer-law.org/consumerstudy_part2c_en.pdf], otwarcie 18.09.2012.

15. Zob. na ten temat np. E. Łętowska, Prawo umów konsumenckich, Warszawa 2002, s. 331; M. Jagielska, Nie-
dozwolone klauzule umowne, (w:) E. Nowińska, P. Cybula (red.), Europejskie prawo konsumenckie a prawo 
polskie, Warszawa 2005, s. 64–65.

16. Wyrok z 15 marca 2012 r. w sprawie C-453/10 Jana Pereničová, Vladislav Perenič przeciwko SOS fi nanc, spol. 
s r. o. i cyt. tam wcześniejsze orzecznictwo.

17. W niektórych państwach członkowskich istnieją regulacje prawne dotyczące ogólnych warunków umów w obrocie 
profesjonalnym (Niemcy, Holandia, Portugalia, Hiszpania), zob. M. Jagielska, Niedozwolone klauzule umowne, 
s. 64. W Danii, Finlandii i Szwecji jest możliwa kontrola indywidualnie uzgodnionych postanowień umów w obrocie 
profesjonalnym i powszechnym, M. Ebers, Consumer Law Compendium, Unfair Contract Terms Directive (93/13), 
s. 352–353 [http://www.eu-consumer-law.org/consumerstudy_part2c_en.pdf], otwarcie 18.09.2012.

18. Niejednokrotnie pojawia się pytanie o ochronę „pośrednią“, wówczas gdy określony podmiot nie jest konsumen-
tem, ale zawiera umowę, której benefi cjentem jest konsument – osoba trzecia, zob. np. wyrok TSUE z 22 listopada 
2001 r. w połączonych sprawach C-541/99 i C-542/99 Cape Snc i Idealservice Srl oraz Idealservice MN RE Sas 
i OMAI Srl, Zb. Orz I-9057. W rozstrzygnięciu tym Trybunał stwierdził, że określenie „konsument“ w art. 2(b) dyrek-
tywy 93/13/EWG powinno być interpretowane jako odnoszące się wyłącznie do osób fi zycznych. W literaturze 
wskazuje się, że „minimalny standard ochrony konsumenta przewidziany w dyrektywach, które defi niują pojęcie 
konsumenta, nie pozwala na rozszerzenie ich zakresu podmiotowego. W aktach implementujących dyrektywę 
«harmonizacji minimalnej» za konsumenta powinna być uznana tylko osoba określona w dyrektywie“, dodając 
jednak, że „Ochrona osób innych niż konsumenci w rozumieniu dyrektywy jest sprawą wewnętrzną państwa 
członkowskiego UE, ale wówczas takiemu państwu może być postawiony zarzut niewłaściwej implementacji“, 
w wypadku, gdy w obrocie transgranicznym uzna się, że taka regulacja wprowadza przeszkody w rozwoju jedno-
litego rynku, B. Gnela, Pojęcie konsumenta w prawie wspólnotowym i prawie polskim, s. 32.
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konkretnego postanowienia wzorca nie było, należy przyjąć, że ma ono charakter abuzywny”19. 
Odwołanie się do zobiektywizowanej oceny jest oczywiście jak najbardziej uzasadnione, jednak 
przytoczone sformułowanie zdaje się zupełnie abstrahować od czynników, które zgodnie z dy-
rektywą i ustawą powinny zostać zbadane w procesie ustalenia abuzywnego charakteru klauzuli.

W tym kontekście wypada nadmienić, że konieczne jest w analizowanym zakresie stosowanie 
tzw. wykładni proeuropejskich, tj. pozostających w zgodzie z przepisami unormowań zawartych w im-
plementowanej dyrektywie (zob. wyrok TSUE z 27 czerwca 2000 r. w sprawie C 240, 244/98 Oceano 
Grupo Editorial SA oraz wyrok SN z 3 lutego 2006 r., I CK 297/05, Wokanda 2006, nr 7–8, s. 18)20. 

Jak wiadomo, wśród mechanizmów kontroli uczciwości postanowień umów konsumenckich 
wyróżnia się tzw. kontrolę konkretną (zwaną też incydentalną, w ramach postępowania sądowe-
go dotyczącego konkretnego stosunku obligacyjnego21, którego treść kształtuje sporne posta-
nowienie umowne)22 oraz abstrakcyjną (w ramach swoistej actio popularis23 w postępowaniu 

19. Wyrok SN z 19 marca 2007 r., II SK 21/06, OSNP 2008, z. 11–12, poz. 181, orzeczenie to jest przywoływane 
w licznych orzeczeniach sądów apelacyjnych, zob. np. wyrok SA w Warszawie z 27 stycznia 2011 r., VI AcA 
770/10, Lex nr 897993.

20. Zob. np. M. Bednarek, (w:) E. Łętowska (red.), System Prawa Prywatnego, t. 5, Prawo zobowiązań – część 
ogólna, Warszawa 2006, s. 663; B. Gnela, Niedozwolone postanowienia umowne jako ograniczenie swobody 
kontraktowej, s. 307.

21. A. Olejniczak, (w:) A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. III, Zobowiązania. Część ogólna, Warszawa 
2010, s. 217.

22. W świetle orzecznictwa TSUE sąd obowiązany jest badać z urzędu nieuczciwy charakter postanowienia, o ile 
dysponuje niezbędnymi okolicznościami prawnymi i faktycznymi. Kontrola incydentalna powinna być także 
dokonywana z urzędu, tj. niezależnie od podniesienia zarzutu istnienia niedozwolonego postanowienia, co wy-
nika z faktu, iż sąd rozpatrujący sprawę jest zobowiązany do zapewnienia skuteczności (effet utile) ochrony, 
która jest celem postanowień dyrektywy (zob. wyrok TSUE z 4 czerwca 2009 r. w sprawie C-243/08 Pannon 
GSM Zrt. przeciwko Erzsébet Sustikné Győrfi ; zob. też wyrok TSUE z 27 czerwca 2000 r., w połączonych spra-
wach C-240/98 do C-244/98 – Océano Grupo Editorial SA przeciwko Murciano Quintero, Zb. Orz. I-04941; wy-
rok z 26 października 2006, w sprawie C-168/05 – Elisa María Mostaza Claro przeciwko Centro Móvil Milenium 
SL, Zb. Orz. I-10421, w tym ostatnim stwierdzono, że „zasadne jest ponadto, by są d krajowy zobowią zany był 
do zbadania z urzę du, czy dane warunki umowne mają  charakter nieuczciwy, i by dokonawszy takiego badania, 
zniwelował brak równowagi mię dzy konsumentem a przedsię biorcą ”. Przepisy niedopuszczające kontroli ex 
offi cio naruszają skuteczność ochrony konsumentów przewidzianej w dyrektywie 93/13/EWG; zob. też wyrok 
z 6 października 2009 r. w sprawie C-40/08 Asturcom Telecomunicaciones, Zb.Orz. I-9579; z 9 listopada 2010 r. 
w sprawie C-137/08 VB Pénzügyi Lízing; ostatnio wyrok TSUE z 14 czerwca 2012 r. w sprawie Banco Español 
de Crédito SA przeciwko Joaquín Canderón Camino. Zob. na ten temat w literaturze polskiej: J. Sadomski, K. Za-
radkiewicz, Wybrane zagadnienia prawa konsumenckiego. Uwagi dotyczące projektów ustaw przygotowanych 
przez Komisję Kodyfi kacyjną Prawa Cywilnego, Kwartalnik Prawa Prywatnego 1999, z. 1, s. 166; M. Jagielska, 
Niedozwolone klauzule umowne, s. 68. Autorka postuluje wprowadzenie rozwiązań pozwalających na orzekanie 
w tym zakresie także w razie niezaskarżenia określonych postanowień przez powoda, M. Jagielska, Nowelizacja 
Kodeksu cywilnego: kontrola umów i wzorców umownych, „Monitor Prawniczy” 2000, nr 11, s. 702; krytycznie 
na ten temat – bez uwzględnienia wymagań orzecznictwa TSUE – A. Kadzik, Postępowanie w sprawach o uz-
nanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, „Radca Prawny” 2003, nr 4, s. 59. De lege lata możliwość 
orzekania z urzędu budzi wątpliwości w świetle art. 321 § 1 k.p.c., zgodnie z którym sąd nie może wyrokować 
co do przedmiotu, który nie był objęty żądaniem, ani zasądzać ponad żądanie.

23. Powództwo przeciwko przedsiębiorcy w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone może 
być wytoczone przez każdego, kto według oferty pozwanego mógłby zawrzeć z nim umowę zawierającą po-
stanowienie, którego uznania za niedozwolone żąda się pozwem (zob. art. 47938 § 1 k.p.c.). Zob. K. Weitz, (w:) 
T. Wiśniewski (red.), System Prawa Handlowego, t. 7, Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych, s. 188.
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przed  Prezesem UOKiK i Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie art. 47936–
47945 k.p.c.)24. Ta ostatnia nie ogranicza się do weryfi kacji treści i wykładni jednej, konkretnej umo-
wy, co ma oznaczać brak możliwości stosowania kryteriów wskazanych w art. 3852 k.c.25 Przepis 
ten stanowi, że ocena zgodności postanowienia umowy z dobrymi obyczajami jest dokonywana 
według stanu z chwili zawarcia umowy, przy czym należy brać pod uwagę jej treść, okoliczności 
zawarcia oraz uwzględnić umowy pozostające w związku z umową obejmującą postanowienie bę-
dące przedmiotem umowy. Dyrektywa w art. 6 ust. 1 stanowi, że państwa członkowskie zobowią-
zane są do wprowadzenia unormowania, przewidującego, iż „na mocy prawa krajowego nieuczciwe 
warunki (…) nie będą wiążące dla konsumenta”26. Podobną formułę zawierają przepisy k.c. (verba 
legis: „postanowienia […] nie wiążą go”), w związku z czym charakter wprowadzonej sankcji bu-
dzi w piśmiennictwie pewne wątpliwości. Zwykle wskazuje się, że chodzi o tzw. bezskuteczność 
ex lege27. Stwierdzenie, że określone postanowienie ma charakter abuzywny, nie oznacza upadku 
(nieważności, nieskuteczności, braku związania) całej umowy. Przeciwnie, zgodnie z art. 3851 § 2, 
jeżeli postanowienie umowy wskutek zastosowania testu uczciwości przewidzianego w § 1 tego 
przepisu nie wiąże konsumenta, strony są związane umową w pozostałym zakresie (tzw. zasada 
trwałości umowy28). Można zatem mówić o bezskuteczności częściowej.29

Czasem wskazuje się, że dyrektywa pozostawia państwom członkowskim swobodę wyboru 
skutku uznania postanowienia za niedozwolone, także w postaci nieważności (bezwzględnej, 
względnej, tzw. ochronnej jak w prawie włoskim – wł. nullità di protezione, zob. art. 36 ust. 3 wło-
skiego kodeksu konsumenckiego) lub uznania za nieistniejące.30 Orzeczenie sądu ma jedynie 
stwierdzać niedozwolony charakter postanowienia, a zatem ma charakter deklaratoryjny31, choć 
w wypadku kontroli abstrakcyjnej wyrok SOKiK o uznaniu postanowień wzorca za niedozwolone 

24. Bliżej na temat kontroli incydentalnej i abstrakcyjnej: np. M. Jagielska, Niedozwolone klauzule umowne, s. 90 i n.
25. Wyrok SN z 6 października 2004 r., I CK 162/04, „Prawo Bankowe” 2006, nr 2, s. 17; zob. też np. wyrok SN 

z 3 października 2008 r., I CSK 70/08, Glosa 2009, z. 3, s. 48.
26. Wyrok z 15 marca 2012 r. w sprawie C-453/10 Jana Pereničová, Vladislav Perenič przeciwko SOS fi nanc, spol. 

s r. o.; zob. też cyt. tam wyroki w sprawie Mostaza Claro, pkt 36; w sprawie Asturcom Telecomunicaciones, 
pkt 30, oraz z 9 listopada 2010 r. w sprawie C-137/08 VB Pénzügyi Lízing.

27. M. Jagielska, Nowelizacja Kodeksu cywilnego, s. 701; E. Łętowska, Ochrona niektórych praw konsumentów, 
Komentarz, s. 104; E. Łętowska, Prawo umów konsumenckich, s. 343; M. Bednarek, (w:) E. Łętowska (red.), 
System Prawa Prywatnego, t. 5, Prawo zobowiązań – część ogólna, Warszawa 2005, s. 666; K. Zagrobelny 
(w:) E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, wyd. 4, Warszawa 2011, s. 634; zob. też: Cz. Żuławska, 
(w:) G. Bieniek (red.), Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom I, wyd. 7, War-
szawa 2006, s. 150; M. Gutowski, Nieważność, s. 90; W. Czachórski, A. Brzozowski, M. Safjan, E. Skowrońska-
-Bocian, Zobowiązania. Zarys wykładu, wyd. 11, Warszawa 2009, s. 175–176; M. Gutowski, Materialnoprawne 
i procesowe aspekty bezskuteczności klauzul abuzywnych w umowach konsumenckich, (w:) P. Grzegorczyk, 
K. Knoppek, M. Walasik (red.), Proces cywilny. Nauka-Kodyfi kacja-Praktyka, Warszawa 2012, s. 1119.

28. E. Łętowska, Prawo umów konsumenckich, s. 343; M. Bednarek, (w:) E. Łętowska (red.), System Prawa Pry-
watnego, t. 5, s. 667.

29. M. Gutowski, Materialnoprawne i procesowe aspekty bezskuteczności klauzul abuzywnych, s. 1121.
30. M. Ebers, Consumer Law Compendium, Unfair Contract Terms Directive (93/13), s. 404, 409.
31. Zob. M. Jagielska, Nowelizacja Kodeksu cywilnego, s. 701; E. Łętowska, Prawo umów konsumenckich, s. 336; 

A. Kadzik, Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, s. 47 i n.; 
M. Gutowski, Materialnoprawne i procesowe aspekty bezskuteczności klauzul abuzywnych, s. 1121; na temat 
sankcji bezskuteczności ex lege: E. Łętowska, Ochrona niektórych praw konsumentów, Komentarz, s. 104.
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traktowany jest jako mający charakter konstytutywny (ze skutkiem ex nunc)32. Można jednak 
uznać za wątpliwe, czy skutek ten odnosi się także do konkretnego podmiotu, który zainicjował 
kontrolę abstrakcyjną (można tu poszukiwać analogii z sytuacją skarżącego w postępowaniu 
przed TK zainicjowanym skargą konstytucyjną). Sąd Najwyższy, uznając „abstrakcyjność” jako 
„bezwzględną” skuteczność postanowienia ujawnionego w rejestrze prowadzonym przez Pre-
zesa UOKiK33, nie podziela stanowiska Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który uznaje, 
że „analogiczne lub identyczne postanowienia do zarejestrowanych jako niedozwolone mogą 
zostać nieuznane za niedozwolone w kontekście całej umowy – np. przywilejów konsumenta”34. 
Jak podkreśla SN, „w przypadku kontroli abstrakcyjnej ocenie podlega treść postanowienia wzor-
ca, a nie sposób jego wykorzystania, czy też powszechność występowania tego postanowienia 
w analogicznych wzorcach umowy fi rm konkurencyjnych”35. W świetle orzecznictwa wpis posta-
nowienia wzorca do rejestru na podstawie art. 47945 § 1 i 2 k.p.c. skutkuje zakazem posługiwa-
nia się wpisaną klauzulą we wszystkich wzorcach umów, i to pod rygorem sankcji nieważności 
z art. 58 k.c. 36 (orzecznictwo nie jest jednak jednolite). W uzasadnieniu wyroku TSUE z 26 kwietnia 
2012 r. w sprawie C 472/10 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság przeciwko Invitel Távközlési Zrt, 
w którym wskazano, iż „w wypadku stwierdzenia nieuczciwego charakteru postanowienia wzor-
ca umowy w ramach takiego postępowania sądy krajowe są zobowiązane, także na przyszłość, 
wyciągać z urzędu wszelkie konsekwencje wynikające z prawa krajowego, tak aby wspomniane 
postanowienie nie wiązało konsumentów, którzy zawarli z zainteresowanym przedsiębiorcą umo-
wę, do której stosuje się ten sam wzorzec umowy”.

Trzeba też nadmienić, że w razie zastosowania tzw. interpretacji na korzyść konsumenta, 
w ramach kontroli abstrakcyjnej wzorca, mamy w istocie do czynienia z działaniem na jego nieko-
rzyść skoro wykładnia taka może prowadzić do utrzymania w mocy postanowienia, które w razie 

32. M. Michalska, Wyrokowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, (w:) 
Ł. Błaszczak (red.), Wokół problematyki orzeczeń, Toruń 2007, s. 50; G. Jędrejek, (w:) H. Dolecki, T. Wiśniewski 
(red.), Kodeks postępowania cywilnego, tom II, Warszawa 2010, s. 656; zob. też K. Weitz, (w:) T. Wiśniewski 
(red.), System Prawa Handlowego, t. 7, Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych, Warszawa 2007, 
s. 202; T. Ereciński, (w:) tenże (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. II, wyd. 4, Warszawa 
2012, s. 861 i cyt. tam wcześniejszą literaturę; odmiennie: M. Lemkowski, Materialna ochrona konsumenta, 
RPEiS 2002, z. 3, s. 95.

33. Prowadzenie takiego rejestru nie jest wymagane przez dyrektywę, podobne rozwiązanie wprowadziły Portu-
galia i Hiszpania, zob. M. Ebers, Consumer Law Compendium, Unfair Contract Terms Directive (93/13), s. 345 
[http://www.eu-consumer-law.org/consumerstudy_part2c_en.pdf], otwarcie 18.09.2012.

34. Wyrok SOKiK z 28 stycznia 2004 r., XVII Ama 36/03, cyt. w wyroku SN o sygn. III SK 21/06. W innym orzeczeniu 
SOKiK wskazuje, że „wpisana do rejestru klauzula umowna uznana za niedozwoloną na kanwie określonego 
stanu faktycznego i prawnego, jako naruszająca zbiorowe interesy konsumentów, nie stanowi sama przez się 
prejudykatu dla innych umów. Nie można bowiem wykluczyć, iż analogiczne lub nawet identyczne postano-
wienia wzorca umowy, uznane za niedozwolone, nie będą za takie uznane w kontekście oceny całej umowy 
w innej sprawie“ (wyrok SOKiK z 25 marca 204 r., XVII Ama 51/03, Monitor Prawniczy 2007, nr 6, s. 316.

35. Wyrok SN z 13 kwietnia 2012 r., I CSK 428/11.
36. Zob. wyrok SN z 13 stycznia 2011 r., III CZP 119/10, OSNC 2011, z. 9, poz. 95; T. Ereciński, (w:) tenże (red.), 

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. II, s. 869; M. Jagielska, Nowelizacja Kodeksu cywilnego, s. 702. 
W innym tekście M. Jagielska uznaje, że sądy w takim przypadku obowiązane są stwierdzać bezskuteczność 
stosowanych postanowień, zob. M. Jagielska, Niedozwolone klauzule umowne, s. 96; zob. też na ten temat: 
K. Weitz, (w:) T. Wiśniewski (red.), System Prawa Handlowego, t. 7, Postępowanie sądowe w sprawach go-
spodarczych, s. 214 i cyt. tam piśmiennictwo.
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przyjęcia intepretacji contra consumentem zostałoby uznane za niedozwolone.37 W związku z tym 
w ramach kontroli abstrakcyjnej postuluje się przyjęcie interpretacji jak najmniej korzystnej dla 
konsumenta.38

Test uczciwości – sprzeczność z dobrymi obyczajami?

Podstawowe znaczenie w ramach kontroli tzw. klauzul abuzywnych ma treść art. 3851 k.c., który 
stanowi odpowiednik art. 3 dyrektywy i zawiera tzw. test uczciwości (ang. fairness test). O nie-
dozwolonych postanowieniach umownych można mówić jedynie wówczas, gdy umowa zostaje 
zawarta w taki sposób, iż jej postanowienia (wszystkie lub niektóre) nie zostały z konsumentem 
indywidualnie uzgodnione. Prawo polskie należy do tych systemów prawnych (obok Bułgarii, Cypru, 
Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Rumunii, Słowacji, Wielkiej Brytanii i Włoch39), w których nie mogą być 
uznane za niedozwolone takie postanowienia, które są transparentne i zostały z konsumentem 
uzgodnione indywidualnie40, niezależnie od tego, czy spełniają pozostałe przesłanki wskazane 
w interesujących nas przepisach.41 Zgodnie z § 3 art. 3851, „nie uzgodnione indywidualnie są te po-
stanowienia umowy, na których treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu. W szczególności 
odnosi się to do postanowień umowy przejętych z wzorca umowy zaproponowanego konsumen-
towi przez kontrahenta”. Przepis ten nie jest jednoznaczny, a sytuacje kiedy mamy do czynienia 
z klauzulą „narzuconą” w praktyce mogą budzić wątpliwości. W ramach jednej umowy mogą istnieć 
zarówno takie postanowienia, które były uzgodnione indywidualnie, jak również takie, które zostały 
„narzucone” poprzez jednostronne sformułowanie ich przez przedsiębiorcę42, a zatem zazwyczaj 
przygotowane „z wyprzedzeniem”43. To, czy konsument miał wpływ na postanowienie, jego inkor-
porację w wypadku wzorca lub przejęcia, a także na treść takiego postanowienia, wymaga każdo-
razowo oceny procesu przedumownego (stadium kontraktowania)44. W doktrynie sporne jest to, 

37. M. Jagielska, Niedozwolone klauzule umowne, s. 82 i cyt. tam piśmiennictwo.
38. Ibidem, s. 82, wskazując, że „Pojęcie wykładni przyjaznej konsumentowi należy zatem traktować nie jako 

element procedury interpretacji postanowień wzorca, lecz jako kryterium oceny postanowień umowy, czyli 
co będzie lepsze dla konsumenta w danym wypadku: wykładnia przyjazna (w wąskim znaczeniu) czy uz-
nanie klauzuli za abuzywną w oparciu o wykładnię contra cosumentem”; zob. też F. Zoll, On interpretation of 
imposed terms in consumer contracts, (w:) M. Kępiński (red.), The evaluation of the new Polish legislation 
in the matter of consumer protection from the European perspective, Zakrzewo, 21st to 23rd June 2001: 
conference proceedings, Poznań 2001, s. 54–55; tenże, Kilka uwag na temat tzw. redukcji utrzymującej 
skuteczność, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2000, nr 1–2, s. 14; M. Spyra, F. Wejman, Zasady wykładni 
bankowych wzorców umów, „Prawo Bankowe” 2000, nr 11, s. 74; por. jednak M. Bednarek, (w:) E. Łętowska 
(red.), System Prawa Prywatnego, t. 5, s. 650.

39. M. Ebers, Consumer Law Compendium, Unfair Contract Terms Directive (93/13), s. 354.
40. A. Olejniczak, (w:) A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. III, Zobowiązania, s. 218.
41. Nie oznacza to niedopuszczalności oceny na podstawie innych przepisów, w szczególności art. 58, 3531 oraz 

388 k.c., zob. np. E. Łętowska, Ochrona niektórych praw konsumentów, Komentarz, s. 103; M. Jagielska, Nie-
dozwolone klauzule umowne, s. 84; Cz. Żuławska, (w:) G. Bieniek (red.), Komentarz do Kodeksu cywilnego, 
s. 148; K. Zagrobelny (w:) E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, s. 632.

42. Zob. np. E. Łętowska, Ochrona niektórych praw konsumentów, Komentarz, s. 102.
43. M. Jagielska, Niedozwolone…, op. cit., s. 83.
44. A. Olejniczak, (w:) A. Kidyba (red.), Kodeks…, op. cit., s. 218.
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czy można mówić o wzruszalnym domniemaniu braku indywidualnego uzgodnienia w wypadku 
postanowień, które są zawarte we wzorcu względnie z niego przejęte.45 W każdym razie za nie-
uzgodnione indywidualnie należy uznać nie tylko postanowienia „przejęte z wzorca”, ale również 
takie, które znajdują się „we wzorcu”46, który towarzyszy umowie (art. 384 k.c.)47. Chodzi zatem 
w ogólności o tzw. postanowienia czy klauzule standardowe. „Nieuzgodnienie indywidualne” nie 
może być jednak utożsamiane z posłużeniem się przez przedsiębiorcę wzorcem umowy.48 Jako 
nieuzgodnione należy traktować wszelkie klauzule, które zostały konsumentowi „narzucone”49 
(tak zresztą bywają one określane w literaturze50). Przepisy o niedozwolonych postanowieniach 
umownych powinny być zatem stosowane także wówczas, gdy dotyczą jednorazowo zastoso-
wanych postanowień w umowie „indywidualnej”, w sytuacji gdy zostały uprzednio sformułowa-
ne przez przedsiębiorcę (ang. pre-formulated individual contracts for single use51). Chodzi nie 
tyle bowiem o stosowalność wzorca w obrocie, co o sam fakt braku wpływu konsumenta na treść 
postanowienia.52 Należy przy tym zaznaczyć, że nie jest wykluczone, że także zaproponowane 
przez przedsiębiorcę i przyjęte w niezmienionej postaci postanowienie może być uznane za indy-
widualnie uzgodnione, pod warunkiem zapewnienia konsumentowi realnego wpływu na jego treść. 

45. Zob. w szczególności: E. Łętowska, Ochrona niektórych praw konsumentów, Komentarz, s. 108; M. Jagielska, 
Niedozwolone klauzule umowne, s. 84; M. Bednarek, (w:) E. Łętowska (red.), System Prawa Prywatnego, t. 5, 
s. 660; W. Popiołek, (w:) K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny, t. I, Komentarz do artykułów 1–44910, wyd. 6, 
Warszawa 2011, s. 1432–1433; K. Zagrobelny, (w:) E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, s. 633; od-
miennie: M. Lemkowski, Materialna ochrona konsumenta, s. 80; A. Olejniczak, (w:) A. Kidyba (red.), Kodeks 
cywilny. Komentarz, t. III, Zobowiązania, s. 219. Zdaniem E. Łętowskiej, najczęściej „użycie wzorca będzie de-
cydowało o braku indywidualnych uzgodnień”, taż, Ochrona niektórych praw konsumentów, Komentarz, s. 101.

46. Zob. np.: M. Jagielska, Niedozwolone klauzule umowne, s. 84; M. Bednarek, Wzorce umów w prawie polskim, 
Warszawa 2005, s. 172–174; M. Bednarek, (w:) E. Łętowska (red.), System Prawa Prywatnego, t. 5, s. 658; 
W. Popiołek, (w:) K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny, t. I, Komentarz do artykułów 1–44910, s. 1430; 
Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania – część ogólna, wyd. 10, Warszawa 2012, s. 161; A. Olejniczak, (w:) 
A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. III, Zobowiązania, s. 217–218; zob. też wyrok SN z 13 kwietnia 
2012 r., I CSK 428/11; wyrok SA w Warszawie z 21 października 2011 r., VI ACa 618/11, Lex nr 1164709; wyrok 
SA w Katowicach z 29 listopada 2011 r., V ACa 546/11, Lex nr 1120399.

47. Jak podkreśla SN w wyroku z 20 stycznia 2011 r., I CSK 218/10, wzorzec umowy „nie może być kwalifi kowany 
czy utożsamiany z umową. (…) Umowa (…) jest odrębną czynnością prawną kreującą węzeł obligacyjny. 
Jednak treść tego stosunku obligacyjnego wyznaczają wówczas nie tylko postanowienia zawartej między 
stronami umowy, ale także i postanowienia wzorca umowy (a więc również regulaminu) ustalonego przez 
jedną ze stron, o ile spełniona została przesłanka związania tym wzorcem drugiej strony umowy tj. adresata 
wzorca“, Lex nr 707845.

48. Zob. Cz. Żuławska, (w:) G. Bieniek (red.), Komentarz do Kodeksu cywilnego, s. 146; A. Olejniczak, (w:) A. Kidyba 
(red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. III, Zobowiązania, s. 217; zob. też: E. Łętowska, Prawo umów konsumenckich, 
s. 339; W. Czachórski, A. Brzozowski, M. Safjan, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania. Zarys wykładu, s. 171.

49. Zob. wyrok SN z 9 października 2003 r., V CK 277/02, OSNC 2004, z. 11, poz. 184; wyrok SN z 7 grudnia 2006 r., 
III CSK 266/06, Lex nr 238949.

50. A. Olejniczak, (w:) A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. III, Zobowiązania, s. 218.
51. J. Stuyek, Unfair Terms, (w:) G. Howells, R. Schulze (red.), Modernising and Harmonising Consumer Contract 

Law, Munich 2009, s. 119; zob. też M. Jagielska, Nowelizacja Kodeksu cywilnego, s. 700; M. Jagielska, Nie-
dozwolone klauzule umowne, s. 83; M. Bednarek, (w:) E. Łętowska (red.), System Prawa Prywatnego, t. 5, 
s. 658; Cz. Żuławska, (w:) G. Bieniek (red.), Komentarz do Kodeksu cywilnego, s. 146.

52. Zob. M. Jagielska, Niedozwolone klauzule umowne, s. 83.
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Uzgodnione indywidualnie będą zwykle postanowienia, które były przedmiotem negocjacji stron. 
Samo jednak „narzucenie” takich postanowień nie czyni ich niedozwolonymi. 

Spośród elementów materialnych testu uczciwości warto zwrócić szczególną uwagę na jeden. 
Otóż nieuzgodnione indywidualnie postanowienie umowne zgodnie z regulacją kodeksu jest wów-
czas niedozwolone, gdy kształtuje prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi 
obyczajami rażąco naruszając jego interesy. Sprzeczność z dobrymi obyczajami stanowi podsta-
wową przesłankę uznania postanowienia za abuzywne. W zakresie klauzuli „dobrych obyczajów” 
w doktrynie proponowane są różne kryteria oceny, w szczególności53: 1) etyczne, 2) ekonomiczne, 
3) wartości zakorzenione w kulturze i tradycji społeczeństwa (także kultury chrześcijańskiej), 4) lo-
jalność, 5) przyzwoitość, poglądy przyzwoitych i przeciętnych obywateli, 6) szacunek dla drugiego 
człowieka. Podkreśla się też, że chodzić może o szczególny wzorzec w przypadku określonej dziedziny, 
w tym zachowań przedsiębiorców w działalności gospodarczej.54 Klauzula ta nie jest nowa w polskim 
systemie prawnym55 (odwoływały się do niej w szczególności ustawa z 2 sierpnia 1926 r. o zwalcza-
niu nieuczciwej konkurencji56 (art. 3) i Kodeks zobowiązań z 1933 r. (art. 49, 55, 118, 132, 448)57. 
Współcześnie odwołują się do niej także inne przepisy k.c. (art. 705 § 1, 72 § 2), jak również inne 
akty normatywne58. W ustawodawstwie powojennym wprowadziła ją ustawa z 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji w ramach ogólnej defi nicji czynu nieuczciwej konkurencji w art. 3 ust. 159. 

Tymczasem w dyrektywie z 1993 r. mowa jest nie o „dobrych obyczajach”, lecz o dobrej wierze60 
(ang. good faith, franc. bonne foi, niem. Treu und Glauben61) oraz „znaczącej nierównowadze […] 

53. Wskazane kryteria zebrała M. Jagielska, Niedozwolone klauzule umowne, s. 87, zob. szczegółowo przytoczoną 
tam literaturę.

54. Zob. na ten temat Ibidem, s. 86–87 i cyt. tam literaturę.
55. B. Gnela, Niedozwolone postanowienia umowne jako ograniczenie swobody kontraktowej, s. 306.
56. Dz. U. Nr 96, poz. 559.
57. Z piśmiennictwa międzywojennego zob. w szczególności Z. Fenichel, Pojęcie „dobre obyczaje” w prawie pol-

skim, „Głos Prawa” 1934, nr 1, s. 5 i n., nr 2, s. 60 i n., nr 3, s. 145 i n. (przedruk w: tenże, Polskie prawo pry-
watne i procesowe, Studia, Kraków 1936, s. 673 i n.); szeroko na temat ustawy: A. Kraus, F. Zoll, Polska ustawa 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z objaśnieniami, Poznań 1929.

58. Art. 19 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, Dz. U. z 2010 r., 
Nr 7, poz. 44; art. 4 ust. 1 ustawy z 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, 
Dz. U. Nr 171, poz. 1206; art. 29 ust. 1 pkt 1 i art. 933 ust. 2 ustawy z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności 
przemysłowej, Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 i z 2002 r. Nr 74, poz. 767; art. 249 Kodeksu spółek handlowych; 
art. 24 § 1 ustawy z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze, Dz. U. z 2003 r., Nr 188, poz. 1848 ze zm.

59. Zgodnie z tym przepisem, czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi 
obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Na temat klauzuli dobrych 
obyczajów w tej ustawie zob. np. J. Szwaja, (w:) tenże (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2006, s. 154 i n.; E. Nowińska, M. du Vall, Komentarz do ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, wyd. 4, Warszawa 2008, s. 55 i n.; M. Zdyb, (w:) tenże, M. Sieradzka (red.), Ustawa 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2011, s. 114 i n. Zob. też J. Preussner-Zamorska, 
Problematyka klauzul generalnych na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Klauzula dobrych 
obyczajów w art. 16, KPP 1998, z. 4, s. 645 i n.

60. W piśmiennictwie polskim zwraca na to uwagę B. Gnela, Niedozwolone postanowienia umowne jako ograni-
czenie swobody kontraktowej, (w:) taż (red.), Ustawowe ograniczenia swobody umów. Zagadnienia wybrane, 
Warszawa 2010, s. 304 i n. 

61. To, że nie chodzi o dobre obyczaje, potwierdza treść BGB, który tę ostatnią klauzulę (niem. gute Sitten) trak-
tuje odrębnie, zob. np. § 242 kodeksu niemieckiego.
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ze szkodą dla konsumenta” (ang. signifi cant imbalance, niem. ungerechtfertigtes Mißverhältnis, 
zob. art. 3 ust. 1). Okazuje się zatem, że w świetle dyrektywy nie chodzi o miernik w postaci „do-
brych obyczajów”, lecz o dobrą wiarę w znaczeniu przedmiotowym, względnie – odwołując się 
do niemieckiej wersji językowej – „uczciwość i zaufanie”. Nie jest jasne, czemu ustawodawca nie 
odwołał się do klauzul ukształtowanych pod rządem Kodeksu zobowiązań – „dobrej wiary i zwy-
czajów uczciwego obrotu” (zob. art. 107, 189 i 521 k.z.), które funkcjonowały obok (ale nie zamiast, 
ani nie jako równoważne) klauzuli dobrych obyczajów62. Z pewnością motywem nie był tradycyj-
ny charakter terminów czy klauzul Kodeksu cywilnego, ten ostatni bowiem posługuje się przede 
wszystkim klauzulą zasad współżycia społecznego. Na marginesie jedynie należy wskazać ist-
nienie wątpliwości co do wzajemnej relacji między obiema wskazanymi klauzulami w kontekście 
problematyki skutków uznania postanowienia umowy za niedozwolone63. Nie wydaje się możliwe 
jednoznaczne ustalenie motywów odmiennego ujęcia kodeksu w porównaniu z treścią dyrektywy. 
Być może uznano, że klauzula dobrej wiary w znaczeniu obiektywnym jest tożsama z pojęciem 
„dobrych obyczajów”, co powoduje, że pierwsza z nich staje się zbędna64. Można jednak zaryzyko-
wać tezę, iż przyjęcie w analizowanych przepisach k.c. terminu „dobre obyczaje”65 zdaje się dobrze 
ilustrować to, jak niewielkie znaczenie ustawodawca polski przywiązuje do brzmienia i podziału 
klauzul generalnych odsyłających do pozanormatywnych porządków wartości. „Dobre obyczaje” 
to nie to samo co „uczciwość i zaufanie” czy „dobra wiara”! Czy uczciwość należy traktować jako 
obyczaj66, czy jako zasadę etyczną lub moralną? Zagadnienie dotyczy problemu wzajemnej relacji, 
a w związku z tym także treści wskazanych klauzul generalnych. Oczywiście przynajmniej prima 
facie można uznać, że chodzi w każdym wypadku o słuszność zachowania, ocenę postępowania 
rzetelnego i uczciwego, jednak rozważania doktryny na temat zakresu terminu „dobre obyczaje” 
pokazują istotne rozbieżności. Teoretycznie nie każdy obyczaj może być „uczciwy”, czy w tych 
kategoriach rozważany nawet w sytuacji, gdy jest „dobry” (może być przecież neutralny z perspek-
tywy ocen wartościujących), podobnie zresztą jak wiele spośród zasad współżycia społecznego 
(o ile uznajemy istnienie katalogu takich zasad67). Nawiązując do  trwającej od dawna dyskusji 

62. Zob. np. Z. Radwański, M. Zieliński, Uwagi de lege ferenda o klauzulach generalnych w prawie prywatnym, 
„Przegląd Legislacyjny” 2001, nr 2, s. 20.

63. Zob. na ten temat M. Lemkowski, Materialna ochrona konsumenta, s. 83–84.
64. Z. Radwański, M. Zieliński, (w:) M. Safjan (red.), System Prawa Prywatnego, t. 1, Prawo cywilne – część ogól-

na, wyd. 2, Warszawa 2012, s. 401; zob. Na ten temat: B. Gnela, Niedozwolone postanowienia umowne jako 
ograniczenie swobody kontraktowej, s. 307.

65. Rządowy projekt ustawy w uzasadnieniu wskazywał jedynie, że „wprowadza się – tam, gdzie dyrektywa 
wprowadza zwrot niedookreślony, zobiektywizowany – klauzulę generalną «dobrych obyczajów» (…). Jest 
to pierwszy krok w kierunku przyszłej eliminacji z k.c. «zasad współżycia społecznego»”, Sejm RP, III kaden-
cja, druk nr 945 z 26 lutego 1999 r., s. 13.

66. Uczciwość kupiecką mieszczą w kategoriach dobrych obyczajów A. Kraus i F. Zoll, [w:] Polska ustawa o zwal-
czaniu nieuczciwej konkurencji z objaśnieniami, Poznań 1929, s. 167, 170, dodając ponadto, że dobre obyczaje 
są „wskazówką postępowania, istniejącą obiektywnie w poczuciu etycznym społeczeństwa (względnie, o ile 
idzie o uczciwość kupiecką, w poczuciu kół kupieckich). Za miarę tych wymagań etycznych bierze się przecięt-
ny poziom moralny, właściwy godziwemu życiu zarobkowemu i gospodarczemu. Nie mogą przeto decydować 
o granicach dobrych obyczajów poglądy ludzi o szczególnie idealistycznym czy niekupieckim sposobie myśle-
nia (np. zdolnych do poświęcania własnej godziwej korzyści na rzecz interesów swych bliźnich)”, tamże, s. 171.

67. Zob. J. Nowacki, O normatywnych (abstrakcyjno-generalnych) i sytuacjonistycznych rozumieniach zasad współży-
cia społecznego, (w:) T. Zieliński (red.), Z problematyki prawa pracy i polityki społecznej, t. 3, Katowice 1980, s. 7 i n.
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nad pojęciem „zasad współżycia społecznego”68, trzeba uznać, że także odesłanie do dobrych 
obyczajów nie powinno być traktowane sytuacjonistycznie69 (jak ma to niejednokrotnie miejsce 
w przypadku oceny zgodności z zasadami współżycia społecznego70), lecz konieczne jest ustale-
nie, jakie (konkretne) dobre obyczaje (względnie obyczaj) zostały poprzez sformułowanie okre-
ślonego postanowienia umownego naruszone. Pojęcie dobrych obyczajów należy interpretować 
dosłownie, a zatem odwoływać się do obyczajowości funkcjonującej w społeczeństwie (mowa 
jest nie o obyczaju, ale o obyczajach71). Ocena należy oczywiście każdorazowo do organu stosu-
jącego prawo. Jak podkreślał Z. Fenichel, dobre obyczaje stanowi jedno z pojęć, „które rozszerzają 
władzę sędziego. Główna rzecz otóż w tem, aby z władzy tej robiono odpowiedni użytek”72. Dalej 
zauważał też, że „[t]reść pojęcia tego nie łatwo daje się ustalić. Nie można go zidentyfi kować ani 
wyłącznie z moralnością, ani wyłącznie z obyczajami, gdyż treść zależy od konkretnego przypadku 
(…). Kryteriów dla pojęcia tego szukać należy czasem w myśleniu pewnego zawodu lub stanu, 
(np. uczciwość kupiecka), czasem zaś w myśleniu „wszystkich sprawiedliwie myślących”73. F. Zoll 
i A. Kraus w komentarzu do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wskazują, że „znamion 
dobrych obyczajów abstrakcyjnie oznaczyć nie można i że o wykroczeniu przeciw dobrym oby-
czajom w konkretnych przypadkach sędzia orzekać będzie na podstawie swego uznania, kierując 
się przytem poczuciem godziwości ogółu ludzi, myślących sprawiedliwie i słusznie”74. Współcześ-
nie przykładowo A. Olejniczak wskazuje takie wartości jak szacunek wobec partnera, uczciwość, 
szczerość, zaufanie, lojalność, rzetelność i fachowość, podkreślając, że „[i]m powinny odpowiadać 
zachowania stron stosunku, także w fazie przedumownej”75. W orzecznictwie uznaje się, że chodzi 
o „pewne społeczne zapatrywania, normy moralne akceptowane w danych stosunkach z udziałem 
profesjonalistów, odwołujące się do reguł etycznych uczciwego i lojalnego postępowania w obro-
cie”, których pogwałcenie „godzi w równowagę kontraktową stosunku”76. Warto zauważyć, że nie 

68. Zob. J. Nowacki, O normatywnych (abstrakcyjno-generalnych) i sytuacjonistycznych rozumieniach, s. 7 i n.; 
B. Więzowska, Odpowiedzialność cywilna na zasadzie słuszności, Warszawa 2009, s. 76 i n.

69. Tak w szczególności co do z.w.s. SN w uchwale z 17 stycznia 1974 r., III PZP 34/73, OSNCP 1975, z. 1, poz. 4: 
„«Pluralność» zasad współżycia społecznego stanowi (…) zbiorowy skrótowy termin umowny, który do-
tyczy wskazań korekcyjnych, przewidzianych w przepisach prawa odsyłających do tych zasad (użytych 
w liczbie mnogiej). Termin ten wyraża niedookreśloność tych zasad, wynikającą z ich istoty i niemożności 
ostrego oznaczenia ich zasięgu. Z tej przyczyny niewykonalna jest ich systematyzacja i prowadzenie jej nie 
wchodzi w zakres orzecznictwa sądowego”.

70. Por. np.: S. Grzybowski, Struktura i treść przepisów prawa cywilnego odsyłających do zasad współżycia spo-
łecznego, Studia Cywilistyczne 1965, t. VI, s. 3 i n.; ostatnio szerzej na ten temat np.: B. Więzowska, Odpowie-
dzialność cywilna na zasadzie słuszności, s. 77–78.

71. Zob. poglądy przywołane w: Z. Fenichel, Pojęcie „dobre obyczaje” w prawie polskim, „Głos Prawa” nr 2, s. 81.
72. Z. Fenichel, Pojęcie „dobre obyczaje” w prawie polskim, „Głos Prawa” nr 3, s. 158.
73. Ibidem, s. 156.
74. A. Kraus, F. Zoll, [w:] Polska ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z objaśnieniami, Poznań1929.
75. A. Olejniczak, (w:) A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. III, Zobowiązania, s. 222; w wyroku SA w War-

szawie z 8 lutego 2011 r., VI ACa 913/10, wskazano, że „sprzecznymi z dobrymi obyczajami są postanowienia 
regulaminów, które kształtują prawa i obowiązki konsumenta, nie pozwalając na realizację takich wartości jak 
szacunek wobec partnera, uczciwość, szczerość, zaufanie, lojalność, rzetelność i fachowość. Tak zaś kwali-
fi kowane są wszelkie postanowienia, które zmierzają do naruszenia równorzędności stron stosunku umow-
nego, nierównomiernie rozkładając uprawnienia i obowiązki między partnerami umowy”, Lex nr 1120303.

76. Wyrok SA w Warszawie z 13 października 2011 r., VI ACa 480/11, Lex nr 1171450.
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mogą być one wszystkie traktowane jako jedna ogólna wartość „słuszności” czy „prawidłowości” 
postępowania strony umowy, bowiem odwołanie się tego rodzaju grozi arbitralnością ocen. Nato-
miast niezwykle szeroki i ogólny zakres pojęcia dobrych obyczajów zdaje się wynikać z orzecz-
nictwa. Tak np. w rozstrzygnięciu Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 23 sierpnia 2011 r. czytamy, 
że „istotą dobrych obyczajów jest szeroko rozumiany szacunek dla drugiego człowieka.77 W sto-
sunkach z konsumentami powinien wyrażać się on informowaniem o wynikających z umowy 
uprawnieniach, niewykorzystywaniem uprzywilejowanej pozycji profesjonalisty przy zawieraniu 
umowy i jej realizacji, rzetelnym traktowaniu konsumenta jako równorzędnego partnera umowy. 
Za sprzeczne z dobrymi obyczajami można więc uznać działania zmierzające do niedoinformowa-
nia, dezorientacji, wywołania błędnego przekonania u konsumenta, wykorzystania jego niewiedzy 
lub naiwności. Działania te potocznie określa się jako nieuczciwe, nierzetelne, odbiegające in minus 
od przyjętych standardów postępowania”78. Niejednokrotnie trudno prima facie odróżnić kryterium 
„kształtowania interesów stron” od obiektywnych kryteriów rynkowych, jakimi w szczególności 
profesjonalista powinien kierować się przy zawieraniu umów w obrocie masowym. Tymczasem 
nie każde przewidziane w umowie ekonomicznie nieekwiwalentne świadczenie z perspektywy 
konsumenta należy a limine traktować jako prowadzące do konieczności oceny określającego 
je postanowienia umownego jako niedozwolonego.

W interesującym nas zakresie chodzi raczej o ustalenie, czy – jak, referując rozwiązania daw-
nego prawa niemieckiego odwołującego się do klauzuli Treu und Glauben, wskazywała E. Traple – 
„przygotowany przez jedną stronę wzorzec umowy, w sposób odczuwalny uderza w równowagę 
stosunku prawnego, tak że szanse i ryzyko stron nie są wyważone, podczas gdy każda ze stron 
ma prawo oczekiwać, iż stosunek wzajemnych praw i obowiązków będzie porównywalny”79. Jest 
to obowiązek uczciwego działania, a zatem zachowania uwzględniającego „usprawiedliwione 
oczekiwania drugiej strony”80. Stąd wskazuje się na jej dobrą wiarę, a nie postępowanie zgodne 
z dobrymi obyczajami. Takie ujęcie pokazuje istnienie istotnej różnicy między znaczeniem i sen-
sem obu klauzul. Być może da się uznać, że zachowanie zgodne z „usprawiedliwionym zaufaniem” 
drugiej strony umowy stanowi w pewnych przynajmniej wypadkach dobry obyczaj81 (choć mając 
na uwadze reguły funkcjonowania masowego obrotu nastawionego na maksymalizację zysku, 
można mieć wątpliwości – wszystko zależy od tego, jakie zaufanie należy traktować jako „uspra-
wiedliwione”), dobry zaś będzie on jedynie pewnie wówczas, gdy oczekiwanie będzie usprawied-
liwione. Takie ujęcie może prowadzić do wniosku, iż kodeks przyjął klauzulę o szerszym zakresie. 
W literaturze bywa zresztą prezentowany pogląd, że klauzula „dobrych obyczajów” obej muje dobrą 
wiarę w znaczeniu obiektywnym.82 „Uczciwość” i „dobre obyczaje” utożsamiał SN już w orzeczni-

77. Tak również w wyroku SN z 8 czerwca 2004 r., I CK 635/03, Lex nr 846537.
78. Wyrok SA w Warszawie z 23 sierpnia 2011 r., VI ACa 262/11, Lex nr 951724; zob. też wyrok SA w Warszawie 

z 8 maja 2009 r., VI ACa 1395/08, Lex nr 1120219.
79. E. Traple, Ochrona słabszej strony umowy a kontrola treści umowy ze względu na przekroczenie granic swo-

body umów i sposób zawarcia umowy, Kwartalnik Prawa Prywatnego 1997, z. 2, s. 236–237.
80. Ibidem, s. 237.
81. W doktrynie międzywojennej wskazywano, iż sprzeczne z dobrymi obyczajami jest wykroczenie przeciwko 

uczciwości oraz uznanym w społeczeństwie zasadom moralnym, zob. J. Korzonek, I. Rosenblüth, Kodeks 
zobowiązań. Komentarz, Kraków 1934, s. 124.

82. Z. Radwański, M. Zieliński, Uwagi de lege ferenda o klauzulach generalnyh w prawie prywatnym, s. 24.
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ctwie okresu międzywojennego.83 Warto też odnotować, że równoznacznie traktował dobrą wiarę 
i dobre obyczaje Roman Longchamps de Bérier, przy czym podkreślał, że chodzi o obiektywną 
miarę zachowania (z punktu widzenia norm etycznych przyjętych w obrocie)84. Tym niemniej 
wskazane wątpliwości prowadzą do wniosku, że odwołanie w art. 3851 do „dobrych obyczajów” 
przynajmniej w pewnych przypadkach może wykraczać poza kryteria oceny wskazane w dyrek-
tywie 93/13/EWG. W każdym razie odwołując się do dobrych obyczajów, trudno uznać, że chodzi 
tylko, a może w ogóle, o kryteria etyczne czy moralne. Dobre obyczaje, jak wskazywał, powołując 
się na naukę niemiecką, Adam Szpunar, odwołują się bowiem do zapatrywań prawnych panują-
cych w społeczeństwie i jako takie uznawane są za część porządku prawnego.85 Natomiast dobra 
wiara w znaczeniu obiektywnym oznacza sposób wykonywania praw i obowiązków. Jak pisał 
wspomniany autor, „[r]ozstrzygnięcie według zasad dobrej wiary polega na bezstronnym rozwa-
żeniu wzajemnych interesów stron przy uwzględnieniu interesu powszechnego, ochrony zaufania 
i bezpieczeństwa obrotu. To rozważenie interesów przeprowadzają zarówno działające strony, jak 
i sędzia oceniający ich postępowanie”86. Zdaniem popularnych komentatorów okresu międzywoj-
nia Korzonka i Rosenblütha dobra wiara polega na „zaufaniu, jakie strony przy składaniu oświad-
czenia woli mogą mieć wzajemnie do siebie z uwagi na to, że obie strony są uczciwymi ludźmi”. 
Zaufanie stanowi jej istotę.87 Natomiast działanie sprzeczne z zasadami dobrej wiary ma miejsce 
wówczas, gdy narusza wyższe interesy drugiej osoby, co ma miejsce m.in. gdy „interesy upraw-
nionego są rażąco niskie w porównaniu z interesami drugiej osoby” oraz gdy „uprawniony narusza 
zaufanie, jakie swym poprzednim zachowaniem wzbudził u drugiej osoby”88. 

Wnioski

Niezależnie od tych wątpliwości z pewnością można stwierdzić, że w polskiej doktrynie i orzecz-
nictwie panuje przekonanie, iż bez względu na użytą klauzulę zawsze chodzi o słuszność, którą 
ocenia organ wydający rozstrzygnięcie.89 Takie ujęcie nie wydaje się trafne. Prowadzi bowiem 
do wniosku, że sądy mają postępować według słusznościowego uznania, odwołując się do wy-
obrażeń, co (jakie postawy, zachowania itd.) postrzegają jako słuszne, sprawiedliwe, etyczne 

83. Orzeczenie SN z 4 grudnia 1931 r., III 2 C. 256/31, Orzecznictwo Sądów Polskich 1932, z. 5, poz. 248: „Nie moż-
na (…) uznać kontraktu za nieważny, jako sprzeciwiający się dobrym obyczajom – zasadzie dobrej wiary 
i uczciwości w myśl § 138 k.c. Ani treść kontraktu i postanowień jego, ani cel i pobudki do zawarcia jego, ani 
ogólny charakter kontraktu w niczem nie naruszają powyższych zasad i nie wykraczają przeciw dobrym 
obyczajom” (s. 231).

84. R. Longchamps de Bérier, Zobowiązania, Lwów 1939, s. 141.
85. A. Szpunar, Nadużycie prawa podmiotowego, Kraków 1947, s. 64, 65, 69.
86. Ibidem, s. 69.
87. J. Korzonek, I. Rosenblüth, Kodeks zobowiązań. Komentarz, s. 215.
88. A. Szpunar, Nadużycie…, op. cit., s. 70.
89. Przykładowo, E. Traple zauważa, że „Klauzula zasad współżycia społecznego wykorzystywana jest w sferze 

szeroko pojętej «słuszności kontraktowej», a więc w celu ochrony interesów jednej ze stron. Siłą rzeczy 
będzie to na ogół właśnie strona słabsza, która nie potrafi ła zapewnić sobie należytej równowagi w stosun-
ku prawnym w momencie zawierania umowy”, E. Traple, Ochrona słabszej strony umowy a kontrola treści 
umowy, s. 243.
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i moralne. Nawet przywołane określenia – „dobre obyczaje” czy „zasady współżycia społeczne-
go” bardzo często wskazywane są jako mierniki ocen bez bliższej analizy ich treści. Trzeba przy 
tym podkreślić, że celem niniejszej krytyki jest jedynie negatywna ocena swobody w operowaniu 
różnorodnymi klauzulami generalnymi, w szczególności odsyłającymi do systemów wartości mo-
ralnych czy etycznych, a nie podważanie celowości istnienia w ustawodawstwie takich klauzul. 
Dotyczy to także analizowanej problematyki. Już wiele lat temu, oceniając negatywnie zjawisko 
swobodnego ujmowania zakresu i treści klauzuli zasad współżycia społecznego w orzecznictwie, 
Z. Ziembiński postulował, by „Sąd Najwyższy w swym orzecznictwie wyraźnie formułował, jakie-
go rodzaju sytuacje moralne dezaprobuje czy moralnie aprobuje, pozostawiając wysnucie na tej 
podstawie norm aksjologicznych dla konkretnych sytuacji do kazuistycznych decyzji poszcze-
gólnych sądów niższych instancji”90. Można się jedynie pocieszać, że tylko w ośmiu państwach 
członkowskich UE art. 3 ust. 1 dyrektywy został transponowany dosłownie, a pozostałe dostoso-
wały kryteria do klauzul generalnych przewidywanych w wewnętrznych porządkach prawnych.91 
Klauzula „dobrej wiary” została przyjęta tylko w 14 państwach członkowskich (do tego dodaje się 
Polskę, jednak uwzględnienie polskiego prawodawstwa polega na oczywistym nieporozumieniu).92
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Umowa ubezpieczenia 
a niedozwolone postanowienia umowne

Problematyka niedozwolonych postanowień umownych w umowie ubezpieczenia ma bardzo 
duże znaczenie praktyczne i rodzi poważne kontrowersje. Wiele kwestii spornych nie wiąże 
się jednak w jakiś szczególny sposób ze stosunkiem ubezpieczenia, a zagadnienia te mogłyby 
wystąpić także w odniesieniu do innych umów. Z założenia przedmiotem niniejszego opraco-
wania mają być te aspekty niedozwolonych postanowień umownych, które bądź to pozostają 
aktualne wyłącznie dla stosunków ubezpieczenia, bądź też, mimo ogólniejszego charakteru, 
właśnie w odniesieniu do ubezpieczeń nabierają szczególnego znaczenia. Zdając sobie sprawę 
z subiektywnego charakteru dokonanego wyboru, dalsze rozważania poświęcę nas tępującym 
kwestiom:
1) możliwości uznania za niedozwolone postanowień umownych sprzecznych z ustawą,
2) zakresowi podmiotowemu ochrony wynikającej z przepisów o klauzulach abuzywnych w przy-

padku ubezpieczeń,
3) pojęciu głównych świadczeń stron w umowie ubezpieczenia.

I. Sprzeczność z ustawą a niedozwolony charakter postanowienia

Zagadnienie, czy postanowienie sprzeczne z bezwzględnie wiążącym przepisem ustawy może 
zostać uznane za niedozwolone postanowienie umowne w rozumieniu art. 3851 k.c., ma ogólniej-
szy charakter, nieograniczający się wyłącznie do umów ubezpieczenia. W kontekście ubezpieczeń 
znaczenie tej kwestii jest jednak szczególne, co wiąże się z przyjętą przez ustawodawcę regułą, 
zgodnie z którą przepisy Kodeksu cywilnego regulujące umowę ubezpieczenia mają co do zasady 
bezwzględnie wiążący charakter. W związku z tym prawdopodobieństwo sprzeczności z ustawą 
postanowienia umownego, jakie potencjalnie mogłoby zostać uznane za klauzulę abuzywną, po-
zostaje znacznie większe niż w przypadku innych umów.

W odniesieniu do rozważanej obecnie kwestii, na tle umowy ubezpieczenia w orzecznictwie 
prezentowane były różne stanowiska. Obok wyrażonego wprost poglądu, zgodnie z którym nieważ-
ność postanowienia wskutek jego sprzeczności z prawem wyklucza uznanie go za niedozwolone 
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postanowienie umowne1, w innych orzeczeniach stwierdzano niedozwolony charakter postano-
wienia, a jego sprzeczność z bezwzględnie wiążącym przepisem ustawy była nawet dodatkowym 
argumentem przemawiającym na rzecz takiego rozstrzygnięcia2. Kwestia ta, przynajmniej na ja-
kiś czas, wydaje się przesądzona na potrzeby praktyki uchwałą Sądu Najwyższego z 13 stycznia 
2011 r.3, gdzie uznano, że postanowienie wzorca umowy sprzeczne z bezwzględnie obowiązującym 
przepisem ustawy nie może być uznane za niedozwolone postanowienie umowne.4

O znaczeniu tego rozstrzygnięcia dla umów ubezpieczenia można się przekonać poprzez do-
konanie przeglądu niedozwolonych postanowień umownych wpisanych do rejestru prowadzonego 
przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W stosunku do szeregu z nich nale-
żałoby uznać, że postanowienie jest sprzeczne z bezwzględnie wiążącymi przepisami ustawy. 
Dotyczy to w szczególności tych postanowień, które przewidują różnego rodzaju ograniczenia 
zwrotu składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej.5 W odniesieniu do tej kwestii 
należy jednak wspomnieć, że w okresie, gdy były stosowane zakwestionowane klauzule, art. 813 
§ 1 k.c. nie przesądzał wprost kwestii roszczenia o zwrot składki. W związku z tym, przy przyjęciu 
proponowanego przez Sąd Najwyższy założenia o niemożliwości uznania za niedozwolone posta-
nowienia sprzecznego z ustawą, pojawia się ogólniejsze pytanie o aktualność wpisu do rejestru 
klauzul, które zostały uznane za abuzywne w okresie, gdy nie pozostawały w sprzeczności z żad-
nym przepisem, jeżeli następnie taki przepis zostaje wprowadzony do systemu prawnego. Innego 
rodzaju niedozwolone postanowienia umów ubezpieczenia, jakie mogą być uznane za sprzeczne 
z ustawą, to postanowienia nakładające różne obowiązki na ubezpieczonych, których sankcją 
niewykonania jest utrata prawa do świadczenia ubezpieczyciela. Choć osobiście uważam ten po-
gląd za błędny6, postanowienia takie są niekiedy uznawane za sprzeczne z art. 827 k.c., zgodnie 
z którym ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności jedynie w razie wyrządzenia szkody 
przez ubezpieczającego z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa.7

Art. 3851 § 1 k.c., defi niując niedozwolone postanowienia umowne, nie zawiera wyraźnego za-
strzeżenia, że muszą one pozostawać w zgodzie z ustawą. W związku z tym, zgodnie z zasadą lege 
non distinguente nec nostrum est distinguere, należałoby wyjść od generalnego założenia o bra-
ku takiego wymagania, o ile nie zostaną znalezione jakieś szczególne argumenty przemawiające 
za zasadnością stanowiska przeciwnego. Sąd Najwyższy we wspomnianej uchwale z 13 stycznia 

1. Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w uzasadnieniu wyroku z 10 paź-
dziernika 2005 r., XVII AmC 56/04, Wokanda 2006, nr 6, s. 54. 

2. Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 18 marca 2008 r., VI ACa 1091/07, Lex nr 1120201 oraz w wyroku z 28 
grudnia 2007 r., VI ACa 438/07, a także Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów w wyrokach z 11 października 2007 r., XVII AmC 68/06, oraz z 30 października 2007 r., XVII Amc 86/06. 
Orzeczenia te zostały omówione w raporcie Rzecznika Ubezpieczonych: Klauzule abuzywne w działalności 
ubezpieczeniowej, Warszawa, luty 2012, dostępnym na stronie: http://www.rzu.gov.pl/fi les/20655__5243__Ra-
port_Rzecznika_Ubezpieczonych_poswiecony_klauzulom_abuzywnym_w_dzialalnosci_ubezpieczeniowej.pdf.

3. III CZP 119/10, OSNC 2011, nr 9, poz. 95.
4. Podobny wniosek może wynikać z wywodów M. Bednarek, [w:] System prawa prywatnego, t. V, Prawo zobo-

wiązań – część ogólna, red. E. Łętowska, Warszawa 2006, s. 667; 686–687.
5. Klauzule nr 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1305, 1309, 1450.
6. Zob. szerzej M. Krajewski, Umowa ubezpieczenia. Art. 805–834 k.c. Komentarz, Warszawa 2004, s. 253–254.
7. Np. Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 18 marca 2008 r., VI ACa 1091/07, Lex nr 1120201. Na skutek 

tego orzeczenia do rejestru została wpisana klauzula nr 1492.
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2011 r. posługuje się argumentem, zgodnie z którym postanowienie sprzeczne z bezwzględnie 
wiążącym przepisem nie może wywrzeć skutku prawnego, a zatem nie może kształtować praw 
i obowiązków konsumenta ani naruszyć jego interesów w rozumieniu art. 3851 § 1 k.c. Budzi 
to wątpliwości, gdyż niedozwolone postanowienie umowne z zasady jest niewiążące w stosunku 
do konsumenta, więc i tak nie będzie kształtowało jego praw i obowiązków. W wymienionym prze-
pisie chodzi raczej o jakąś postać „usiłowania” kształtowania praw i obowiązków oraz naruszenia 
interesów konsumenta. 

Sposób rozumowania Sądu Najwyższego ściśle wiąże się z określeniem konsekwencji zasto-
sowania niedozwolonego postanowienia umownego. Rozumowanie to byłoby uzasadnione, gdyby 
skutek uznania postanowienia za abuzywne był mniej daleko idący niż skutek jego sprzeczności 
z ustawą. Jeżeli natomiast w jednym i w drugim wypadku w rachubę wchodzi nieważność, analizo-
wanie, czy postanowienie jest nieważne dlatego, że pozostaje w sprzeczności z art. 3851 § 1 k.c., 
czy też z innym przepisem ustawy, wydaje się jałowe.

Kwestia określenia skutków zamieszczenia w umowie niedozwolonego postanowienia nie zo-
stała w polskiej doktrynie w satysfakcjonujący sposób rozstrzygnięta. Pewne jest jedynie, że za-
stosowania nie znajdzie art. 58 § 3 k.c. określający skutki nieważności części czynności prawnej, 
gdyż art. 3851 § 2 k.c. zawiera w tej mierze regulację szczególną. Dla stwierdzenia, czy skutki 
uznania abuzywności postanowienia są mniej daleko idące niż skutki jego sprzeczności z prze-
pisem bezwzględnie wiążącym, konieczne jest jednak nie określenie wpływu, jaki wspomniana 
wadliwość może mieć na całą czynność prawną, lecz skoncentrowanie się na konsekwencjach tej 
wadliwości w obrębie samego postanowienia. 

Ustawa rozstrzyga, że niedozwolone postanowienie umowne nie wiąże konsumenta. Repre-
zentatywny pogląd w literaturze nakazuje doszukiwać się tutaj innej sankcji niż bezwzględna nie-
ważność8, ostatecznie jednak nie jest wyjaśnione, na czym ta odmienność ma polegać. Wydaje się 
przy tym nie ulegać wątpliwości, że klauzule abuzywne są bezskuteczne względem konsumenta 
z mocy samego prawa i ex tunc.9 Sytuacja nie różni się więc w tym aspekcie od bezwzględnej 
nieważności. Różnice dałoby się odnaleźć, gdyby przyjąć, że brak związania konsumenta przez 
wzorzec nie powoduje zarazem braku związania po stronie kontrahenta konsumenta.10 Przy takim 
ujęciu sankcji powstaje jednak pytanie, czy dałoby się ją zastosować we wszystkich sytuacjach.11 
Poza tym, w reprezentatywnej literaturze dotyczącej niedozwolonych postanowień umownych 
pogląd taki wcale nie jest przyjmowany i uznaje się na ogół, że również konsument, który z jakie-
goś powodu akceptuje treść klauzuli abuzywnej i chce z niej skorzystać, nie może tego zrobić.12

W razie przyjęcia zasadności powyższego poglądu okazuje się, że między bezwzględną nie-
ważnością postanowienia umownego a sankcją wynikającą z art. 3851 § 1 k.c. istnieje różnica je-
dynie na poziomie werbalnym. Oznacza to ostatecznie, że zróżnicowanie sankcji nie  przemawia 

8. Zob. M. Bednarek, [w:] System…, s. 665–667.
9. Ibidem, s. 666 i tam cytowana literatura.
10. W tym kierunku zdaje się iść M. Bednarek (w: System…, s. 686), gdy stwierdza, że „…pomiędzy obiema 

sankcjami zachodzi też istotna różnica – sankcja nieważności wywiera skutek erga omnes (…). Sankcja 
bezskuteczności zaś następuje tylko w stosunku do konsumenta”. Ostatecznie jednak z innych, przywoła-
nych w przypisie 12, wypowiedzi tej autorki wynika wniosek, że również kontrahent konsumenta nie jest 
związany niedozwolonymi postanowieniami umownymi.

11. Por. M. Skory, Klauzule abuzywne w polskim prawie ochrony konsumenta, Kraków 2005, s. 185–188.
12. M. Bednarek, [w:] System…, s. 666, 693–694.
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za przyjęciem, iż jedynie postanowienia zgodne z bezwzględnie wiążącymi przepisami mogą zo-
stać uznane za niedozwolone postanowienia umowne.

Przeciwko wyłączeniu z zakresu klauzul abuzywnych postanowień, które pozostają w sprzecz-
ności z przepisami ustawy, wydają się przemawiać poważne względy natury funkcjonalnej zwią-
zane przede wszystkim z procedurą abstrakcyjnej kontroli wzorców umownych. Akceptacja 
rozstrzygnięcia przyjętego w uchwale Sądu Najwyższego z 13 stycznia 2011 r. powodowałaby, 
że w każdej sprawie o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone sąd musiałby 
w pierwszej kolejności przesądzić, czy postanowienie to jest zgodnie z bezwzględnie wiążącymi 
przepisami ustawy. Jak dowodzi praktyka, rozstrzygnięcie tej kwestii często nie jest proste. W razie 
uznania, że zakwestionowane postanowienie pozostaje w sprzeczności z ustawą, sąd powinien 
oddalić powództwo, przy czym z samej sentencji orzeczenia nie będzie wynikać, czy oddalenie 
powództwa następuje dlatego, że zakwestionowane postanowienie nie spełnia kryteriów abuzyw-
ności określonych w art. 3851 § 1 k.c., czy też sąd uznał je za sprzeczne z jakimś bezwzględnie 
wiążącym przepisem. 

W konsekwencji postanowienia umowne sprzeczne z przepisami nie będą również wpisywane 
do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Niezależ-
nie od kontrowersji związanych ze skutkami prawnymi takiego wpisu, należy zaznaczyć, że peł-
ni on w praktyce istotną rolę prewencyjną związaną przede wszystkim z możliwością uznania 
dalszego stosowania klauzul wpisanych do rejestru za praktykę naruszającą zbiorowy interes 
konsumentów w rozumieniu art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów13 oraz idącymi za tym sankcjami fi nansowymi. Brak wpisu do rejestru nie ozna-
cza oczywiście niemożliwości takiej kwalifi kacji i zastosowania odpowiedniej sankcji, w prakty-
ce jednak może to być trudniejsze. Efekt taki należy uznać za paradoksalny, gdyż stosowanie 
postanowień, które nie tylko wypełniają kryteria abuzywności określone w art. 3851 § 1 k.c., ale 
też pozostają sprzeczne z bezwzględnie wiążącymi przepisami, powinno spotkać się z bardziej 
nawet stanowczą reakcją systemu prawnego niż w wypadku postanowień, które są jedynie po-
stanowieniami abuzywnymi.

Ostatecznie oznacza to konieczność przyjęcia wniosku, że wbrew przywołanemu powyżej 
stanowisku Sądu Najwyższego, ustalenie sprzeczności postanowienia z bezwzględnie wiążącym 
przepisem nie powinno wyłączać możliwości uznania go za niedozwolone postanowienie umowne 
w rozumieniu art. 3851 § 1 k.c.

II.  Zakres podmiotowy ochrony wynikającej z przepisów o niedozwolonych 
postanowieniach umownych

Co do zasady przepisy o niedozwolonych postanowieniach umownych chronią wyłącznie konsu-
mentów. W odniesieniu do umowy ubezpieczenia obowiązujący do 10 sierpnia 2007 r. art. 384 
§ 5 k.c. stanowił, że Tytuł III Księgi trzeciej Kodeksu cywilnego („Ogólne przepisy o zobowiązaniach 
umownych”) należało stosować do stron umowy, także gdy ubezpieczający nie był konsumen-
tem. Sformułowanie to trudno uznać za poprawne, gdyż wspomniana część kodeksu znajdowała 
generalnie zastosowanie do wszystkich podmiotów stosunków cywilnoprawnych, niezależnie 

13. Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.
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od tego, czy były one konsumentami. W praktyce przyjmowano jednak, że zamiarem ustawo-
dawcy pozostawało, by każdego ubezpieczającego, niezależnie od jego rzeczywistego statusu 
prawnego, traktować jako konsumenta również w tych wyjątkowych przypadkach, gdy przepisy 
wspomnianej części kodeksu odnosiły się wyłącznie do konsumentów. Obejmowało to m.in. prze-
pisy dotyczące klauzul abuzywnych.

Nowelizacja wprowadzona ustawą z 13 kwietnia 2007 r.14 uchyliła wymieniony przepis. W jego 
miejsce weszły jednak szczególne instrumenty pozwalające na rozszerzenie zakresu stosowania 
przepisów o niedozwolonych postanowieniach umownych w odniesieniu do umowy ubezpiecze-
nia poza przypadek, gdy ubezpieczający jest konsumentem. Zgodnie z art. 805 § 4 k.c. przepisy 
art. 3851–3853 k.c. stosuje się odpowiednio, jeżeli ubezpieczającym jest osoba fi zyczna zawie-
rająca umowę związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Odnoszą-
cy się do ubezpieczenia na cudzy rachunek art. 808 § 5 k.c. stanowi natomiast, że jeżeli umowa 
taka nie wiąże się bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową ubezpieczonej osoby 
fi zycznej, przytoczone przepisy należy stosować odpowiednio w zakresie, w jakim dotyczą praw 
i obowiązków ubezpieczonego.

Na mocy pierwszego z wymienionych przepisów ochronę wynikającą z postanowień o niedo-
zwolonych postanowieniach umownych, oprócz konsumentów, zyskała określona grupa przedsię-
biorców – osoby fi zyczne. Wprowadzając takie rozwiązanie, ustawodawca wyszedł z założenia, 
iż akurat w tym przypadku brak równowagi ekonomicznej i informacyjnej między ubezpieczy-
cielem a ubezpieczającym jest na tyle istotny, że ubezpieczający zasługują na ochronę właści-
wą na ogół wyłącznie dla konsumentów. Przyjętemu rozwiązaniu można oczywiście postawić 
zarzut arbitralności. Zdarza się przecież tak, że przedsiębiorca będący osobą fi zyczną prowadzi 
działalność w znacznie większej skali, a co za tym idzie dysponuje znacznie większymi możli-
wościami ekonomicznymi niż niejedna osoba prawna lub spółka prawa handlowego nieposiada-
jąca osobowości prawnej. Co więcej, ochrony wynikającej z przepisów o klauzulach abuzywnych 
pozbawione są również wszystkie niebędące przedsiębiorcami osoby prawne i inne jednostki 
organizacyjne, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Zaletą rozwiązania przyjętego przez 
ustawodawcę jest natomiast łatwość w określeniu zakresu jego stosowania. Wszelkie inne moż-
liwe kryteria, jak np. możliwe do wyobrażenia kryterium wysokości rocznego obrotu, musiałyby 
prowadzić do sporów w praktyce. W obecnym stanie prawnym jasne jest, że z dobrodziejstwa 
art. 805 § 4 k.c. nie mogą korzystać nie tylko osoby prawne, ale też niebędące takimi osobami 
jednostki organizacyjne, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, czyli przede wszystkim 
osobowe spółki prawa handlowego. Przepisy o klauzulach abuzywnych mają natomiast zasto-
sowanie, gdy po stronie ubezpieczającego występują osoby fi zyczne prowadzące działalność 
gospodarczą w formie spółki prawa cywilnego. W tym ostatnim wypadku stroną umowy są sami 
wspólnicy będący osobami fi zycznymi, a nie spółka, która nie ma charakteru jednostki organi-
zacyjnej w rozumieniu prawa cywilnego.

Art. 808 § 5 k.c. rozszerza ochronę wynikającą z przepisów o niedozwolonych postanowieniach 
umownych w innym kierunku. Zgodnie z art. 221 k.c. za konsumenta uważa się osobę fi zyczną 
dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub 
zawodową. Z defi nicji tej wynika, że status konsumenta nie przysługuje osobom fi zycznym z na-
tury rzeczy, ale mogą one wystąpić w tym charakterze wtedy, gdy dokonają wskazanej czynności 

14.  Dz. U. Nr 82, poz. 557.
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prawnej. Konsumentami nie są więc osoby, które mają stać się jedynie benefi cjentami czynności 
prawnej dokonanej pomiędzy innymi podmiotami. Art. 808 § 5 k.c. rozciąga jednak ochronę wy-
nikającą z regulacji odnoszących się do niedozwolonych postanowień umownych także na osoby 
fi zyczne, na których rachunek została zawarta umowa ubezpieczenia, jeżeli umowa taka nie wiąże 
się bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową takiej osoby.

Stosowanie przepisów o klauzulach abuzywnych, w tym ostatnim przypadku, nie odnosi się 
do całej umowy, a jedynie do tych jej postanowień, które określają prawa i obowiązki ubezpie-
czonej osoby trzeciej. Kluczowe znaczenie dla wskazania, jakie to mogą być prawa i obowiązki, 
mają postanowienia art. 808 § 2 i 3 k.c. Zgodnie ze zdaniem pierwszym art. 808 § 2 k.c. rosz-
czenie o zapłatę składki przysługuje ubezpieczycielowi wyłącznie przeciwko ubezpieczającemu. 
Co do zasady zapisy odnoszące się do tego obowiązku nie mogą podlegać kontroli na podstawie 
kryteriów przewidzianych w art. 3851–3853 k.c. i nie zmienia tego nawet fakt, że w wielu przy-
padkach w praktyce ekonomiczny ciężar zapłaty składki ponosi ubezpieczony. Stwierdzenie 
to ma jednak walor głównie teoretyczny, gdyż postanowienia umów ubezpieczenia z reguły 
przewidują, że ewentualne skutki uchybień w obowiązku uiszczania składki mogą ostatecznie 
dotknąć ubezpieczonych, pozbawiając ich prawa do świadczenia lub zmniejszając jego rozmiar. 
W takich sytuacjach odpowiednie postanowienie umowne będzie podlegać kontroli pod kątem 
jego abuzywności, jednakże nie z tego powodu, że dotyczy obowiązku ubezpieczonej osoby trze-
ciej, ale dlatego, że wpływa na jej prawa.

Art. 808 § 2 zd. 2 k.c. stanowi, że zarzut mający wpływ na odpowiedzialność ubezpieczyciela 
może on podnieść również przeciwko ubezpieczonemu. Zarzutem tym może być niedopełnienie 
wskazanych w umowie powinności ubezpieczeniowych, a więc takiego rodzaju obowiązków, które 
nie mają charakteru zobowiązań w rozumieniu art. 353 k.c., a których niedopełnienie skutkuje utra-
tą prawa do świadczenia ubezpieczyciela lub zmniejszeniem jego rozmiarów. Właśnie tego rodzaju 
obowiązki miał na myśli ustawodawca, formułując art. 808 § 5 k.c., gdyż w umowie ubezpieczenia 
na cudzy rachunek nie można na ubezpieczonego nie tylko nałożyć obowiązku zapłaty składki, ale 
też żadnych innych zobowiązań, którym miałoby towarzyszyć roszczenie ze strony ubezpieczyciela.

Zestawiając art. 805 § 4 k.c. z art. 808 § 5 k.c., należy zauważyć, że przewidziane tam rozsze-
rzenia zakresu zastosowania przepisów o niedozwolonych postanowieniach umownych są wyraźnie 
rozłączne i odnoszą się do innych przypadków. Oznacza to m.in., że osoba fi zyczna zawierająca 
samodzielnie umowę ubezpieczenia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawo-
dowej będzie chroniona przepisami o niedozwolonych postanowieniach umownych. W sytuacji 
jednak, gdy na rachunek profesjonalisty będącego osobą fi zyczną umowę zawrze inny podmiot, 
który sam nie jest konsumentem, brak będzie takiej ochrony. Wniosek taki wynika wprost z treści 
art. 808 § 5 k.c. i nie dopuszcza innej interpretacji. Przyjęte rozwiązanie było słusznie krytykowa-
ne w literaturze jako niekonsekwentne15, choć trzeba też zastrzec, że w praktyce nie ma to więk-
szego znaczenia, gdyż przypadki zawierania umów ubezpieczenia na rachunek osób fi zycznych 
działających jako przedsiębiorcy są rzadkie.

Rozszerzenia zakresu stosowania przepisów o niedozwolonych postanowieniach umownych 
przewidziane w art. 805 § 4 i 808 § 5 k.c. nie oznaczają, że jednoczesnemu rozszerzeniu ulega 
pojecie konsumenta. Ani przedsiębiorca będący osobą fi zyczną zawierający umowę w ramach 

15. J. Nawracała, Klauzule abuzywne w ubezpieczeniach – wadliwość obowiązującej regulacji, „Prawo Asekura-
cyjne” 2010, nr 4, s. 52.
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prowadzonej działalności, ani ubezpieczona osoba fi zyczna, na której rachunek zawarto umowę 
ubezpieczenia, przez sam fakt odpowiedniego stosowania art. 3851–3853 k.c. nie stają się kon-
sumentami. Oznacza to, że nie znajdują do nich zastosowania inne instrumenty ochrony konsu-
mentów zawarte w Kodeksie cywilnym ani innych ustawach. Tak np. w analizowanym przypadku 
nie będą znajdowały zastosowania właściwe dla obrotu konsumenckiego przesłanki wiązania 
wzorców umownych (art. 384 § 2 zd. 2 k.c.). Uważam również, że ewentualne naruszenie praw 
wymienionych kategorii podmiotów nie będzie mogło zostać uznane za praktykę naruszającą 
zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu 24 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsu-
mentów.16 W odniesieniu do tej ostatniej kwestii wymaga jednak odnotowania pogląd Prezesa 
Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji, który bardzo rozszerzająco traktuje defi nicję kon-
sumenta na tle wspomnianej ustawy.17 Przedstawioną w literaturze krytykę tego poglądu należy 
uznać za uzasadnioną.18

Art. 805 § 4 i 808 § 5 k.c. odsyłają do odpowiedniego stosowania materialnoprawnych przepi-
sów Kodeksu cywilnego dotyczących niedozwolonych postanowień umownych, a nie związanych 
z tym norm proceduralnych. Wniosek ten ma istotne znaczenie dla określenia zakresu abstrakcyj-
nej kontroli wzorców umownych przewidzianej w art. 47936 i n. k.p.c. Co do zasady przewidziane 
tam postępowanie dotyczy także postanowień wzorców umownych, jakie mogą zostać uznane 
za niedozwolone jedynie ze względu na art. 805 § 4 i 808 § 5 k.c. Kwestią odrębną jest jednak 
określenie legitymacji czynnej w takim postępowaniu. Zgodnie z art. 47938 § 1 zd. 1 k.p.c. powódz-
two w tych sprawach może wytoczyć każdy, kto według oferty pozwanego mógłby zawrzeć z nim 
umowę zawierającą postanowienie, którego uznania za niedozwolone żąda się pozwem. Obejmuje 
to wymienione w art. 805 § 4 k.c. osoby fi zyczne występujące w charakterze przedsiębiorców, 
jednak nie ubezpieczonych, o jakich mowa w art. 808 § 5 k.c.

Odmienne stanowisko w tej ostatniej kwestii zajął Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku 
z 14 maja 2010 r.19 Dla jego uzasadnienia posłużono się jednak wyłącznie argumentami o cha-
rakterze celowościowym. Sąd zauważył bowiem, że wprawdzie powód nie mógłby sam zawrzeć 
z ubezpieczycielem umowy, jednak jako potencjalny ubezpieczony „odgrywałby pierwszoplanową 
rolę w powstałym stosunku zobowiązaniowym”. Na nim też faktycznie spoczywa ekonomiczny 
ciężar udzielenia ochrony ubezpieczeniowej, a rola ubezpieczającego ograniczałaby się jedynie 
do wykonywania czynności o charakterze organizacyjnym.

Stanowisko to nie przekonuje. Wobec jednoznacznego sformułowania ustawy, same argu-
menty celowościowe nie mogą mieć decydującego znaczenia, zwłaszcza że wykładni podlega 
przepis o charakterze procesowym. Nie ma natomiast przeszkód, aby w odniesieniu do wzorców 
umownych naruszających interesy ubezpieczonych osób fi zycznych powództwo o uznanie po-
stanowienia za niedozwolone wytaczały inne podmioty uprawnione, tj. odpowiednie organizacje 
pozarządowe, powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów, a także organizacje zagraniczne, o jakich mowa w art. 47938 § 2 k.p.c.

16. Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.
17. Zob. decyzja nr RPZ 30/2011 z 18 listopada 2011 r. dostępna na stronie www.uokik.gov.pl/download.

php?plik=10931.
18. E. Bagińska, E. Kowalewski, M.P. Ziemiak, Poszkodowany a pojęcie konsumenta z art. 221 Kodeksu cywilnego, 

„Prawo Asekuracyjne” 2012, nr 2, s. 14 i n.
19. VI ACa 1175/09, Lex nr 694224.
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III.  Główne świadczenia stron w umowie ubezpieczenia a niedozwolone 
postanowienia umowne

Zgodnie z art. 3851 § zd. 2 k.c. za niedozwolone postanowienia umowne nie mogą zostać uznane 
te postanowienia, które określają główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli 
zostały sformułowane w sposób jednoznaczny. 

W wypadku umowy ubezpieczenia nie ulega wątpliwości, że głównym świadczeniem ubez-
pieczającego jest zapłata składki. Postanowienia umowne określające jej wysokość, jeżeli są jed-
noznaczne, nie powinny być badane pod kątem ewentualnej abuzywności. Uważam, że dotyczy 
to także ewentualnych mechanizmów przewidujących waloryzację (indeksację) składki. W odnie-
sieniu do tej ostatniej kwestii warto jednak odnotować stosunkowo rozpowszechniony w litera-
turze pogląd, zgodnie z którym do klauzul określających główne świadczenia stron nie mogą być 
zaliczane takie postanowienia, których zastosowanie wpływa jedynie na wysokość świadczeń 
głównych, przy czym jako przykład podaje się właśnie klauzulę waloryzacyjną. Zgodnie z tym 
stanowiskiem w art. 3851 § zd. 2 k.c. chodzi jedynie o postanowienia bezpośrednio „określające” 
główne świadczenia, a nie postanowienia tylko „dotyczące” lub „związane” z takimi świadczeniami.20 
Pogląd ten nie przekonuje. Trudno byłoby przyjąć, że wyznaczenie wysokości świadczenia w wyniku 
zastosowania klauzuli waloryzacyjnej nie mieści się w „określeniu świadczenia” zgodnie ze wska-
zanym przepisem, a jedynie „dotyczy”, czy też pośrednio „wiąże się” z głównym świadczeniem.21

Znacznie poważniejsze wątpliwości wywołuje określenie, co należy rozumieć przez główne 
świadczenie ubezpieczyciela. Kwestia ta jest przedmiotem dobrze znanego sporu pomiędzy zwo-
lennikami tzw. teorii świadczenia pieniężnego i teorii ponoszenia ryzyka. W sporze tym zajmuję 
jednoznaczne stanowisko na rzecz pierwszej z nich. Przedstawianie szczegółowych argumentów 
nie jest jednak przedmiotem niniejszego opracowania.22 Istotne wydaje się natomiast przytocze-
nie konsekwencji, jakie wybór określonego stanowiska niesie ze sobą dla zakresu zastosowania 
przepisów o niedozwolonych postanowieniach umownych.

Jeżeli zgodnie z teorią świadczenia pieniężnego uznać, że ubezpieczyciel spełnia swoje świad-
czenie jedynie w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego, zakres postanowień określających 
jego główne świadczenie będzie zdecydowanie węższy. W rachubę wchodzą tutaj właściwie jedy-
nie postanowienia określające wysokość odszkodowania w wypadku ubezpieczeń majątkowych 
albo umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia w wypadku ubezpieczeń osobo-
wych. Uważam, że obejmuje to także wszelkie umowne ograniczenia wysokości odszkodowania, 
jak franszyza redukcyjna czy udział własny. Jeżeli zaś przyjmie się, że właściwym świadczeniem 
ubezpieczyciela jest raczej ponoszenie ryzyka, czy też udzielanie ochrony ubezpieczeniowej, zakres 
postanowień określających główne świadczenie ubezpieczyciela należy określić znacznie szerzej. 
Oprócz wszystkich wymienionych powyżej postanowień wyznaczających wysokość świadczenia 

20. M. Bednarek, [w:] System…, s. 656 i tam cytowana literatura.
21. Tak również A. Olejniczak, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3, Zobowiązania. Część ogólna, red. A. Kidyba, 

Warszawa 2010, s. 220–221; podobnie K. Zagrobelny, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, War-
szawa 2011, s. 633.

22. Zob. M. Krajewski, Świadczenie ubezpieczyciela w umowie ubezpieczenia, „Przegląd Sądowy” 2011, nr 11–12, 
s. 7 i n.
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w razie zajścia wypadku, trzeba będzie zaliczyć do nich również postanowienia umowne określające, 
co jest przedmiotem ochrony, na czym ma polegać wypadek ubezpieczeniowy, w tym również posta-
nowienia przewidujące wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w szczególnych sytuacjach.

Analiza orzecznictwa wydawanego w ramach abstrakcyjnej kontroli wzorców umownych nie 
prowadzi niestety do wniosku, by sądy kierowały się jakąś jednolitą koncepcją głównego świadcze-
nia ubezpieczyciela, a poszczególne rozstrzygnięcia wydają się z tego punktu widzenia w znacznej 
mierze przypadkowe. Jako postanowienia niedozwolone uznawano niejednokrotnie takie klauzule, 
które określały główne świadczenie ubezpieczyciela w myśl każdej z przedstawionych teorii, przy 
czym brak jest jednocześnie danych pozwalających na przyjęcie, że sądy uznawały ich sformu-
łowanie za niejednoznaczne. Uwaga ta dotyczy następujących postanowień:
1) Klauzuli określającej w szczególny sposób wysokość odszkodowania, jeżeli uprzednio wypła-

cono już odszkodowanie za szkodę polegającą na zniszczeniu lub uszkodzeniu przedmiotu 
ubezpieczenia, a przed jego naprawieniem doszło do kolejnej szkody obejmującej ten sam 
przedmiot ubezpieczenia (klauzula wpisana do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod numerami 1310 oraz 1314);

2) Klauzuli przewidującej obniżenie wysokości odszkodowania o procent zniżki udzielonej za za-
stosowanie dodatkowych zabezpieczeń, jeżeli nie zadziałały one w momencie zdarzenia po-
wodującego szkodę (klauzula wpisana do rejestru pod numerem 1583);

3) Klauzul przewidujących w określonych okolicznościach wypłatę odszkodowania w kwocie 
netto, bez podatku VAT (klauzule nr 2001 i 2012).
Wszystkie wymienione powyżej postanowienia odnoszą się do wysokości świadczenia ubez-

pieczyciela spełnianego w razie zajścia wypadku przewidzianego w umowie. Kwestia uznania po-
stanowień za główne świadczenia stron nie była na ogół rozważana, choć np. charakterystyczne 
jest, że w tym samym postępowaniu, w którym uznano niedozwolony charakter klauzuli nr 2001, 
oddalono powództwo w odniesieniu do sposobu zdefi niowania tzw. szkody całkowitej pojazdu, 
uznając, że odpowiednie postanowienie odnosi się do głównego świadczenia stron, gdyż określa 
wysokość odszkodowania za taką szkodę.23 Kontrowersyjne może być również rozstrzygnięcie 
w sprawie klauzuli wpisanej do rejestru pod numerem 3459, przewidującej brak podwyższenia sumy 
ubezpieczenia pomimo podwyższenia tzw. składki regularnej w wyniku indeksacji po osiągnieciu 
przez ubezpieczonego wieku 60 lat. Orzekające w sprawie sądy obu instancji24 uznały, że klauzula 
ta nie odnosi się do głównego świadczenia ubezpieczyciela, gdyż wysokość sumy ubezpieczenia 
jedynie określa jej górny limit, a nie wpływa wprost na wysokość. Założenie to może budzić wąt-
pliwości zwłaszcza w odniesieniu do ubezpieczeń osobowych.

Jeszcze liczniejsze są przykłady wpisanych do rejestru klauzul, które powinny zostać uznane 
za określające główne świadczenie ubezpieczyciela w myśl teorii ponoszenia ryzyka. Dotyczą one:
1) Klauzuli wyłączającej odpowiedzialność w sytuacji, gdy w chwili wyrządzenia szkody poszkodowa-

ny był pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających (klauzula nr 1315);

23. Zob. omówienie zawarte w raporcie Rzecznika Ubezpieczonych dostępnym na stronie internetowej: http://
www.rzu.gov.pl/fi les/20655__5243__Raport_Rzecznika_Ubezpieczonych_poswiecony_klauzulom_abuzywnym_w_
dzialalnosci_ubezpieczeniowej.pdf.

24. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 19 września 2011 r., 
XVII AmC 145/10, niepubl.; wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 9 lutego 2012 r., VI ACa 1472/11, dostępny 
na stronie: http://www.waw.sa.gov.pl/index.php?p=m&idg=mg,6,139,151.
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2) Klauzuli wyłączającej odpowiedzialność w przypadku kradzieży lub krótkotrwałego użycia 
pojazdu, jeżeli ubezpieczający nie zgłosił wcześniej ubezpieczycielowi faktu ewentualnego 
zgubienia, wymiany, dorobienia kluczyków do pojazdu lub wymiany zamków w pojeździe 
(klauzula nr 1508);

3) Klauzuli wyłączającej odpowiedzialność, jeżeli obrażenia fi zyczne powstały w wyniku podróży 
łodzią podwodną, lotu samolotem lub jakimkolwiek powietrznym środkiem transportu z wy-
jątkiem lotu w charakterze pasażera samolotem pasażerskich linii lotniczych odbywanego 
na ustalonej trasie i według zaplanowanego rozkładu (klauzula nr 1712);

4) Klauzuli wyłączającej odpowiedzialność za szkody w pojeździe, którego kierujący w chwili 
wypadku znajdował się w stanie nietrzeźwości lub stanie wskazującym na spożycie alkoholu, 
był pod wpływem narkotyków, środków psychotropowych lub innych podobnie działających 
środków, a także gdy kierowca bez uzasadnionej przyczyny oddalił się z miejsca wypadku 
(klauzula nr 2008);

5) Klauzuli wyłączającej odpowiedzialność za szkodę powstałą w wyniku kradzieży radia lub 
radioodtwarzacza z odejmowanym panelem czołowym gdy ubezpieczający nie może przed-
stawić tego panelu ubezpieczycielowi (klauzula nr 2009);

6) Klauzuli wyłączającej odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody powstałe w czasie ruchu 
pojazdu, gdy pojazd nie posiadał ważnego badania technicznego (klauzula nr 2560).
W przypadku wymienionych powyżej postanowień umownych, wyłączenia odpowiedzialności 

określały zarazem zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, a zatem odnosiły się do głównego 
świadczenia ubezpieczyciela w myśl teorii ponoszenia ryzyka. Brak jest przy tym danych wska-
zujących, by sądy uznały niejednoznaczność sformułowania wymienionych klauzul. Wyciagnię-
cie na tej podstawie wniosku, że sądy stoją na stanowisku teorii świadczenia pieniężnego, byłoby 
jednak pochopne. W rzeczywistości kwestia ta nie jest na ogół wcale rozważana. W niektórych zaś 
przypadkach Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zajmuje wprawdzie stanowisko, trudno 
jednak byłoby mówić o ustalonej linii orzecznictwa.25

Taka ocena może nie być obiektywna, gdyż pochodzi od zadeklarowanego zwolennika teorii 
świadczenia pieniężnego, wydaje się jednak, że jej przyjęcie prowadzi do lepszych rezultatów 
na gruncie ochrony wynikającej z przepisów o niedozwolonych postanowieniach umownych niż 
akceptacja teorii konkurencyjnej. Teoria świadczenia pieniężnego oznacza szerszy zakresu ochro-
ny w sytuacjach, gdy ochrona ta wydaje się rzeczywiście potrzebna.

Jak zastrzeżono na wstępie, powyższy wybór zagadnień związanych z funkcjonowaniem przepi-
sów dotyczących niedozwolonych postanowień umownych w umowie ubezpieczenia ma charakter 
całkowicie subiektywny i pewnie dałoby się znaleźć inne jeszcze kwestie warte omówienia. Ty-
tułem podsumowania należy natomiast zauważyć, że wydaje się, iż pomimo licznych ułomności 
systemu ochrony przed klauzulami abuzywnymi, generalnie można stwierdzić, iż system ten zdaje 
egzamin, prowadząc do wyraźnej poprawy jakości stosowanych wzorców umownych.

25. Tak np. za teorią ponoszenia ryzyka SOKiK wypowiedział się w wyroku z 30 stycznia 2007 r., XVII AmC 30/06, 
omówienie zawarte w raporcie Rzecznika Ubezpieczonych dostępnym na stronie internetowej: http://www.
rzu.gov.pl/fi les/20655__5243__Raport_Rzecznika_Ubezpieczonych_poswiecony_klauzulom_abuzywnym_w_dzia-
lalnosci_ubezpieczeniowej.pdf; za teorią świadczenia pieniężnego natomiast w wyroku z 19 września 2011 r., 
XVII AmC 145/10, niepubl.



– 41 –

Umowa ubezpieczenia a niedozwolone postanowienia umowne

Wykaz źródeł

Literatura
Bagińska E., Kowalewski E., Ziemiak M.P., Poszkodowany a pojęcie konsumenta z art. 221 Kodeksu 

cywilnego, „Prawo Asekuracyjne” 2012, nr 2.
Bednarek M., w: System Prawa Prywatnego, t. 5, Prawo zobowiązań – część ogólna, red. E. Łętow-

ska, C.H. Beck, Warszawa 2005.
Klauzule abuzywne w działalności ubezpieczeniowej, Raport Rzecznika Ubezpieczonych, Warsza-

wa, luty 2012, dostępny na stronie: http://www.rzu.gov.pl/fi les/20655__5243__Raport_Rzeczni-
ka_Ubezpieczonych_poswiecony_klauzulom_abuzywnym_w_dzialalnosci_ubezpieczeniowej.pdf.

Krajewski M., Świadczenie ubezpieczyciela w umowie ubezpieczenia, „Przegląd Sądowy” 2011, 
nr 11–12.

Krajewski M., Umowa ubezpieczenia. Art. 805–834 KC. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2004.
Nawracała J., Klauzule abuzywne w ubezpieczeniach – wadliwość obowiązującej regulacji, „Prawo 

Asekuracyjne” 2010, nr 4.
Olejniczak A., w: Kodeks cywilny. Komentarz, t. III, Zobowiązania – część ogólna, red. A. Kidyba, 

Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
Skory M., Klauzule abuzywne w polskim prawie ochrony konsumenta, Kantor Wydawniczy Zaka-

mycze, Kraków 2005.
Zagrobelny K., w: Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, C.H. Beck, Warszawa 2011.

Orzecznictwo
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konsumentów nr RPZ 30/2011 z 18 listopada 2011 r. dostępna 

na stronie: www.uokik.gov.pl/download.php?plik=10931.
Uchwała Sądu Najwyższego z 13 stycznia 2011 r., III CZP 119/10, OSNC 2011, nr 9, poz. 95.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 28 grudnia 2007 r., VI ACa 438/07, niepubl.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 18 marca 2008 r., VI ACa 1091/07, Lex nr 1120201.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 14 maja 2010 r., VI ACa 1175/09, Lex nr 694224.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 9 lutego 2012 r., VI ACa 1472/11, dostępny na stronie: 

http://www.waw.sa.gov.pl/index.php?p=m&idg=mg,6,139,151.
Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 10 paździer-

nika 2005 r., XVII AmC 56/04, Wokanda 2006, nr 6.
Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 30 stycznia 

2007 r., XVII AmC 30/06, niepubl.
Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 11 paździer-

nika 2007 r., XVII AmC 68/06, niepubl.
Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 30 paździer-

nika 2007 r., XVII Amc 86/06, niepubl.
Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 19 września 

2011 r., XVII AmC 145/10, niepubl.

DR HAB. MARCIN KRAJEWSKI – Katedra Prawa Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersy-
tetu Warszawskiego, radca prawny, partner w kancelarii „Maciesowicz i Krajewski”.





– 43 –

Problemy z ustaleniem abuzywności klauzul

PIOTR PACZKOWSKI

Praktyczne problemy z ustaleniem abuzywności 
klauzul w umowach ubezpieczenia

Wprowadzenie

1. Pojęcie klauzul abuzywnych w umowach ubezpieczenia 

Zgodnie z art. 3851 § 1 Kodeksu cywilnego1 postanowienia umowy zawieranej z konsumentem 
nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób 
sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Nie dotyczy to postanowień 
określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformuło-
wane w sposób jednoznaczny. Postanowienia te są określane jako „niedozwolone postanowienia 
umowne”, „klauzule abuzywne” czy też „klauzule niedozwolone”. 

W doktrynie prawa cywilnego podkreśla się, że abuzywność postanowienia umowy zachodzi 
wówczas, gdy postanowienie to kształtuje prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny 
z dobrymi obyczajami oraz gdy na skutek owej sprzeczności dochodzi do rażącego naruszenia 
interesów konsumenta, przy czym oba te warunki muszą nastąpić łącznie.2 Pojęcie dobrych oby-
czajów nie jest rozumiane jednolicie, niemniej wydaje się, że należy je interpretować przez pryzmat 
uczciwości, lojalności i poszanowania drugiej strony umowy. Z kolei termin „interesy” konsumenta 
proponuje się rozumieć szeroko, nie tylko jako interes ekonomiczny.3 Z punktu widzenia klauzul 
niedozwolonych znaczenie ma ocena, że dochodzi do naruszenia interesów konsumenta w stopniu 
rażącym, tj. czy ma miejsce znaczne, szczególnie doniosłe odstępstwo przyjętego uregulowania 
od zasad uczciwego wyważenia praw i obowiązków stron umowy. Podobnie stwierdził Sąd Najwyż-
szy, który podkreślił, że „«rażące naruszenie interesów konsumenta» oznacza nieusprawiedliwio-
ną dysproporcję praw i obowiązków na jego niekorzyść w określonym stosunku obligacyjnym”4. 

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) – dalej „k.c.”. 
2. A. Rzetecka-Gil, Komentarz do art. 3851 Kodeksu cywilnego, LEX 2011. 
3. A. Olejniczak, Komentarz do art. 3851 Kodeksu cywilnego, LEX 2010.
4. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 lipca 2005 r., sygn. I CK 83/04. 
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Przepis art. 3853 k.c. zawiera listę postanowień, które w razie wątpliwości uważa się za nie-
dozwolone postanowienia umowne – jest to tzw. szara lista klauzul abuzywnych5. Przepisy nie 
zawierają bowiem zakazu ich stosowania, ale lista ta stanowi regułę interpretacyjną, która służy 
do rozstrzygania wątpliwości co do kwalifi kacji danego postanowienia jako niedozwolonego. Za-
stosowanie niektórych z klauzul szarych do umowy ubezpieczenia budzi jednak duże wątpliwości 
ze względu na specyfi kę tej umowy, o czym w dalszej części niniejszego opracowania.

Celem wprowadzenia powyższych przepisów był zamiar zapewnienia konsumentom skutecz-
niejszej ochrony w stosunkach umownych z profesjonalistami oraz potrzeba uwzględnienia w pol-
skim prawie postanowień dyrektywy nr 93/13/EWG z 5 kwietnia 1993 r. o nieuczciwych warunkach 
w umowach konsumenckich.6 Za konsumenta uważa się osobę fi zyczną dokonującą czynności 
prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 k.c.). 

W przypadku umowy ubezpieczenia przepisy k.c. dotyczące klauzul abuzywnych mają jednak 
szerszy zakres podmiotowy. Po pierwsze, przepisy te stosuje się odpowiednio, jeżeli ubezpiecza-
jącym jest osoba fi zyczna zawierająca umowę ubezpieczenia związaną bezpośrednio z jej dzia-
łalnością gospodarczą lub zawodową (art. 805 § 4 k.c.). Po drugie, jeżeli umowa ubezpieczenia 
zawarta na rachunek osoby trzeciej nie wiąże się bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub 
zawodową ubezpieczonej osoby fi zycznej, przepisy art. 3851–3853 k.c. stosuje się odpowiednio 
w zakresie, w jakim umowa dotyczy praw i obowiązków ubezpieczonego (art. 808 § 5 k.c.).

W przypadku zakładów ubezpieczeń problem uznania za niedozwolone dotyczy w przeważającej 
mierze ogólnych warunków ubezpieczeń („OWU”), stanowiących wzorzec umowny powszechnie 
stosowany przy zawieraniu umowy ubezpieczenia z konsumentami7, w tym wszelkiego rodzaju 
załączników do OWU w postaci regulaminów, tabel opłat i limitów, itd.

2. Uznanie za abuzywne postanowień umowy ubezpieczenia 

Uznanie danego postanowienia wzorca umownego (w tym OWU) za niedozwolone w ramach 
tzw. abstrakcyjnej kontroli abuzywności wzorców umownych ma miejsce w drodze wyroku Sądu 
Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (art. 47936 Kodeksu po-
stępowania cywilnego8). Na marginesie należy zwrócić uwagę, że „postanowienia wzorca umowy, 
sprzeczne z bezwzględnie obowiązującym przepisem ustawy, nie powinny być uznane za niedo-
zwolone postanowienie umowne”9. 

Oprócz kontroli abstrakcyjnej postanowienia wzorców umownych podlegają tzw. kontroli in-
cydentalnej, tj. podczas rozpoznawania sprawy dotyczącej konkretnego stosunku obligacyjnego, 
jak również kontroli wykonywanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

5. A. Olejniczak, Komentarz do art. 3853 k.c., LEX 2010. 
6. Dz. Urz. WE z 1993 r. L 95. 
7. Zgodnie z ogólną regułą wyrażoną w art. 384 § 1 k.c. ustalony przez jedną ze stron wzorzec umowy, w szcze-

gólności ogólne warunki umów, wiąże drugą stronę, jeżeli został jej doręczony przed zawarciem umowy. 
Na marginesie należy zauważyć, że w stanie prawnym obowiązującym do dnia 10 sierpnia 2010 r. istniał 
przepis szczególny, zgodnie z którym zakład ubezpieczeń miał obowiązek doręczyć ubezpieczającemu tekst 
ogólnych warunków ubezpieczenia przed zawarciem umowy ubezpieczenia (art. 812 § 1 k.c.). 

8. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) – 
dalej „KPC”. 

9. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 2011 r., sygn. III CZP 119/10. 
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(„UOKiK”) w ramach przysługujących mu uprawnień dotyczących praktyk naruszających zbiorowe 
interesy konsumentów.10 W tych dwóch ostatnich przypadkach uznanie danego postanowienia 
wzorca umownego za zakazane w obrocie konsumenckim nie skutkuje jednak wpisaniem tego 
postanowienia do rejestru takich postanowień, lecz jedynie negatywnym rozstrzygnięciem kon-
kretnego sporu dla przedsiębiorcy stosującego tenże wzorzec lub decyzją Prezesa UOKiK w spra-
wie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Kwestie te, jako niestanowiące głównego 
przedmiotu niniejszego opracowania, zostaną opisane jedynie w zakresie niezbędnym do wy-
jaśnienia problemów związanych z uznaniem za abuzywne postanowień wzorców w ramach ich 
kontroli abstrakcyjnej. 

W ramach kontroli abstrakcyjnej powództwo o uznanie postanowienia wzorca umowy za nie-
dozwolone może wytoczyć każdy, kto według oferty pozwanego mógłby zawrzeć z nim umowę 
zawierającą postanowienie, którego uznania za niedozwolone żąda się pozwem, oraz podmioty, 
do których statutowych zadań należy ochrona interesów konsumentów, w tym Prezes UOKiK 
(art. 47938 KPC). W doktrynie dominuje pogląd, że powodem dochodzącym abstrakcyjnej kontroli 
wzorca (oprócz ww. podmiotów) może być wyłącznie konsument.11 Co istotne, konsument do-
chodzący uznania postanowienia wzorca za niedozwolone jest zwolniony z kosztów sądowych.12 

W postępowaniu o uznanie wzorca umowy za niedozwolone sąd kontroluje wyłącznie treść 
postanowień zawartych we wzorcu, w oderwaniu od konkretnej umowy i wynikającego z niej 
rozkładu praw i obowiązków stron, sposób wykorzystania tego wzorca, czy też jego powszech-
ności w analogicznych wzorcach umowy13, jak również w oderwaniu od warunków ekonomicz-
nych i gospodarczych działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę, w tym sposobu organizacji 
i specyfi ki jego działalności.14

W razie uwzględnienia powództwa SOKiK w sentencji wyroku przytacza treść postanowień 
wzorca umowy uznanych za niedozwolone i zakazuje ich wykorzystywania (art. 47942 KPC). Pra-
womocny wyrok jest publikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz jest przesyłany 
Prezesowi UOKiK, który prowadzi rejestr postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolo-
ne (art. 47944–art. 47945 KPC) zgodnie z ustalonym wzorem15. Rejestr ten jest jawny i dostępny 
m.in. przez stronę internetową UOKiK (www.uokik.gov.pl).

Na dzień 12 września 2012 r. w rejestrze klauzul niedozwolonych było wpisanych ok. 3 715 po-
stanowień abuzywnych, z czego 107 dotyczyło wzorców stosowanych przez zakłady ubezpieczeń.16 

10. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) – 
dalej „ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów”. 

11. P. Telenga, Komentarz do art. 47938 Kodeksu postępowania cywilnego, LEX 2010. 
12. Art. 96 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 90, 

poz. 594 z późn. zm.). 
13. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 października 2011 r., sygn. VI ACa 282/11.
14. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 października 2011 r., sygn. VI ACa 420/11. 
15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2000 r. w sprawie wzoru rejestru postanowień wzorców 

umowy za niedozwolone (Dz. U. Nr 62, poz. 723) – dalej „rozporządzenie w sprawie wzoru rejestru klauzul 
abuzywnych”. 

16. Ocena jest szacunkowa, bowiem niektóre wpisy zostały usunięte, np. klauzula nr 3518 na podstawie wyroku 
Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 lipca 2011 r., sygn. akt VI ACa 74/11, w którym oddalono powództwo 
o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone, inne zaś wpisy zostały „zdublowane”, np. klauzule 
nr 2311 i nr 2559. 
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3.  Skutki uznania za abuzywne postanowień umowy ubezpieczenia w ramach 
kontroli abstrakcyjnej 

Uznanie danego postanowienia wzorca umownego za niedozwolone w ramach kontroli abstrak-
cyjnej rodzi zarówno skutki cywilnoprawne, jak też w zakresie prawa publicznego. 

a) Brak mocy wiążącej klauzuli 

Przede wszystkim niedozwolone postanowienie umowne nie wiąże danego konsumenta, który wy-
stąpił z powództwem o uznanie tego postanowienia za abuzywne, przy czym strony są związane 
umową w pozostałym zakresie (art. 3851 § 1 w zw. z § 2 k.c.). Zasada ta dotyczy oczywiście tylko 
tych konsumentów, którzy nawiązali umowne stosunki prawne z przedsiębiorcą stosującym dany 
wzorzec umowny, bowiem jak już wspomniano, krąg legitymowanych czynnie do wystąpienia z po-
wództwem jest szerszy i obejmuje również podmioty, które jedynie potencjalnie mogą zawrzeć taką 
umowę. Brak związania stron niedozwolonym postanowieniem umownym nie powoduje, że SOKiK 
rozstrzyga o ewentualnych rozliczeniach fi nansowych stron będących tego skutkiem, bowiem po-
zostaje to poza kognicją tego sądu.17 Konsument musi w tym wypadku dochodzić swych roszczeń 
w drodze odrębnego procesu. W praktyce powoduje to, że powództwa o uznanie za niedozwolone 
postanowienia wzorca umowy są nie tyle wytaczane przez konsumentów – którzy zawarli umowę 
z danym przedsiębiorcą i mają bezpośredni interes fi nansowy w uznaniu określonego postanowienia 
za niewiążące, bowiem oni, nawet dysponując korzystnym dla siebie rozstrzygnięciem, musieliby 
wytoczyć kolejny proces przedsiębiorcy, o ile ten dobrowolnie nie spełniłby ich roszczeń – ile przez 
podmioty, których statutowym celem jest ochrona konsumentów, jak też podmioty zainteresowane 
uznaniem klauzuli za niedozwoloną z różnych, niekoniecznie zasługujących na aprobatę względów.18 

Wyrok, w którym uznano postanowienie wzorca za niedozwolone, korzysta również z tzw. roz-
szerzonej prawomocności materialnej19. Prawomocny wyrok SOKiK uznający postanowienie wzor-
ca umowy za niedozwolone ma bowiem skutek wobec osób trzecich od chwili wpisania uznanego 
za niedozwolone postanowienia do rejestru prowadzonego przez Prezesa UOKiK (art. 47943 KPC). 
W doktrynie i orzecznictwie istnieją rozbieżności co do praktycznych skutków tej prawomocności, 
zarówno jeżeli chodzi o jej zakres podmiotowy, jak i przedmiotowy. 

Zgodnie z pierwszym poglądem „Powaga rzeczy osądzonej wyroku uznającego postanowie-
nie wzorca umowy za niedozwolone wyłącza – od chwili wpisania tego postanowienia do rejestru 
(art. 47943 w związku z art. 365 i 47945 § 2 k.p.c.) – ponowne wytoczenie powództwa w tym przed-
miocie, także przez osobę nie biorącą udziału w sprawie, w której wydano wyrok”20. Odmienny 

17. P. Telenga, Komentarz do art. 47938 Kodeksu postępowania cywilnego, LEX 2010. 
18. Szczegółowe wyjaśnienie tego problemu przekracza ramy niniejszego opracowania, warto jedynie zaznaczyć, 

że powód, nie ponoszący praktycznie żadnych kosztów postępowania, może nie tylko „dokuczyć” danemu 
przedsiębiorcy, ale też niejako wymusić na nim ugodę (niedozwoloną w samym procesie), uzyskując w ten 
sposób określone korzyści fi nansowe, jak również może taką korzyść uzyskać, będąc reprezentowanym 
przez fachowego pełnomocnika w ramach zwrotu kosztów procesu. 

19. G. Jędrejek, Komentarz do art. 47943 Kodeksu postępowania cywilnego, LEX 2010.
20. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 2003 r., sygn. III CZP 95/03; podobnie Sąd Najwyższy w wyroku 

z dnia 20 czerwca 2006 r., sygn. III SK 7/06 oraz Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 16 listopada 
2005 r., sygn. VI ACa 473/05. 
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pogląd zakłada, że rozszerzona prawomocność wyroku uwzględniającego powództwo o uznanie 
postanowień wzorca umowy za niedozwolone nie wyłącza możliwości wytoczenia powództwa 
przeciwko przedsiębiorcy stosującemu takie same lub podobne postanowienia, który nie brał 
udziału w postępowaniu, w którym zapadł wyrok.21

Odnosząc się do granic przedmiotowych powagi rzeczy osądzonej, należy uznać, że obejmuje 
ona każde postanowienie wzorca umowy, które jest identyczne z postanowieniem wzorca uznanym 
za niedozwolone.22 Jak się wydaje „identyczność postanowienia” należy odnieść do treści danego 
postanowienia, natomiast nie można tego pojęcia ograniczać do „dosłownego” jego brzmienia. Jak 
podkreślono w orzecznictwie sądowym, „Za niedozwoloną klauzulę umowną w rozumieniu art. 23a 
ust. 2 ustawy z 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów może być uznana klauzula nie tylko 
identyczna, co do treści z klauzulą wpisaną do rejestru, ale także klauzula o treści zbliżonej, której 
stosowanie wywiera taki sam skutek, jak stosowanie klauzuli wpisanej do rejestru”23.

b) Stosowanie klauzuli abuzywnej praktyką niekonsumencką 

Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów stosowanie przez przedsiębiorcę posta-
nowień wzorców umów, które zostały wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych 
za niedozwolone, stanowi zakazaną praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.24  Jeżeli 
Prezes UOKiK stwierdzi takie naruszenie, jest zobowiązany wydać decyzję o uznaniu praktyki 
za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazać zaniechanie jej stosowania.25 W takiej 
decyzji Prezes UOKiK może również określić środki usunięcia trwających skutków naruszenia 
zbiorowych interesów konsumentów w celu zapewnienia wykonania nakazu, w szczególności 
zobowiązać przedsiębiorcę do złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia o treści 
i w formie określonej w decyzji, jak też nakazać publikację decyzji w całości lub w części na koszt 
przedsiębiorcy.26 Ponadto Prezes UOKiK może nałożyć na przedsiębiorcę, który dopuścił się sto-
sowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, karę pieniężną w wysokości 
do 10 proc. przychodu osiągniętego przez przedsiębiorcę w roku rozliczeniowym poprzedzającym 
rok nałożenia kary, nawet jeżeli takie naruszenia przedsiębiorca popełnił nieumyślnie.27

c) Stosowanie klauzuli abuzywnej wykroczeniem 

W świetle obowiązujących przepisów stosowanie klauzuli uznanej za niedozwoloną stanowi wykrocze-
nie. Podmiot zobowiązany na mocy orzeczenia sądu do zaniechania wykorzystywania lub do odwołania 
zalecenia stosowania ogólnych warunków umów albo wzoru umowy, który nie stosuje się do tego obo-
wiązku, zawierając w umowie niedozwolone postanowienia umowne, podlega karze grzywny.28 Jeżeli 

21. Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 7 października 2008 r., sygn. III CZP 80/08; analogicznie SOKiK w wyroku 
z dnia 7 marca 2005 r., sygn. XVII Ama 6/04 oraz z dnia 22 sierpnia 2005 r., sygn. XVII Ama 21/05. 

22. G. Jędrejek, Komentarz do art. 47943 Kodeksu postępowania cywilnego, LEX 2010.
23. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 2007 r., sygn. I CSK 117/07. 
24. Art. 24 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1) ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. 
25. Art. 26 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. 
26. Art. 26 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. 
27. Art. 106 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 4) ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. 
28. Art. 138b § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.) – 

dalej „Kodeks wykroczeń”. 
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orzeczenie sądu dotyczy przedsiębiorcy niebędącego osobą fi zyczną, odpowiedzialność przewidzianą 
ponosi osoba kierująca przedsiębiorstwem lub osoba upoważniona do zawierania umów z konsumenta-
mi.29 W doktrynie przyjmuje się przy tym, że wykroczenie to może być popełnione jedynie umyślnie.30 
Grzywnę wymierza się w wysokości od 20 zł do 5000 zł.31

Ustalenie abuzywności klauzuli w umowie ubezpieczenia 

Przyjęty w polskim systemie prawa system abstrakcyjnej kontroli wzorców umownych rodzi sze-
reg problemów nie tylko teoretycznych, ale przede wszystkim praktycznych dla przedsiębiorców 
w sektorze ubezpieczeniowym. Problemy nie są bynajmniej błahe, bowiem w skrajnych przy-
padkach uznanie określonych postanowień za abuzywne może zburzyć założenia, na których 
ubezpieczyciel oparł konstrukcję danej umowy ubezpieczenia.32 Również kary nakładane przez 
Prezesa UOKiK za praktyki niekonsumenckie polegające na stosowaniu klauzul abuzywnych nie 
są niskie, aczkolwiek należy zaznaczyć, że w praktyce nie są one wymierzane w górnych dozwo-
lonych ustawowo granicach. 

1.  Czy każde postanowienie stosowane przez zakład ubezpieczeń podlega ocenie 
co do uznania je za klauzulę niedozwoloną? 

Pierwszym problemem związanym z abuzywnością określonej klauzuli w umowie ubezpieczenia 
jest ustalenie, czy dane postanowienie stosowane przez ubezpieczyciela w ogóle podlega ocenie 
co do uznania je za klauzulę niedozwoloną. Przepis art. 3851 § 1 k.c. nie dopuszcza bowiem moż-
liwości uznania za klauzulę niedozwoloną postanowień uzgodnionych indywidualnie z konsumen-
tem oraz postanowień określających jednoznacznie główne świadczenia stron.33

a) Postanowienia uzgodnione indywidualnie

Przesłanka indywidualnego uzgodnienia ma miejsce wtedy, kiedy na treść danego postanowienia 
umowy konsument miał rzeczywisty wpływ, przy czym ciężar dowodu, że postanowienie zostało 
uzgodnione indywidualnie, spoczywa na zakładzie ubezpieczeń (art. 3851 § 3 i § 4 k.c.). Ustalenie tej 
okoliczności ma miejsce poprzez zbadanie, jak w konkretnym przypadku doszło do zawarcia umo-
wy ubezpieczenia. Należy przyjąć, że jeżeli umowa ubezpieczenia była zawarta z użyciem wzorca 
umownego (w szczególności OWU), a przedmiotowe postanowienie jest częścią tego wzorca albo 
zostało przejęte do umowy ubezpieczenia z tego wzorca, to konsument nie miał faktycznego wpływu 
na treść tego postanowienia. Wynika to z wykładni art. 3851 § 3 zdanie drugie k.c., zgodnie z którym 
nieuzgodnione są postanowienia umowy przejęte z wzorca umowy zaproponowanego konsumento-
wi przez kontrahenta, a więc tym bardziej dotyczy to postanowień wzorca wiążących konsumenta 

29. Art. 138b § 2 Kodeksu wykroczeń. 
30. M. Zbrojewska, Komentarz do art. 138b Kodeksu wykroczeń, LEX 2010. 
31. Art. 24 Kodeksu wykroczeń. 
32. J. Nawracała, Klauzule abuzywne w umowach ubezpieczenia – wadliwość obowiązującej regulacji, „Prawo 

Asekuracyjne” 4/2010.
33. A. Olejniczak, Komentarz do art. 3851 k.c., LEX 2010.
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na mocy art. 384 k.c.34. Jeżeli nawet umowa ubezpieczenia została zawarta bez użycia wzorca – 
co będzie raczej rzadkie w przypadku umów ubezpieczenia zawieranych w obrocie z konsumenta-
mi – to za nieuzgodnione indywidualnie należy także uznać postanowienia umów niezawieranych 
przy użyciu wzorca, jeżeli nie były one przedmiotem pertraktacji (negocjacji) między stronami.

b) Główne świadczenia stron 

Zgodnie z art. 3851 § 1 zdanie drugie k.c. nie mogą być uznane za niedozwolone postanowienia 
umowne te postanowienia, które określają główne świadczenia stron, jeżeli zostały sformuło-
wane w sposób jednoznaczny, nawet jeżeli są sprzeczne z interesem konsumenta i w skrajnym 
przypadku kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco 
naruszają jego interesy.35 W tym przypadku pierwszeństwo ma zasada transparencji nad zasa-
dą kontroli treści umowy. Należy jednak podkreślić, że wobec wyłączenia mechanizmów kontroli 
sądowej umów w tym zakresie z art. 3851 k.c. w grę mogą wchodzić inne regulacje ochronne kon-
sumenta zawarte w Kodeksie cywilnym, zwłaszcza art. 58 oraz art. 3531 k.c.36, tj. przepisy doty-
czące m.in. nieważności czynności prawnych sprzecznych z zasadami współżycia społecznego 
oraz nieważności treści i celu umowy sprzeciwiających się jej naturze. 

Pojęcie „główne świadczenie stron” zgodnie z orzecznictwem sądowym „należy rozumieć 
wąsko, w nawiązaniu do pojęcia elementów przedmiotowo istotnych (essentialia negotii) dane-
go stosunku prawnego”, a więc „do elementów tych można zatem zaliczyć wynagrodzenie i cenę 
oraz świadczenie wzajemne przedsiębiorcy”37, a przynajmniej jako odniesienie do postanowień 
obligatoryjnych umowy ubezpieczenia, które tworzą nieco szerszy katalog.38 Ustalenie, czy posta-
nowienie danej umowy dotyczy głównego świadczenia kontrahenta konsumenta musi więc mieć 
miejsce poprzez analizę elementów przedmiotowo istotnych i obligatoryjnych tej umowy. Innymi 
słowy klauzula uznana za niedozwoloną w jednego rodzaju umowie nie musi w ogóle podlegać 
ocenie pod tym kątem w innego rodzaju umowie. 

W przypadku umowy ubezpieczenia zgodnie z art. 805 § 1 k.c. ubezpieczyciel zobowiązuje się, w za-
kresie swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umo-
wie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Przepis ten jednoznacznie wskazuje, 
że głównym świadczeniem ubezpieczyciela jest spełnienie określonego świadczenia w razie zajścia 
ubezpieczonego wypadku, niezależnie od tego, jakiego rodzaju jest ten wypadek i jakie świadczenie 
spełnia ubezpieczyciel. Postanowienia dotyczące innych kwestii związanych z zawarciem, wykonaniem 
i rozwiązaniem umowy ubezpieczenia podlegają więc ocenie z punktu widzenia naruszenia interesów 
konsumenta w ramach abstrakcyjnej klauzuli wzorców umownych. 

34. A. Olejniczak, Komentarz do art. 3851 k.c., LEX 2010.
35. J. Majewski, Uwagi o wynagrodzeniu za prowadzenia rachunku bankowego, „Prawo Bankowe” 2001/3/37. 
36. R. Stefanicki, Dobre obyczaje w prawie polskim, PPH 2002/5/23. 
37. Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 2 lutego 2011 r., sygn. VI ACa 910/10, jak też w wyroku z dnia 

9 września 2010 r., sygn. VI ACa 195/10 oraz w wyroku z dnia 29 grudnia 2010 r., sygn. VI AC 403/10; podob-
nie Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 czerwca 2004 r., sygn. I CK 635/03. 

38. Sąd antymonopolowy w wyroku z dnia 30 września 2002 r. (sygn. XVII Amc 47/01), wydanym przy rozpatrywaniu 
kwestii, czy postanowienie o opłacie za nieuzasadnioną reklamację określa jedno z głównych świadczeń stron 
w przypadku umowy rachunku bankowego, odniósł się do praw i obowiązków banku wynikających z obowią-
zujących przepisów przyjmując, że „wysokość prowizji i opłat nie wchodzi w zakres postanowień określających 
główne świadczenia stron umowy rachunku bankowego, gdyż te ostatnie nie są fakultatywne dla stron”. 
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W przypadku ubezpieczeń na życie, jak się wydaje, ocena głównych świadczeń stron może 
i powinna mieć miejsce również przez pryzmat przepisów ustawy o działalności ubezpieczenio-
wej39, bowiem obligatoryjną treść umowy ubezpieczenia na życie określają nie tylko przepisy k.c., 
ale także tej ustawy, w szczególności jej art. 13 ust. 1 i ust. 4. 

Należy przy tym podkreślić, że takie rozumienie głównego świadczenia zakładu ubezpieczeń 
znajduje uzasadnienie w dyrektywie 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych 
warunków w umowach konsumenckich40, która w swej preambule wyraźnie odnosi się do umów 
ubezpieczenia, stanowiąc że „do celów niniejszej dyrektywy ocena nieuczciwego charakteru wa-
runków nie będzie dotyczyła warunków określających główny przedmiot umowy oraz stosunku 
jakości towarów i usług do ich ceny”, a więc „umowy ubezpieczenia, które jasno określają ryzyko 
ubezpieczeniowe oraz odpowiedzialność ubezpieczającego, nie będą podlegały takiej ocenie, ponie-
waż takie ograniczenia brane są pod uwagę przy obliczaniu składki opłacanej przez konsumenta”. 

W praktyce SOKiK dosyć wąsko interpretuje rozumienie głównego świadczenia zakładu ubez-
pieczeń, uznając za niedozwolone np. postanowienia dotyczące zakresu ubezpieczenia i wyłączeń 
odpowiedzialności ubezpieczyciela41, opłat pobieranych przez ubezpieczyciela przy wypłacie war-
tości wykupu42, czy też zasad ustalenia wysokości odszkodowania.43

W tym miejscu należy też przypomnieć, że przepis art. 3851 § 1 k.c. nie dopuszcza możli-
wości uznania za klauzulę niedozwoloną postanowień określających główne świadczenia stron 
tylko wówczas, gdy zostały one sformułowane w sposób jednoznaczny. Jeżeli postanowienia 
te są niejednoznaczne, to mogą zostać uznane zarówno za klauzulę abuzywną, jak też mogą 
zostać zinterpretowane na korzyść konsumenta zgodnie z art. 385 § 2 zdanie drugie k.c. Przez 
„jednoznaczność” należy rozumieć brak wątpliwości co do znaczenia postanowień wzorca, czyli 
ich interpretacja nie powinna umożliwiać nadania im różnych znaczeń. Do wieloznaczności może 
prowadzić używanie terminów nieostrych, które pozwalają na formułowanie kilku (zamiast jednej) 
różniących się od siebie norm, dotyczących zachowania stron stosunku.44

2.  Czy zakład ubezpieczeń może stosować postanowienie wpisane do rejestru 
klauzul abuzywnych? 

Odpowiedź na tak postawione pytanie, ze względu na sposób ustalania abuzywności danego postanowienia 
wzorca umownego oraz sposób prezentacji rozstrzygnięcia w tym zakresie, nie może być jednoznaczna. 

Przede wszystkim należy mieć na uwadze, że zakład ubezpieczeń może stosować postano-
wienie o treści tożsamej z klauzulą wpisaną do rejestru klauzul abuzywnych, o ile będzie to po-
stanowienie uzgodnione indywidualnie z konsumentem i ubezpieczycielowi uda się to wykazać 
w wytoczonym przeciwko niemu procesie. W praktyce, ze względu na tryb zawierania umów ubez-
pieczenia, przypadki takie będą miały miejsce sporadycznie. 

39. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 z późn. zm.) – 
dalej „ustawa o działalności ubezpieczeniowej”. 

40. Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 95/29. 
41. Klauzule nr 3456 i nr 2522. 
42. Klauzula nr 2161.
43. Klauzula nr 2012. 
44. A. Olejniczak, Komentarz do art. 3851 k.c., LEX 2010.
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Druga sprawa, zakład ubezpieczeń może stosować postanowienie o treści tożsamej z klauzulą 
wpisaną do rejestru klauzul abuzywnych, o ile będzie to postanowienie w sposób jednoznaczny okre-
ślające jego główne świadczenie. W praktyce znaczenie tego wyłączenia spod kontroli abstrakcyjnej 
wzorców umownych również nie jest duże. Wynika to przede wszystkim z faktu, że zarówno SOKiK, 
jak i sądy wyższych instancji, wąsko interpretują to pojęcie, w ocenie autora niniejszego opracowa-
nia – czasem zbyt wąsko, bez przeprowadzenia głębszej analizy istoty umowy ubezpieczenia jako 
takiej oraz konstrukcji danej umowy, w przypadku której wzorzec podlega  kontroli. Przykładem może 
tu być klauzula uznana za niedozwoloną, uprawniająca zakład ubezpieczeń do pobrania tzw. opła-
ty likwidacyjnej w wysokości 100 proc. zgromadzonych środków w ramach umowy ubezpieczenia 
na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym przy wypłacie tzw. wartości wykupu, jeże-
li rozwiązanie umowy ubezpieczenia ma miejsce w pierwszym roku ubezpieczenia.45 Znów ramy 
opracowania nie pozwalają na szersze rozwinięcie tego zagadnienia, niemniej wypłata wartości 
wykupu w ww. ubezpieczeniu, oprócz wypłaty świadczenia w razie zajścia ubezpieczonego zdarze-
nia (śmierć lub dożycie przez ubezpieczonego określonego wieku), wydaje się mieścić w katalogu 
głównych świadczeń ubezpieczyciela z tytułu tejże umowy ze względu na charakter ubezpieczenia 
na życie z funduszem kapitałowym. Nie jest to opłata pobierana „przy okazji” rozwiązania umowy 
ubezpieczenia, czy też służąca pokryciu kosztów technicznych związanych z zakończeniem sto-
sunku ubezpieczenia, ale wynika z podstawowych zasad konstrukcyjnych przedmiotowej umowy 
ubezpieczenia i defi niuje wysokość wypłacanego świadczenia. W ocenie autora niniejszego opra-
cowania postanowienie to nie powinno się zatem w ogóle znaleźć w rejestrze klauzul abuzywnych, 
pomijając w tym miejscu jednak pewną niejasność sformułowania tego postanowienia.46

Pozostając przy pojęciu „główne świadczenia stron”, należy też zwrócić uwagę, że w przypad-
ku zakładów ubezpieczeń zasada, iż to pojęcie należy interpretować przez pryzmat danej umowy, 
będzie działała raczej na niekorzyść ubezpieczycieli. O ile bowiem np. określone postanowienie 
dotyczące świadczenia usług drogą internetową ma szanse zostać uznane za główne świadczenie 
dostawcy usług internetowych, o tyle wątpliwe, aby to samo postanowienie zostało uznane za do-
tyczące głównego świadczenia ubezpieczyciela, który świadczy określone usługi w ten sposób.

Trzecią istotną kwestią w omawianym zakresie są praktyczne skutki uznania określonego posta-
nowienia za abuzywne i wpisania go do rejestru takich klauzul, wynikające z rozszerzonej prawomoc-
ności wyroków SOKiK w tym przedmiocie. Jak już wyżej wskazano, w doktrynie i orzecznictwie nie 
ma jednomyślności. Przedstawianym przez każdą ze stron tej dyskusji argumentom trudno przy tym 
odmówić słuszności. Temat ten zapewne zasługuje na szersze rozwinięcie, ale poniżej zostało przed-
stawionych jedynie kilka argumentów przemawiających za każdym z prezentowanych stanowisk. 

Z jednej strony zwolennicy bezpośredniego skutku uznania za klauzulę abuzywną wobec 
innych przedsiębiorców niż pozwany w danym procesie podnoszą, że „Za takim rozwiązaniem, 
obok argumentów jurydycznych, przemawiają także względy celowościowe i funkcjonalne. Jego 
przyjęcie pozwala uniknąć prowadzenia kilku postępowań, z których każde musiałoby kończyć się 
identycznym rozstrzygnięciem merytorycznym, a ponadto sprzyja charakterowi postępowania 
w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, którego celem podstawowym 

45. Klauzula nr 2161. 
46. W świetle innych wyroków SOKiK dotyczących opłat likwidacyjnych jednak widać, że powodem uznawania ich 

za abuzywne jest nie tyle niejasność sformułowań, ile naruszenie interesów konsumenta poprzez ustalenie 
tych opłat w rażąco wygórowanej wysokości. 
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jest usunięcie postanowień wzorca uznanych za abuzywne z obrotu ze skutkiem nie tylko dla stron 
procesu, lecz także wobec osób trzecich (erga omnes). Można więc stwierdzić, że szczególny 
przedmiot postępowania o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, jak i również 
leżący w sferze publicznej cel kontroli abstrakcyjnej, dodatkowo wspiera przyjęcie koncepcji łą-
czącej rozszerzoną prawomocność materialną nie tylko z mocą wiążącą prawomocnego wyroku, 
ale także z jego powagą rzeczy osądzonej jako negatywną przesłanką procesową”47.

Z drugiej strony stojący na stanowisku, że rozszerzona prawomocność wyroku uwzględniającego 
powództwo o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone nie wyłącza możliwości wyto-
czenia powództwa przeciwko przedsiębiorcy stosującemu takie same lub podobne postanowienia, 
który nie brał udziału w postępowaniu, w którym zapadł wyrok, wskazują, że „Przepis art. 47943 Kpc 
stanowi, że wyrok prawomocny ma skutek wobec osób trzecich od chwili wpisania uznanego za nie-
dozwolone postanowienia wzorca umowy do rejestru, o którym mowa w art. 47945 § 2 Kpc. Wyrok 
z zasady rozstrzyga stosunek sporny istniejący pomiędzy stronami. W przypadku, gdy przedmiotem 
roszczenia jest żądanie uznania postanowień wzorca umowy za niedozwolone, sąd uwzględniając 
powództwo, w sentencji wyroku przytacza treść postanowień wzorca umowy uznanych za niedo-
zwolone i zakazuje ich wykorzystywania. Zakaz ten dotyczy jednak wyłącznie pozwanego i wy-
łącznie we wzorcu umowy i w stosunkach z konsumentami. Skutek tego wyroku względem osób 
trzecich, wynikający z art. 47943 Kpc, polega na tym, że osoby te mogą się powoływać na skutki 
uznania klauzuli za niedozwoloną i zakazu jej stosowania, jednak wyłącznie względem podmiotu, 
wobec którego to orzeczono. Odmienny punkt widzenia prowadziłby do sytuacji, że zobowiązanymi 
z wyroku wydanego względem jednego podmiotu, byłyby również podmioty, które nie brały udziału 
w postępowaniu sądowym i nie miały możliwości ochrony swoich praw”48 oraz „Gdyby więc, jak chce 
tego Prezes UOKiK, przyjąć, że zakaz stosowania klauzuli wpisanej do rejestru dotyczy także innych 
podmiotów stosujących w umowach z konsumentami wzorce umów zawierające identyczne lub 
podobne postanowienia umowne, to w istotny sposób podważałoby to sens kontroli abstrakcyjnej 
wzorca. Skutkiem wyroków SOKiK byłoby wyeliminowanie konkretnych klauzul z obrotu prawnego, 
a nie z konkretnego wzorca, także w przypadkach, gdy zapisy te są stosowane zgodnie z dobrymi 
obyczajami i nie naruszają interesu konsumenta (np. towarzyszą im symetryczne zapisy na korzyść 
konsumenta lub wysokość kary umownej albo odstępnego nie jest w tym przypadku wygórowana)”49.

Należy się zgodzić z wyrażonym w doktrynie prawa ubezpieczeniowego poglądem, że spór ten 
na gruncie obowiązującego stanu prawnego jest nierozstrzygalny i wynika z wadliwości przyję-
tych w Polsce rozwiązań dotyczących klauzul abuzywnych.50

W praktyce zakład ubezpieczeń, który znajdzie w stosowanym przez siebie wzorcu umow-
nym postanowienie o brzmieniu tożsamym z klauzulą uznaną już za abuzywną, musi dokonać 
samodzielnej oceny, czy postanowienie to w jego przypadku jest stosowane zgodnie z dobrymi 
obyczajami i czy nie narusza interesów konsumenta, z uwzględnieniem pozostałych postanowień 
tego wzorca. Nie jest to zadanie łatwe, a tym bardziej nie ułatwiają go zasady działania rejestru 
klauzul abuzywnych. 

47. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 2003 r., sygn. III CZP 95/03.
48. Wyrok SOKiK z dnia 7 marca 2005 r., sygn. XVII Ama 6/04. 
49. SOKiK w wyroku z dnia 22 sierpnia 2005 r., sygn. XVII Ama 21/05. 
50. J. Nawracała, Klauzule abuzywne w umowach ubezpieczenia – wadliwość obowiązującej regulacji, „Prawo 

Asekuracyjne” 4/2010.
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3. Zasady działania rejestru klauzul abuzywnych 

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rejestru klauzul abuzywnych rejestr ten zawiera nastę-
pujące dane: data wydania wyroku i sygnatura akt, nazwa i siedziba sądu, który wydał wyrok, 
oznaczenie stron oraz informacja o udziale w postępowaniu prokuratora lub organizacji społecz-
nej, postanowienie wzorca umowy uznane za niedozwolone, data dokonania wpisu i uwagi. Taki 
system prowadzenia rejestru klauzul abuzywnych rodzi szereg problemów praktycznych dla każ-
dego przedsiębiorcy, który chciałby prowadzić działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

a) Czego w rejestrze klauzul abuzywnych nie ma? 

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że w razie uznania przez SOKiK, że dane postanowienie 
wzorca umownego nie jest klauzulą abuzywną, wyrok SOKiK nie jest udostępniany do publicznej 
wiadomości, ani klauzula dozwolona nie jest nigdzie publikowana. Co prawda prawomocny wyrok 
wydany w ramach kontroli abstrakcyjnej jest publikowany w Monitorze Sądowym i Gospodar-
czym51 i literalne brzmienie tego przepisu wskazywałoby, że dotyczy to każdego wyroku (a więc 
też oddalającego powództwo), ale w doktrynie prezentowany jest pogląd, że „ratio legis tego prze-
pisu przemawia przeciwko publikacji wyroków oddalających powództwo, które mogą w ogóle nie 
zawierać przytoczenia treści postanowień wzorca umowy uznanych za niedozwolone (art. 47942 
§ 1 contrario)”52. Z kolei Prezesowi UOKiK jest przesyłany jedynie prawomocny wyrok uwzględnia-
jący powództwo, o czym przesądza jednoznaczne brzmienie przepisów w tym zakresie53.

Tak więc przedsiębiorca, dokonując sprawdzenia wzorca umownego, który zamierza stoso-
wać, pod kątem potencjalnej abuzywności jego postanowień, może jedynie dowiedzieć się, jakie 
postanowienia zostały uznane za abuzywne, ale już nie: jakie są dozwolone. W praktyce może też 
zaistnieć sytuacja, w której określone postanowienie abuzywne zostanie uznane za dozwolone 
w postępowaniu toczącym się przeciwko jednemu przedsiębiorcy (pozew zostanie oddalony), 
a w postępowaniu przeciwko innemu przedsiębiorcy dotyczącym takiej samej klauzuli zostanie 
ona zakazana. W konsekwencji również pierwszy z tych przedsiębiorców będzie musiał zaniechać 
stosowania przedmiotowej klauzuli, z uwagi na rozszerzoną prawomocność wyroku, aby nie na-
razić się na negatywne konsekwencje tego działania.

b) Niedostateczna informacja o klauzulach zakazanych 

W rejestrze klauzul abuzywnych prowadzonym przez Prezesa UOKiK, oprócz danych dotyczących 
danego postępowania, jest wpisywana jedynie treść postanowienia abuzywnego. Postanowienie 
to jest wpisywane zgodnie z sentencją wyroku SOKiK, tj. bez uzasadnienia i w oderwaniu od in-
nych postanowień wzorca, w którym znajdowało się zakwestionowane postanowienie, jak też 
w oderwaniu od umowy, w której to postanowienie się znalazło. W konsekwencji trudno czasem 
dociec, na czym dokładnie polega abuzywność danego postanowienia.54

51. Art. 479 § 1 KPC.
52. P. Telenga, Komentarz do art. 479(43), art. 479(44), art. 479(45) Kodeksu postępowania cywilnego, LEX 2010. 
53. Art. 47945 § 1 KPC.
54. J. Nawracała, Klauzule abuzywne w umowach ubezpieczenia – wadliwość obowiązującej regulacji, „Prawo 

Asekuracyjne” 4/2010.
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Przykładem może tu być postanowienie w brzmieniu „W odniesieniu do skutków prawnych nie-
zapłacenia kolejnej raty składki w terminie wyznaczonym przez ubezpieczyciela odpowiednie zasto-
sowanie mają postanowienia ust. 2”55. Postanowienie to właściwie jedynie odwołuje się do innego 
postanowienia wzorca umownego w zakresie skutków niezapłacenia raty składki w terminie, więc 
trudno je same w sobie uznać za niedozwolone. Inny przykład to klauzula w brzmieniu: „Jeżeli ubezpie-
czyciel potwierdzi ochronę ubezpieczeniową przynajmniej dla dwóch wypadków ubezpieczeniowych 
w przeciągu jednego okresu ubezpieczenia albo kolejnych 12 miesięcy, wówczas może w terminie 
30 dni od daty potwierdzenia ochrony ubezpieczeniowej rozwiązać umowę ubezpieczenia z zachowa-
niem 30 dni okresu wypowiedzenia”56. Nie wiadomo, czy naganne jest w tym przypadku odwołanie 
się do okresu 12 miesięcy, a więc innego niż dany okres ubezpieczenia, czy fakt, że ubezpieczyciel 
w ogóle może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w takim przypadku, czy też termin, w jakim 
ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia, czy wreszcie sam okres wypowiedzenia. 

Nawet jeżeli uda się ustalić, na czym polega abuzywność określonego postanowienia, to trudno 
stwierdzić, czy podobna klauzula zawarta w innym wzorcu nie zostanie uznana za tożsamą do już 
zakwestionowanej. Znów niech będzie tu przykładem klauzula uznana za niedozwoloną, uprawniają-
ca zakład ubezpieczeń do pobrania tzw. opłaty likwidacyjnej w wysokości 100 proc. zgromadzonych 
środków w ramach umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym 
przy wypłacie tzw. wartości wykupu, jeżeli rozwiązanie umowy ubezpieczenia ma miejsce w pierw-
szym roku ubezpieczenia.57 W tym przypadku z uzasadnienia orzeczenia sądu wynika, że posta-
nowienie to zostało uznane za niedozwolone, bowiem stanowi „sankcję za rezygnację z dalszego 
kontynuowania umowy bez powiązania jej z realnie poniesionymi wydatkami” oraz „uzyskiwanie 
przez ubezpieczyciela pewnych korzyści kosztem ubezpieczonego”58. Czy zatem pobranie opłaty 
w wysokości np. 50 proc. w takiej samej sytuacji jest dozwolone? A jak wygląda możliwość pobie-
rania opłat w kolejnych latach ubezpieczenia – czy i w jakiej wysokości można je pobierać? Nieste-
ty odpowiedzi na te pytania nie można znaleźć nawet w uzasadnieniu przedmiotowego wyroku. 

W tym miejscu należy też podkreślić, że o uznaniu postanowienia wzorca umownego za niedo-
zwolone decyduje każdorazowo odrębna ocena jego zgodności z dobrymi obyczajami pod kątem 
kwalifi kowanego naruszenie interesów konsumenta (art. 3851 § 1 k.c.), według stanu z chwili 
zawarcia umowy oraz z uwzględnieniem jej treści i okoliczności jej zawarcia (art. 3852 k.c.). Tak 
więc nie jest wykluczone, że klauzula uznana za abuzywną powinna po jakimś czasie zostać usu-
nięta z rejestru tych klauzul z różnych względów, np. z powodu utraty przez nią aktualności. Polski 
system prawny nie przewiduje jednak takiego rozwiązania.59

4. Lista klauzul „szarych” w umowach ubezpieczenia 

„Szara” lista klauzul abuzywnych zawiera szereg postanowień, których zastosowanie do umów 
ubezpieczenia musi budzić duże wątpliwości. W szczególności można tu wskazać postanowie-

55. Klauzula nr 1463. 
56. Klauzula nr 3523. 
57. Klauzula nr 2161. 
58. Wyrok Sądu Apelacyjnego z 14 maja 2010 r., sygn. VI ACa 1175/09. 
59. J. Nawracała, Klauzule abuzywne w umowach ubezpieczenia – wadliwość obowiązującej regulacji, „Prawo 

Asekuracyjne” 4/2010, s. 58–62. 
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nia, zgodnie z którymi niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które: (i) wyłączają 
lub ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za szkody na osobie, (ii) uzależniają 
zawarcie, treść lub wykonanie umowy od zawarcia innej umowy, niemającej bezpośredniego 
związku z umową zawierającą oceniane postanowienie, (iii) przyznają kontrahentowi konsumenta 
uprawnienia do dokonywania wiążącej interpretacji umowy, (iv) przyznają tylko kontrahentowi 
konsumenta uprawnienie do stwierdzania zgodności świadczenia z umową, (v) wyłączają obowią-
zek zwrotu konsumentowi uiszczonej zapłaty za świadczenie niespełnione w całości lub części, 
jeżeli konsument zrezygnuje z zawarcia umowy lub jej wykonania, (vi) przewidują utratę prawa 
żądania zwrotu świadczenia konsumenta spełnionego wcześniej niż świadczenie kontrahenta, 
gdy strony wypowiadają, rozwiązują lub odstępują od umowy.60

Postanowienia te są często przywoływane jako uzasadnienie powództwa o uznanie klauzuli 
za niedozwoloną w postępowaniu sądowym, czy też decyzji o uznaniu danej praktyki za naru-
szającą zbiorowe interesy konsumentów. Jednakże, o ile omawiane postanowienia znajdą zasto-
sowanie jako zasada ogólna, o tyle nie uwzględniają specyfi ki umowy ubezpieczenia oraz zasad 
działania zakładu ubezpieczeń. W tym miejscu ze względu na ramy opracowania można jedynie 
przykładowo wskazać, że podejrzaną klauzulą jest np. ta, która wyłącza lub ogranicza odpowie-
dzialność względem konsumenta za szkody na osobie. Tymczasem wyłączenia lub ograniczenia tej 
odpowiedzialności są elementem konstrukcyjnym umowy ubezpieczenia (zarówno co do zakresu 
ubezpieczenia, jak i np. sum ubezpieczenia) i bez nich trudno sobie wyobrazić jakąkolwiek umowę 
ubezpieczenia. Podobnie w przypadku postanowienia przyznającego tylko kontrahentowi konsu-
menta uprawnienie do stwierdzania zgodności świadczenia z umową, które w praktyce jest dosyć 
często używane w uzasadnieniach decyzji Prezesa UOKiK. Literalne odczytanie i zastosowanie 
tej klauzuli prowadzi do oczywistej sprzeczności z zasadami tzw. postępowania likwidacyjnego, 
w którym to postępowaniu zakład ubezpieczeń niejako jednostronnie ocenia zasadność zgłoszo-
nych roszczeń i ustala wysokość należnego świadczenia.61

Podsumowanie 

Przedstawione w niniejszym opracowaniu kwestie związane z ustalaniem abuzywności klauzul 
w umowach ubezpieczenia nie wyczerpują katalogu wszystkim problemów, jakie mogą pojawić 
się na tym tle. Problemy te wynikają przede wszystkim z przyjętego w polskim prawie systemu 
abstrakcyjnej kontroli wzorców umownych, w szczególności zasad dotyczących funkcjonowania 
rejestru klauzul niedozwolonych. 

Niestety większość tych problemów jest nierozstrzygalnych w sposób, który mógłby satysfak-
cjonować zakłady ubezpieczeń, w tym zmniejszać ryzyko przez nie ponoszone, w szczególności 
fi nansowe, wynikające z zaburzenia konstrukcji ubezpieczenia wskutek podania w wątpliwość 
określonych postanowień umownych mających do niego zastosowanie, czy też zastosowania 
wobec nich kar fi nansowych za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów.

60. Art. 3853 k.c.
61. J. Nawracała, Klauzule abuzywne w umowach ubezpieczenia – wadliwość obowiązującej regulacji, „Prawo 

Asekuracyjne” 4/2010, s. 58–62.



– 56 –

Wiadomości Ubezpieczeniowe numer specjalny 1/2013

Za słuszne należy uznać postulaty zmiany przepisów w tym zakresie, w sposób który pozwo-
liłby na bardziej racjonalne i efektywne funkcjonowanie rejestru klauzul abuzywnych (np. poprzez 
wyeliminowanie z tego rejestru szeregu właściwie identycznych postanowień62 ), niemniej nie 
wydaje się, aby te postulaty miały szanse zostać zrealizowane w najbliższym czasie.
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Ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela 
z tytułu ryzyk, które wystąpiły przed zawarciem 
umowy ubezpieczenia (na przykładzie 
klauzuli wpisanej do rejestru niedozwolonych 
postanowień pod nr 3456)

1.  Ogólna charakterystyka wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela 
odnoszących się do ryzyk, które wystąpiły przed zawarciem umowy 
ubezpieczenia

W ubezpieczeniach osobowych bardzo często spotykanym rozwiązaniem są wyłączenia ochrony 
ubezpieczeniowej odnoszące się do ryzyk, które wystąpiły przed zawarciem umowy ubezpiecze-
nia. Chodzi tutaj o wyłączenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za zdarzenia o takim samym 
charakterze, jak zdarzenia, które wystąpiły już wcześniej w życiu osoby ubezpieczonej. W praktyce 
wyłą czenia takie odnoszą  się  do ubezpieczeń  od ryzyka poważ nego zachorowania, gdyż  ubezpie-
czyciel wyłą cza swoją  odpowiedzialnoś ć  za ponowne wystą pienie u danego ubezpieczonego cho-
roby1, której ten ubezpieczony już  kiedyś  doś wiadczył (przed zawarciem umowy ubezpieczenia). 
W tym miejscu należ y wyjaś nić , iż  wyłą czenia takie dotyczą  ponownego pojawienia się  choroby 
tego samego rodzaju. Jeśli bowiem wypadkiem ubezpieczeniowym2 jest wystąpienie określonej 

1. Defi nicja terminu „wystąpienie choroby” (według jakich kryteriów należy ocenić, czy dana choroba wystąpi-
ła oraz jaki moment należy uznać za moment wystąpienia tej choroby) ma kluczowe znaczenie na gruncie 
tematyki niniejszego artykułu. Nie rozwijam jednak tej kwestii w tym miejscu, aby nie poprzedzać i nie po-
wtarzać szerszych rozważań poczynionych na ten temat w dalszej części artykułu.

2. Pomimo braku legalnej defi nicji terminu „wypadek ubezpieczeniowy”, jest on powszechnie defi niowany 
w doktrynie jako „zdarzenie, od którego zależy powstanie obowiązku świadczenia zakładu ubezpieczeń” – 
tak np. M. Krajewski, Umowa ubezpieczenia. Art. 805–834 k.c. Komentarz, Warszawa 2004, s. 53 i n. Podkre-
śla się, że to umowa ubezpieczenia / ogólne warunki ubezpieczenia defi niują, co należy uznać za wypadek 
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choroby, a  warunkiem  odpowiedzialności ubezpieczyciela jest zajście wypadku w okresie ubez-
pieczenia, siłą rzeczy wyłączenie to nie odnosi się do sytuacji, w której dana choroba wystąpiła 
przed zawarciem umowy ubezpieczenia i trwała dalej w sposób nieprzerwany. W takim przypadku 
po prostu nie mamy do czynienia z wystąpieniem wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubez-
pieczenia i tego rodzaju wyłączenie byłoby zbędne. Ze względów oczywistych takie wyłączenia 
odpowiedzialności nie będą mieć zastosowania w ubezpieczeniach na życie, w których wypad-
kiem ubezpieczeniowym jest śmierć ubezpieczonego (ubezpieczenie na życie sensu stricto).

Bardzo podobny charakter mają wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela odnoszące 
się do zdarzeń spowodowanych przyczynami, które zaistniały przed zawarciem umowy ubez-
pieczenia. Praktyka ta dotyczy nie tylko ubezpieczeń choroby, ale również ubezpieczeń na życie 
sensu stricto. Konstrukcje i sformułowania używane w ogólnych warunkach ubezpieczeń mają 
najróżniejszy charakter, jednak ich cechą wspólną jest przyjęcie założenia, że ubezpieczyciel 
nie ponosi odpowiedzialności, jeśli wypadek ubezpieczeniowy (np. śmierć, wystąpienie poważ-
nego zachorowania, wystąpienie niezdolności do pracy wskutek poważnego zachorowania) jest 
następstwem przyczyn, które już istniały w chwili zawierania umowy ubezpieczenia. Najbardziej 
typowym przykładem takiego postanowienia będzie oczywiście wyłączenie odpowiedzialności 
za skutki chorób, które istniały w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia. 

Wprowadzając tego rodzaju wyłączenie odpowiedzialności, ubezpieczyciel w praktyce defi niuje 
warunki skuteczności ochrony ubezpieczeniowej, niejako przewidując podwójny warunek odpo-
wiedzialności. Z jednej strony bowiem przesłanką skuteczności ochrony ubezpieczeniowej jest 
wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia. Z drugiej strony natomiast – 
również przyczyna tego wypadku ubezpieczeniowego musi wystąpić w okresie ubezpieczenia. 
Można zatem uznać, iż de facto mamy do czynienia z „dwustopniową” konstrukcją wypadku 
ubezpieczeniowego w postaci: „przyczyna–skutek”, gdzie dopiero wystąpienie skutku w okresie 
ubezpieczenia oznacza, że wypadek ubezpieczeniowy zaszedł (jednak pod warunkiem że również 
przyczyna wystąpiła w okresie ubezpieczenia).

W zależności od rodzaju ubezpieczenia (oraz rodzaju ryzyka ubezpieczeniowego obejmowane-
go ochroną) konstrukcja takich wyłączeń może być mniej lub bardziej skomplikowana. Relatywnie 
najprostsza jest ona w ubezpieczeniach na życie sensu stricto, w których wypadkiem ubezpiecze-
niowym jest śmierć ubezpieczonego. W przypadku tego rodzaju ryzyk można bowiem w bardzo 
łatwy sposób odróżnić wypadek ubezpieczeniowy w postaci śmierci (czyli skutek) od przyczyny 
w postaci choroby istniejącej przed zawarciem umowy ubezpieczenia na życie. Podobnie jest w od-
niesieniu do ubezpieczeń, w których wypadkiem ubezpieczeniowym jest poddanie ubezpieczonego 
operacji lub zabiegowi medycznemu wskutek choroby lub wystąpienie u ubezpieczonego trwałej 
niezdolności do pracy wskutek choroby.

Konstrukcja powyższa okazuje się jednak bardziej skomplikowana w przypadku ubezpie-
czeń na wypadek wystąpienia choroby. Z jednej bowiem strony wystąpienie choroby jest samo 
w sobie wypadkiem ubezpieczeniowym. Z drugiej strony natomiast – omawiane wyłączenie od-

 ubezpieczeniowy. Co do zasady istnieje w tym zakresie dowolność, ograniczona jedynie w praktyce w odnie-
sieniu do ubezpieczeń obowiązkowych (defi nicje wypadków ubezpieczeniowych zawarte są w odpowiednich 
aktach prawnych dotyczących poszczególnych ubezpieczeń) oraz przez art. 822 k.c. odnoszący się do ubez-
pieczeń odpowiedzialności cywilnej (§ 2 i 3 tego przepisu określają możliwe do zastosowania konstrukcje 
wypadku ubezpieczeniowego).
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powiedzialności również odnosi się do choroby. Na pozór mamy zatem do czynienia z błędem 
logicznym. Wydaje się bowiem, że skoro wypadek ubezpieczeniowy (wystąpienie choroby) musi 
wystąpić w okresie ochrony ubezpieczeniowej, to siłą rzeczy nie ma odpowiedzialności za cho-
robę, która już istniała przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej. De facto na pierwszy 
rzut oka mamy zatem do czynienia z wadliwie skonstruowanym i w dodatku niepotrzebnym 
postanowieniem precyzującym, że nie istnieje odpowiedzialność ubezpieczyciela za wypadki 
ubezpieczeniowe, które zaszły przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia. Ta trudność inter-
pretacyjna pojawić się może zresztą przy pierwszym rodzaju wyłączeń („zachorowania tego 
samego rodzaju”), omówionym powyżej. Przedstawione w poprzednich zdaniach wnioski byłyby 
jednak błędne, ponieważ w istocie sens tego wyłączenia jest całkowicie inny. Chodzi bowiem 
w tym przypadku o dwie różne jednostki chorobowe, z których jedna jest konsekwencją drugiej. 
Przykładem może być tutaj ryzyko zawału serca3. Zdarzenie to może być następstwem innej je-
dnostki chorobowej w postaci miażdżycy tętnic wieńcowych. Jeśli zatem ubezpieczony w chwili 
rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej chorował na miażdżycę tętnic wieńcowych, to ubezpie-
czyciel nie będzie ponosił odpowiedzialności za zawał serca, który jest następstwem tejże cho-
roby. Podobnie jest np. w przypadku ryzyka wystąpienia zachorowania w postaci niewydolności 
nerek. Ta jednostka chorobowa może być z kolei przykładowo konsekwencją kamicy nerkowej, 
na którą ubezpieczony już chorował w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia. Przykłady tego 
rodzaju można by mnożyć.

Uzasadnieniem aksjologicznym do wprowadzenia obydwu wspomnianych powyżej rodzajów 
wyłączeń jest fakt, iż ubezpieczyciel nie chce brać na siebie odpowiedzialności za zdarzenia, któ-
rych prawdopodobieństwo wystąpienie ocenia jako zbyt wysokie. W ten sposób ubezpieczyciel, 
eliminuje także ryzyko sytuacji, w której umowa ubezpieczenia jest zawierana ze świadomością, 
że wypadek ubezpieczeniowy wystąpi w okresie ubezpieczenia (np. przez osobę śmiertelnie cho-
rą). W praktyce ma to zatem również wpływ na konieczność dokonywania przez ubezpieczyciela 
oceny ryzyka na etapie zawierania umowy ubezpieczenia (lub przyjmowania danego ubezpieczo-
nego do ubezpieczenia grupowego), o czym jeszcze będzie mowa dalej.

Opisana powyżej konstrukcja dotyczy zarówno umów ubezpieczenia indywidualnego, jak 
i grupowych umów ubezpieczenia. W odniesieniu do ubezpieczeń indywidualnych konstrukcja 
omawianego wyłączenia bazuje na odniesieniu się do przyczyn istniejących przed zawarciem 
umowy ubezpieczenia. Odmiennie jest jednak w ubezpieczeniach grupowych, w przypadku któ-
rych wyłączenia takie odnoszą się z reguły do przyczyn istniejących przed przystąpieniem przez 
danego ubezpieczonego do ubezpieczenia. Wynika to z faktu, iż moment zawarcia grupowej umo-
wy ubezpieczenia może w praktyce przypadać o wiele wcześniej niż moment przystąpienia da-
nego ubezpieczonego do ubezpieczenia.4 Z oczywistych względów w takiej sytuacji odnoszenie 
omawianego wyłączenia do przyczyn, które zaistniały przed zawarciem umowy ubezpieczenia 
grupowego, nie spełniłoby założonej funkcji. 

3. Zgodnie z ogólnie przyjmowanymi klasyfi kacjami (np. Międzynarodową Klasyfi kacją Chorób ICD-10 opraco-
waną przez World Health Organization) zawał serca traktowany jest jako jednostka chorobowa. W praktyce 
ubezpieczeniowej na gruncie ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) zawał serca (oraz 
udar mózgu) są często defi niowane jako nieszczęśliwe wypadki.

4. W przypadku umów, w których skład grupy ubezpieczonych podlega zmianom i możliwe jest przystępowanie 
do ubezpieczenia nowych osób w trakcie trwania umowy ubezpieczenia.
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Wspomniana powyżej różnica między konstrukcją tego wyłączenia w indywidualnych umowach 
ubezpieczenia oraz w umowach ubezpieczenia grupowego odzwierciedla w sposób wyraźny isto-
tę ubezpieczeń grupowych sprowadzającą się do tego, iż w ramach jednej umowy ubezpieczenia 
istnieje wiele stosunków zobowiązaniowych („stosunków ubezpieczeniowych”).5 W tym aspek-
cie skutki prawne, które wiążą się w ubezpieczeniach indywidualnych z faktem zawarcia umowy 
ubezpieczenia, w przypadku ubezpieczeń grupowych będą generalnie związane z momentem 
przystąpienia do ubezpieczenia przez danego ubezpieczonego. W literaturze przedmiotu przed-
stawiono zresztą swego czasu koncepcję, zgodnie z którą umowa ubezpieczenia grupowego nie 
powinna być sama w sobie umową ubezpieczenia, a jedynie „umową ramową”, w ramach której 
ubezpieczyciel zawierałby (w uproszczonym trybie) indywidualne umowy ubezpieczenia z osobami 
należącymi do z góry określonej grupy.6 Koncepcja ta – jak się wydaje – nie znalazła jednak szer-
szego odzwierciedlenia w konstrukcji umów stosowanych w praktyce rynkowej. Nie ulega jednak 
wątpliwości, iż istnieje ścisła analogia jeżeli chodzi o doniosłość prawną faktu zawarcia umowy 
indywidualnego ubezpieczenia na życie oraz faktu przystąpienia przez danego ubezpieczonego 
do umowy ubezpieczenia grupowego. Najlepszym potwierdzeniem tej tezy są losy art. 829 § 2 
Kodeksu cywilnego. Nowelizacja przepisów Kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia, któ-
ra weszła w życie 10 sierpnia 2007 r.7, wprowadziła w art. 829 k.c. przepis § 2 w następującym 
brzmieniu (zdanie pierwsze): „Do zawarcia na cudzy rachunek umowy ubezpieczenia na życie, 
a także do jej zmiany, konieczna jest uprzednia zgoda ubezpieczonego, która powinna obejmo-
wać także wysokość sumy ubezpieczenia.” Przepis ten stał się natychmiast przedmiotem zgod-
nej krytyki ze strony przedstawicieli doktryny. W literaturze przedmiotu podkreślano, iż art. 829 
§ 2 k.c. nie uwzględnia specyfi ki ubezpieczeń grupowych, w których przystąpienie danej osoby 
do ubezpieczenia ma miejsce niejednokrotnie po zawarciu umowy ubezpieczenia i z tego względu 
nie jest możliwe wyrażenie przez danego ubezpieczonego uprzedniej zgody na zawarcie umowy 
ubezpieczenia na jego rachunek.8 Autorzy proponowali różne sposoby rozwiązania problemu – 
w szczególności wykładnię funkcjonalną przepisu oraz wspomnianą powyżej koncepcję „umów 
ramowych”. Na fali tej krytyki ustawodawca dokonał relatywnie szybkiej nowelizacji art. 829 
§ 2 k.c.9, który otrzymał treść następującą (zdanie pierwsze): „W umowie ubezpieczenia na ży-
cie zawartej na cudzy rachunek, odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się nie wcześniej 
niż następnego dnia po tym, gdy ubezpieczony oświadczył stronie wskazanej w umowie, że chce 

5. Tak m.in. M. Serwach, Grupowe ubezpieczenia na życie w świetle prawa, doktryny i praktyki ubezpieczenio-
wej, „Prawo Asekuracyjne” 2010, nr 2, s. 32; K. Malinowska, Zamówienia w Grupówkach, „Miesięcznik Ubez-
pieczeniowy” 2009, nr 9, s. 40.

6. M. Orlicki, J. Pokrzywniak, Umowa Ubezpieczenia. Komentarz do nowelizacji Kodeksu Cywilnego, Warszawa 
2008, s. 129.

7. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw (Dz. U. 2007 Nr 82, poz. 557).

8. Tak m.in. M. Szczepańska, Wpływ zmian w Kodeksie cywilnym na ubezpieczenia na życie, „Prawo Asekuracyj-
ne” 2007, nr 3, s. 44; M. Szczepańska, Ubezpieczenia na życie. Aspekty prawne, Warszawa 2008, s. 123 i n.; 
K. Malinowska, Ubezpieczenie na życie – niebyt w majestacie prawa?, „Prawo Asekuracyjne” 2008, nr 2, 
s. 42 i n.; J. Handschke, B. Kęszycka, E. Kowalewski, Problematyka grupowych ubezpieczeń na życie w świetle 
znowelizowanych przepisów k.c. o umowie ubezpieczenia. Spór o intencje ustawodawcy, „Wiadomości Ubez-
pieczeniowe” 2007, nr 7–8, s. 3; M. Orlicki, J. Pokrzywniak, Ibidem, s. 129.

9. Ustawa z dnia 13 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U.2009.42.341), która weszła w życie w dniu 18.06.2009 r.
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skorzystać z zastrzeżenia na jego rzecz ochrony ubezpieczeniowej”. W ten sposób uwzględnio-
no w praktyce specyfi kę umowy ubezpieczenia grupowego. Jedynie na marginesie należy wska-
zać, iż pozostałe przepisy Kodeksu cywilnego, które wiążą określone skutki z faktem zawarcia 
umowy ubezpieczenia (np. art. 815 § 3, art. 833 i art. 834 k.c.), nie uwzględniają tejże specyfi ki. 
Jednak w doktrynie wyrażane są poglądy, iż na gruncie ubezpieczeń grupowych przez moment 
zawarcia umowy ubezpieczenia należy rozumieć moment przystąpienia do zawartej już umowy 
ubezpieczenia przez danego ubezpieczonego.10 Postulat ten jest w praktyce rynkowej powszech-
nie realizowany poprzez odpowiednie postanowienia umów ubezpieczenia i ogólnych warunków 
ubezpieczenia (w dalszej części artykułu – również w skrócie zwanymi: „OWU”).

Opisane powyżej wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń mają duże znaczenie prak-
tyczne. W sposób istotny wpływają bowiem na zakres ryzyka ubezpieczeniowego przyjmowanego 
przez ubezpieczyciela. Z tego też względu bardzo istotna jest konieczność uwzględniania przy for-
mułowaniu wzorców umownych treści art. 3851 § 1 k.c., dotyczących niedozwolonych postanowień 
umownych. W grę wchodzą również art. 12 ust. 3 i 4 ustawy o działalności ubezpieczeniowej11, przewi-
dujące obowiązek formułowania postanowień umowy i ogólnych warunków ubezpieczenia w sposób 
jednoznaczny i zrozumiały oraz nakazujące postanowienia niejednoznaczne interpretować na ko-
rzyść ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.12 

Przedmiotem dalszej analizy będzie wykazanie doniosłości powyższej kwestii na przykładzie 
klauzuli wpisanej do rejestru niedozwolonych postanowień umownych pod nr 3456 – o następu-
jącym brzmieniu: „Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu wystąpienia u ubezpieczonego po-
ważnego zachorowania dotyczy tylko tych rodzajów poważnych zachorowań, które nie wystąpiły 
u ubezpieczonego przed zawarciem dodatkowej umowy ubezpieczenia w zakresie ryzyka poważnego 
zachorowania”.13 Klauzula ta jest bowiem przykładem postanowienia wyłączającego odpowiedzial-
ność ubezpieczyciela w związku z ryzykami, które zaistniały przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

2. Istota niedozwolonych postanowień umownych

Niedozwolone postanowienia umowne są w literaturze często określane skrótowo jako tzw. klauzule 
abuzywne. Defi nicję klauzuli abuzywnej zawiera art. 3851 § 1 k.c., uznając za taką wszelkie posta-
nowienia kształtujące prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, 
rażąco naruszające jego interesy. Nie dotyczy to jednak postanowień określających główne świad-
czenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób  jednoznaczny. 

10. Tak np. M. Orlicki, J. Pokrzywniak w komentarzu do art. 834 k.c., Umowa Ubezpieczenia. Komentarz do nowe-
lizacji Kodeksu Cywilnego, Warszawa 2008, s. 142.

11. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r., (Dz.U.2003.124.1154);
12. Na konieczność uwzględniania powyższych przepisów przy tworzeniu wzorców umownych wskazuje m.in. 

M. Łachutko, Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zakładów ubezpieczeń w ubezpieczeniach oso-
bowych, „Prawo Asekuracyjne” 2007, nr 2, s. 42 i n.

13. Klauzula wpisana do rejestru niedozwolonych postanowień umownych w dniu 01.08.2012 r. – na podsta-
wie wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wydział XVII Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów z dnia19.11.2011r. (XVII AmC 145/10) trzymanego w mocy wyrokiem Sądu 
Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 lutego 2012 r. VI Wydział Cywilny (VI ACa 1472/2011, opubl. LexPolonica 
nr 3952765) – jednak apelacja od rozstrzygnięcia Sądu I Instancji nie obejmowała omawianej klauzuli.
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Niedozwolonym postanowieniem umownym nie jest również postanowienie, które zostało indywi-
dualnie uzgodnione z konsumentem.14 Możliwość uznania danego postanowienia wzorca umow-
nego za klauzulę abuzywną zależy zatem od łącznego spełnienia następujących przesłanek:
1) ukształtowanie praw i obowiązków konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami;
2) rażące naruszenie interesów konsumenta;
3) dane postanowienie nie określa głównych świadczeń stron albo – dotycząc głównych świad-

czeń stron – nie zostało sformułowane w sposób jednoznaczny;
4) dane postanowienie nie zostało indywidualnie uzgodnione z konsumentem;

Przy ocenie, czy dane postanowienie wzorca umownego ma charakter klauzuli abuzywnej 
znaczenie ma również art. 3853 k.c., wyliczający w sposób przykładowy rodzaje niedozwolo-
nych postanowień umownych. Jak się podkreśla w doktrynie, niewątpliwie część z postanowień 
wymienionych w tym przepisie jest szczególnie ważna z punktu widzenia praktyki zakładów 
ubezpieczeń.15 Wydaje się jednak jednocześnie, iż katalog ten nie uwzględnia do końca specyfi ki 
ubezpieczeń gospodarczych.16

Należy pamiętać o tym, że zakres zastosowania przepisów o klauzulach abuzywnych w od-
niesieniu do ubezpieczeń został rozszerzony w stosunku do „standardowej” ochrony udzielanej 
konsumentom, co jest wyrazem ogólnej tendencji ustawodawcy do rozszerzania ochrony udzie-
lanej konsumentom usług ubezpieczeniowych.17 Zgodnie z art. 3851 k.c., ochrona przewidziana 
w tym przepisie dotyczy umów zawieranych z konsumentem. Defi nicję konsumenta zawiera 
art. 221 k.c., zgodnie z którym za konsumenta uważa się osobę fi zyczną dokonującą czynności 
prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Tymczasem, 
na podstawie z art. 805 § 4 k.c., przepisy art. 3851–3853 stosuje się odpowiednio, jeżeli ubezpie-
czającym jest osoba fi zyczna zawierająca umowę związaną bezpośrednio z jej działalnością go-
spodarczą lub zawodową. Natomiast, zgodnie z art. 808 § 5 k.c., jeżeli umowa ubezpieczenia nie 
wiąże się bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową ubezpieczonej osoby  fi zycznej, 
art. 3851–3853 k.c. stosuje się odpowiednio w zakresie, w jakim umowa dotyczy praw i obowiązków 
ubezpieczonego. Regulacja dotycząca zasad ochrony konsumenta przed klauzulami abuzywnymi 
ma więc odpowiednie zastosowanie także do:
1) ubezpieczających osób fi zycznych niebędących konsumentami;18

2) osób niebędących stroną umowy – czyli ubezpieczonych (o ile umowa ubezpieczenia nie wiąże 
się bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową ubezpieczonej osoby fi zycznej). 
Wypada więc podkreślić, iż regulacja kodeksowa rozciąga ochronę z art. 3851 k.c. również 

na osoby niebędące stroną umowy ubezpieczenia, ale będące podmiotem stosunku ubezpie-

14. W doktrynie wskazuje się jednak na wymóg realnego wpływu konsumenta na uzgadnianie postanowień 
wzorca – tak m.in. Cz. Żuławska [w:] Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom I, 
Lexisnexis, wydanie elektroniczne, komentarz do art. 3851 § 1 k.c.

15. Postanowienia wskazane np. przez S. Rogowskiego [w:] Ochrona konsumenta usługi ubezpieczeniowej w prawie 
polskim, [w:] Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, pod red. T. Sangowskiego, t. 4, Bydgoszcz–Poznań 2002, s. 89.

16. Szerzej na ten temat J. Nawracała, Klauzule abuzywne w ubezpieczeniach – wadliwość obowiązującej regu-
lacji, „Prawo Asekuracyjne” 2010, nr 4, s. 52 i n.

17. Szerzej na ten temat D. Fuchs, Ł. Szymański, Zróżnicowanie zakresu ochrony poszczególnych kategorii nie-
profesjonalnych uczestników rynku ubezpieczeniowego, „Prawo Asekuracyjne” 2012, nr 3, s. 16 i n.

18. M. Orlicki [w:] M. Orlicki, J. Pokrzywniak, Umowa Ubezpieczenia. Komentarz do nowelizacji Kodeksu Cywilne-
go, Warszawa 2008, s. 30.
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czeniowego. Ma to istotne znaczenie praktyczne w kontekście omawianego zagadnienia. Kontro-
la wzorców umownych pod kątem klauzul abuzywnych będzie dotyczyć bowiem również umów 
ubezpieczenia grupowego, które zawsze są umowami zawieranymi na cudzy rachunek.

Ze względu na ramy niniejszego opracowania, przedmiotem rozważań nie będą konsekwen-
cje uznania danego postanowienia wzorca umownego za klauzulę abuzywną.19 W dalszej części 
artykułu skupię się zatem na analizie treści klauzuli nr 3456 w kontekście art. art. 3851 i 3853 k.c. 
oraz na motywach rozstrzygnięcia sądu. 

3. Klauzula nr 3456 – motywy rozstrzygnięcia Sądu20

Omówienia wymagają motywy rozstrzygnięcia, jakimi kierował się Sąd Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów (dalej również: „SOKiK”), gdy uznał omówione powyżej postanowienie za niedozwolone 
postanowienie umowne. Na marginesie należy zaznaczyć, iż pozwany ubezpieczyciel nie wnosił 
apelacji od rozstrzygnięcia tego sądu w zakresie, w którym dotyczyło ono rzeczonej klauzuli. Sąd 
II instancji orzekający w sprawie (powództwo obejmowało również inne postanowienia wzorców 
umownych stosowanych przez pozwanego, apelacja pozwanego dotyczyła części z nich) nie pro-
wadził zatem rozważań dotyczących tej kwestii.

W opinii SOKiK treść postanowienia wpisanego następnie do rejestru niedozwolonych postano-
wień umownych pod nr 3456 nie jest jednoznaczna, przez co może być dowolnie interpretowana. 
Zastosowany w klauzuli zwrot „zachorowania, które nie wystąpiły u ubezpieczonego przed zawar-
ciem dodatkowej umowy ubezpieczenia” nie jest precyzyjny i nie określa, na czym ma polegać 
„wystąpienie” poważnego zachorowania. W szczególności brak jest sprecyzowania, czy należy 
to rozumieć jako wystąpienie objawów tego schorzenia (zachorowania), czy też jako jego zdiag-
nozowanie przez lekarza udokumentowane kartą chorobową.

Odnosząc się z kolei do zarzutu pozwanego ubezpieczyciela, iż postanowienie to nie powin-
no podlegać kontroli pod kątem abuzywności jako postanowienie określające główne świadcze-
nie ubezpieczyciela, SOKiK nie podzielił takiego zapatrywania. Świadczeniem głównym stron 
jest bowiem w opinii sądu: ze strony ubezpieczającego (ubezpieczonego) – zapłata składki, 
ze strony ubezpieczyciela – zapłata określonej kwoty pieniężnej w przypadku zajścia określo-
nego zdarzenia. Zdaniem sądu nie zalicza się natomiast do świadczenia głównego udzielenie 
przez ubezpieczyciela ochrony ubezpieczeniowej. Obowiązek spełnienia świadczenia ziszcza 
się zatem dopiero w przypadku zaistnienia zdarzenia przyjętego w umowie ubezpieczenia, 
a więc objętego zakresem ubezpieczenia. Jednocześnie sąd uznał, iż – nawet gdyby klauzula 
ta miała dotyczyć świadczenia głównego ubezpieczyciela – może podlegać kontroli pod kątem 
abuzywności, z uwagi na fakt, iż postanowienie ogólnych warunków ubezpieczenia ma charak-
ter niejednoznaczny.

19. Szerzej na temat trybu uznania danego postanowienia wzorca umownego za niedozwolone postanowienie 
umowne oraz konsekwencji z tym związanych: J. Nawracała, Klauzule abuzywne…, „Prawo Asekuracyjne” 
2010, nr 4, s. 51 i n.

20. Przytoczone w niniejszej części artykułu motywy uzasadnienia wyroku Sądu Okręgowego Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów zostały częściowo sparafrazowane w opublikowanym uzasadnieniu wyroku Sądu 
Apelacyjnego (opubl. LexPolonica nr 3952765), jednak część rozważań – istotnych dla omawianego proble-
mu – została zawarta wyłącznie w nieopublikowanym uzasadnieniu wyroku sądu I instancji.
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W konsekwencji SOKiK uznał rzeczone postanowienie za sprzeczne z dobrymi obyczajami 
i naruszające interes konsumentów i w związku z tym niedozwolone – jako sprzeczne z art. 3851 
§ 1 i art. 3853 pkt 9 k.c.21 W opinii sądu bowiem, skoro kwestionowane postanowienie nie zawiera 
odwołania do obiektywnego kryterium stwierdzenia wystąpienia poważnego zachorowania przed 
zawarciem umowy ubezpieczenia (chociażby w postaci dokumentacji lekarskiej), wyłącznie od in-
terpretacji strony pozwanej zależy uznanie, czy wystąpiło poważne zachorowanie.

W poczynionych rozważaniach sąd podkreślił również, iż „Ubezpieczyciel przed zawarciem 
umowy powinien przeprowadzić szczegółowy wywiad medyczny przebytych chorób przez ubez-
pieczonego (art. 815 k.c.), a zebrane w ten sposób informacje służą ocenie ryzyka ubezpiecze-
niowego oraz kalkulacji wysokości składki, jednakże fakt wystąpienia danej choroby powinien być 
w sposób obiektywny stwierdzony”. Należy jednak zaznaczyć w tym miejscu, iż pomimo tego spo-
strzeżenia, ocena przez sąd omawianego postanowienia jako klauzuli abuzywnej była związana 
z jego nieprecyzyjnym sformułowaniem. Nie zaś z faktem, że w praktyce tego rodzaju wyłączenie 
oznacza brak konieczności dokonywania oceny ryzyka ubezpieczeniowego przez ubezpieczyciela.

4. Ocena rozstrzygnięcia

Trudno nie zgodzić się z przytoczonymi powyżej argumentami sądu dotyczącymi braku precy-
zji w sformułowaniu klauzuli. Nie wiadomo bowiem, co należy uznać za moment „wystąpienia” 
poważnego zachorowania ani na podstawie jakich kryteriów jest to oceniane. Z uwagi na fakt, 
iż wyłączenie ochrony ubezpieczeniowej odnosi się do poważnych zachorowań, które wystąpiły 
przed zawarciem umowy ubezpieczenia, szczególnie istotne jest określenie, w którym dokładnie 
momencie wystąpiło takie zachorowanie. Bez precyzyjnej defi nicji wyjaśniającej, jak należy ten 
moment określić, powstają w praktyce niemożliwe do przezwyciężenia przeszkody w ustaleniu 
tego momentu. W wielu przypadkach bowiem odpowiedź na pytanie, w której chwili doszło do po-
ważnego zachorowania jest niemożliwa nawet z medycznego punktu widzenia.

Nie ulega zatem wątpliwości, że przedmiotowe postanowienie ma charakter niejednoznacz-
ny. Należy jednak zastanowić się nad wnioskiem, do którego doszedł SOKiK, zgodnie z którym 
oznacza to abuzywność tego postanowienia w świetle art. 3853 pkt 9 k.c. W mojej opinii takie ro-
zumowanie należy uznać za błędne. Czym innym jest bowiem przyznanie jednej ze stron prawa 
dokonywania wiążącej interpretacji umowy, a czym innym użycie w umowie (ogólnych warun-
kach ubezpieczenia) pojęć o charakterze klauzul generalnych, które mogą być w konkretnej sy-
tuacji przez strony odmiennie interpretowane. Zwróćmy uwagę na fakt, że zgodnie z art. 15 i 16 
ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz art. 817 k.c. zakład ubezpieczeń spełnia świadczenie 
ubezpieczeniowe po przeprowadzeniu postępowania w sprawie likwidacji szkody. Podczas tego 
postępowania stwierdza, czy istnieją przesłanki przesądzające bądź wykluczające jego odpowie-
dzialność. Postępowanie to kończy się wydaniem decyzji w sprawie wypłaty świadczenia ubez-
pieczeniowego lub odmowy przyjęcia odpowiedzialności. Idąc tokiem rozumowania SOKiK, można 
uznać, że wprowadzanie przez ubezpieczyciela jakichkolwiek wyłączeń ochrony ubezpieczeniowej 
będzie naruszeniem art. 3851 pkt 9, ponieważ to, czy dane wyłączenie ochrony ubezpieczeniowej 

21. Zgodnie z tym przepisem niedozwolonym postanowieniem umownym jest postanowienie, które przyznaje 
kontrahentowi konsumenta uprawnienia do dokonywania wiążącej interpretacji umowy.
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ma zastosowanie, podlegać będzie przecież ocenie przez ubezpieczyciela, który na tej podstawie 
wyda decyzję dotyczącą świadczenia ubezpieczeniowego. Klauzulą abuzywną byłoby zatem takie 
postanowienie OWU, zgodnie z którym ubezpieczyciel ma wyłączne prawo dokonywania wiążącej 
interpretacji postanowień OWU. Konsekwencją takich (sprzecznych z prawem) postanowień OWU 
byłoby to, że klient – jako związany interpretacją ubezpieczyciela – nie miałby prawa do doko-
nania odmiennej oceny sytuacji niż ubezpieczyciel oraz dochodzenia swych roszczeń przed są-
dem. Tymczasem omawiane postanowienie OWU nie przyznaje ubezpieczycielowi takiego prawa. 
Stanowi jedynie o tym, w jakich sytuacjach ochrona ubezpieczeniowa nie przysługuje. 

Co więcej – nie należy w tym miejscu zapominać o art. 12 ust. 3 i 4 ustawy o działalności ubez-
pieczeniowej. Zgodnie z tymi przepisami:

„3. Ogólne warunki ubezpieczenia oraz umowa ubezpieczenia powinny być formułowane jed-
noznacznie i w sposób zrozumiały.

4. Postanowienia sformułowane niejednoznacznie interpretuje się na korzyść ubezpieczają-
cego, ubezpieczonego, uposażonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia”.

Mamy zatem do czynienia z bezwzględnie obowiązującym przepisem prawa, który wszelkie 
niejasności umowy ubezpieczenia lub OWU nakazuje tłumaczyć na korzyść klienta. Przepis ten 
ma właściwie charakter szczególny w stosunku do art. 65 k.c.22 określającego ogólne zasady wy-
kładni oświadczeń woli. Art. 12 ust. 4 ustawy o działalności ubezpieczeniowej wprowadza regułę 
interpretacyjną, która wymusza swoje zastosowanie – nawet jeśli to doprowadzi do wniosków 
sprzecznych z intencją stron umowy ubezpieczenia (a przynajmniej ubezpieczyciela). Paradok-
salnie – jakakolwiek niejasność zawarta w umowie ubezpieczenia / OWU działa w tym aspekcie 
na korzyść klienta. Odnosi się to w szczególności do postanowień wyłączających odpowiedzialność 
ubezpieczyciela. Trudno zatem uznać, aby sam fakt, iż dane postanowienie wzorca umownego 
było sformułowane w sposób nieprecyzyjny, naruszał w sposób rażący interesy konsumenta 
usługi ubezpieczeniowej. Ochrona tych interesów jest bowiem wymuszona przez bezwzględnie 
obowiązujące przepisy prawa, mające zastosowanie do wykładni postanowień wzorca umowne-
go (na korzyść konsumenta).

Niestety – powyższy (błędny w mojej opinii) sposób rozumowania przyjęty przez sąd należy 
uznać za trwale ustalony w linii orzeczniczej Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz sądu 
apelacyjnego rozpatrującego apelacje od rozstrzygnięć SOKiK. Brak precyzji postanowień wzorców 
umownych stanowi bardzo częstą przyczynę uznania określonego postanowienia za klauzulę abu-
zywną.23 Z tego względu nie należy raczej spodziewać się, aby przedstawiony przeze mnie powyżej 
sposób argumentacji miał przekonać składy orzekające. Nawet gdyby się tak jednak stało, to i tak 
nie ulega wątpliwości, iż brak precyzji w formułowaniu wyłączeń ochrony ubezpieczeniowej nie 
leży w interesie zakładu ubezpieczeń.

Co się tyczy rozważań sądu dotyczących charakteru świadczenia zakładu ubezpieczeń – wy-
daje się, że należy podzielić w tym aspekcie stanowisko sądu. W doktrynie prawa ubezpieczeń 

22. „§ 1. Oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których zło-
żone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje.

 § 2. W umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej do-
słownym brzmieniu”.

23. Jako przykład można tutaj wymienić klauzule nr 1264, 1307, 1324, 1423 – klauzule oraz motywy rozstrzyg-
nięcia sądów zostały opisane w Raporcie Rzecznika Ubezpieczonych „Klauzule abuzywne w działalności 
ubezpieczeniowej” – dostępny na stronie http://rzu.gov.pl/.
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istniał swego czasu spór co do tego, czy świadczenie zakładu ubezpieczeń faktycznie można 
sprowadzić tylko do zapłaty odszkodowania lub świadczenia wskutek zajścia wypadku ubezpie-
czeniowego, czy też świadczeniem zakładu ubezpieczeń jest również samo ponoszenie ryzyka 
zapłaty określonej sumy pieniężnej. Dylemat niniejszy odzwierciedla rozbieżności pomiędzy 
dwiema koncepcjami, które pojawiły się w doktrynie niemieckiej. Pierwsza z nich, zwana Geldlei-
stungstheorie, traktuje świadczenie ubezpieczyciela tylko jako zapłatę określonej sumy pienięż-
nej w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego.24 Druga koncepcja, tzw. Gefahrtragungstheorie, 
różnie zresztą nazywana w literaturze polskiej, głosi, że świadczenie zakładu ubezpieczeń polega 
na samym ponoszeniu ryzyka zapłaty określonej sumy pieniężnej w razie zajścia wypadku ubez-
pieczeniowego. Świadczenie ubezpieczyciela to zatem zapewnianie ochrony ubezpieczeniowej.25 
W polskiej doktrynie prawa ubezpieczeniowego dominuje pogląd, iż świadczenie ubezpieczycie-
la nie polega wyłącznie na zapłacie, ale też na samym udzielaniu ochrony ubezpieczeniowej.26 
Jak się jednak wydaje – koncepcję tę trudno pogodzić z art. 3851 § 1 k.c. Skoro bowiem absolut-
na większość postanowień danego wzorca umownego odnosi się bezpośrednio bądź pośrednio 
do zakresu świadczonej ochrony ubezpieczeniowej – wyłączałoby to te postanowienia (o ile nie 
są sformułowane w sposób niejednoznaczny) z zakresu kontroli pod kątem abuzywności. Aksjo-
logicznie uzasadniony będzie zatem wniosek, iż w kontekście art. 3851 § 1 k.c. za postanowienia 
określające świadczenie główne ubezpieczyciela należałoby uznać wyłącznie te postanowienia, 
które określają wysokość wypłacanego odszkodowania lub świadczenia z umowy ubezpieczenia. 
Abstrahując jednak od powyższych rozważań, za słuszne należy uznać poczynione przez sąd 
spostrzeżenie, iż na kanwie ocenianego postanowienia zagadnienie to jest pozbawione znacze-
nia – z uwagi na fakt, iż mamy do czynienia z postanowieniem niejednoznacznym. 

Na gruncie praktyki ubezpieczeniowej niezwykle ważny jest jednak także inny wniosek po-
średnio wynikający z uzasadnienia wyroku SOKiK. Otóż, Sąd nie upatrywał abuzywności ocenia-
nego postanowienia w tym, iż mamy do czynienia z wyłączeniem odnoszącym się do kwestii, 
które mogą zostać ocenione przez ubezpieczyciela na etapie oceny ryzyka i zbierania informacji 
w trybie określonym w art. 815 k.c.27 Jest to o tyle istotne, że praktyczny wymiar wyłączeń od-

24. Za M. Orlicki, Umowa ubezpieczenia, Warszawa 2002, s. 133. Głównym przedstawicielem tej teorii był V. Ehren-
berg, Versicherungsrecht, Leipzig 1893, t. 1, s. 56 i n.

25. Za M. Orlicki, Ibidem, s. 133. 
26. Tak np. A. Wąsiewicz, Umowa ubezpieczenia, [w:] Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, (red A. Wąsiewicz), 

t. 3, Bydgoszcz 1997, s. 110; M. Orlicki, Ibidem, s. 133 i n.; M. Orlicki, Uwagi o charakterze prawnym świadczenia 
zakładu ubezpieczeń, PUR 1999, nr 10, s. 50 i n.; D. Fuchs, Wybrane cechy umowy ubezpieczenia majątko-
wego, „Prawo Asekuracyjne” 1999, nr 4, s. 42; D. Fuchs, Ochrona ubezpieczeniowa jako świadczenie główne 
ubezpieczyciela, „Prawo Asekuracyjne” 2006, nr 2, s. 40 i n.; W. Warkałło, [w:] W. Warkałło, W. Marek, W. Mo-
gilski, Prawo ubezpieczeniowe, Warszawa 1983, s. 254.

27. „§ 1. Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okolicz-
ności, o które ubezpieczyciel zapytywał w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy w innych pismach. 
Jeżeli ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu 
i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane. W razie zawarcia przez ubezpieczyciela umowy ubezpieczenia 
mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne.

 § 2. Jeżeli w umowie ubezpieczenia zastrzeżono, że w czasie jej trwania należy zgłaszać zmiany okoliczności 
wymienionych w paragrafi e poprzedzającym, ubezpieczający obowiązany jest zawiadamiać o tych zmianach 
ubezpieczyciela niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości. Przepisu tego nie stosuje się do ubezpie-
czeń na życie.
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powiedzialności, o których była mowa na wstępie niniejszego artykułu (w tym konkretnego po-
stanowienia wpisanego do rejestru pod nr 3456), wyraża się w tym, iż w praktyce ubezpieczyciel 
zdejmuje z siebie konieczność dokonywania oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Zamiast bowiem 
zadać ubezpieczającemu / ubezpieczonemu konkretne pytania dotyczące okoliczności, które miały 
miejsce przed zawarciem umowy (co umożliwiłoby ewentualne zwolnienie się z odpowiedzialności 
na podstawie dosyć rygorystycznego dla ubezpieczycieli art. 815 § 3 k.c.28), ubezpieczyciel z góry 
wyłącza odpowiedzialność za zdarzenia ubezpieczeniowe polegające na wystąpieniu choroby, któ-
rej doświadczył już wcześniej ubezpieczony przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Możliwość 
zwolnienia ubezpieczyciela od odpowiedzialności nie tylko nie jest zatem uzależniona od tego, 
że ubezpieczający / ubezpieczony poda ubezpieczycielowi informacje niezgodne ze swoją wiedzą, 
ale również nie jest uzależniona od kwestii związku przyczynowego pomiędzy zachorowaniem, 
które wystąpiło u ubezpieczonego przed zawarciem umowy ubezpieczenia, a zachorowaniem, 
które wystąpiło w okresie ubezpieczenia. 

Z uzasadnienia wyroku sądu można wyciągnąć pośredni, ale wyraźny wniosek, iż wprowadzenie 
tego rodzaju wyłaczeń ochrony jest dopuszczalne, o ile mają one charakter precyzyjny. Jako przy-
kład podał odniesienie się do zachorowania zdiagnozowanego przez lekarza, udokumentowanego 
kartą chorobową. Co za tym idzie – jak się wydaje – przedmiotowe rozstrzygnięcie nie pociąga 
za sobą konieczności zmiany stosowanej przez ubezpieczycieli praktyki, a jedynie konieczność 
jednoznacznego formułowania stosowanych przez nich wzorców umownych.

Możliwość stosowania przez ubezpieczyciela wyłączeń odpowiedzialności będzie miała za-
stosowanie również w odniesieniu do drugiego rodzaju wyłączeń omówionych na wstępie ar-
tykułu – to jest odnoszących się do przyczyny wypadku ubezpieczeniowego, istniejącej przed 
zawarciem umowy ubezpieczenia (bądź przystąpieniem przez danego ubezpieczonego do umo-
wy zawartej na cudzy rachunek). W odróżnieniu od postanowienia będącego przedmiotem roz-
ważań SOKiK, tego rodzaju wyłączenia same w sobie zawierają przesłankę związku przyczyno-
wego. W tym aspekcie ich zastosowanie ma charakter nawet mniej restrykcyjny w porównaniu 
do wyłączenia ocenianego przez SOKiK, które nie przewiduje konieczności istnienia związku 
przyczynowego między wystąpieniem danej choroby przed zawarciem umowy ubezpieczenia 
a jej ponownym wystąpieniem w okresie ochrony ubezpieczeniowej. Z drugiej jednak strony 
w przypadku takich wyłączeń jeszcze wyraźniej przedstawia się kwestia ich oceny w kontek-
ście art. 815 k.c. Pojawia się bowiem pytanie, czy odejście przez ubezpieczyciela od oceny ry-
zyka ubezpieczeniowego nie stanowi rażącego naruszenia interesów konsumenta w kontekście 
art. 815 k.c. nakładającego obowiązek deklaracji ryzyka (jednak wyłącznie w zakresie, o który 
ubezpieczyciel zapytywał) i przewidującego precyzyjnie warunki, pod którymi ubezpieczyciel 

 § 21. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obowiązki określone w paragrafach poprze-
dzających spoczywają zarówno na ubezpieczającym, jak i na ubezpieczonym, chyba że ubezpieczony nie 
wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek.

 § 3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem paragrafów 
poprzedzających nie zostały podane do jego wiadomości. Jeżeli do naruszenia paragrafów poprzedzających 
doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że wypadek przewidziany umową i jego następ-
stwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym”.

28. Szerzej na temat tego przepisu i zagadnień prawnych z nim związanych – J. Nawracała [w:] Prawo ubezpie-
czeń gospodarczych. Komentarz. Tom II. Prawo o kontraktach w ubezpieczeniach. Komentarz do przepisów 
i wybranych wzorców umów (red. Z. Brodecki, M. Serwach, M. Glicz), Warszawa 2010, s. 248 i n.
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może zwolnić się z  odpowiedzialności w przypadku uchybienia temu obowiązkowi przez ubez-
pieczającego / ubezpieczonego. W grę wchodzi również pytanie, czy tego rodzaju wyłączenie 
zawarte we wzorcu umownym nie jest w istocie obejściem art. 815 k.c., co powodowałoby nie-
ważność takiej klauzuli na podstawie art. 58 § 1 k.c. Jest to szczególnie istotne w przypadku 
ubezpieczeń na życie sensu stricto. Zgodnie bowiem z art. 834 k.c., mającym charakter lex spe-
cialis w stosunku do art. 815 § 3 k.c.: „Jeżeli do wypadku doszło po upływie lat trzech od zawarcia 
umowy ubezpieczenia na życie, ubezpieczyciel nie może podnieść zarzutu, że przy zawieraniu 
umowy podano wiadomości nieprawdziwe, w szczególności że zatajona została choroba osoby 
ubezpieczonej. Umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą skrócić powyższy termin”. Sko-
ro zatem ustawodawca przewiduje, iż ubezpieczyciel nie może zastosować sankcji zwolnienia 
z odpowiedzialności z tytułu uchybienia obowiązkowi deklaracji ryzyka, jeżeli od zawarcia umo-
wy ubezpieczenia minęło więcej niż 3 lata, zasadne wydaje się pytanie, czy dopuszczalny jest 
zapis umowy ubezpieczenia / OWU, zgodnie z którym taką sankcję można stosować bezwarun-
kowo, i to wtedy, kiedy w ogóle nie ma deklaracji ryzyka. W mojej opinii taka możliwość istnieje. 
Art. 815 k.c. przewiduje bowiem jedynie obowiązek deklaracji ryzyka w zakresie, o który ubez-
pieczyciel zapytywał, i określa ewentualne konsekwencje niewykonania tego obowiązku. Nie 
nakłada jednak na ubezpieczyciela obowiązku analizy ryzyka przed zawarciem umowy ani też 
nie zakazuje wprowadzania do umowy ubezpieczenia wyłączeń odpowiedzialności odnoszących 
się do kwestii, o które ubezpieczyciel teoretycznie mógł zapytać przed zawarciem umowy. To, 
czy konstrukcja danej umowy ubezpieczenia oparta jest na modelu deklaracji ryzyka, czy też 
na modelu automatycznych wyłączeń odpowiedzialności, powinno być dyktowane jedynie de-
cyzją biznesową ubezpieczyciela. Ze względów oczywistych pierwszy model jest zdecydowa-
nie bardziej korzystny dla ubezpieczającego / ubezpieczonego, podczas gdy drugi – jest lepszy 
z punktu widzenia ubezpieczyciela. Z tego względu wymogi konkurencyjności mogą zadecydo-
wać o tym, iż ubezpieczyciel będzie oferował ubezpieczenia na życie oparte o pierwszy model 
konstrukcyjny. W takim wypadku w praktyce konieczne będzie dokonywanie przez niego analizy 
i oceny ryzyka w trybie art. 815 k.c., a do ewentualnego zwolnienia z odpowiedzialności będzie 
miał zastosowanie § 3 tego przepisu z możliwym uwzględnieniem art. 834 k.c.

Podsumowanie

Wpisanie do rejestru niedozwolonych postanowień umownych omówionej w niniejszym artykule 
klauzuli ma doniosłe znaczenie dla rynku ubezpieczeniowego – w szczególności dla rynku ubez-
pieczeń życiowych.  Z jednej bowiem strony jest to wyraźny sygnał, iż wszelkie postanowienia sto-
sowanych przez ubezpieczycieli wzorców umownych muszą być formułowane w sposób bardzo 
wyraźny i jednoznaczny. Z drugiej jednak strony stanowi pośrednie potwierdzenie dopuszczalności 
stosowania przez ubezpieczycieli klauzul wyłączających w sposób automatyczny odpowiedzialność, 
w przypadku gdy przed zawarciem umowy ubezpieczenia (bądź przystąpieniem do ubezpieczenia 
przez danego ubezpieczonego) zaszły określone zdarzenia wymienione w umowie ubezpieczenia 
/ OWU. W praktyce oznacza to, iż ubezpieczyciel nie ma bezwzględnego obowiązku dokonywania 
analizy ryzyka na etapie zawierania umowy ubezpieczenia / udzielania ochrony ubezpieczeniowej. 
Ma to istotne znaczenie w szczególności w kontekście grupowych umów ubezpieczenia na życie, 
w których możliwość dokonywania takiej analizy jest często znacznie ograniczona.
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Warunki wznowienia ochrony ubezpieczeniowej 
w kontekście klauzul abuzywnych

Uwagi wstępne

Wznowienie ochrony ubezpieczeniowej to jedna z kwestii, które w ostatnim okresie wielokrotnie 
podnoszono na forum rynku ubezpieczeniowego. Problematyka ta stała się szczególnie istotna 
od czasu wydania przez Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
(dalej jako „SOKiK”) w dniu 14 marca 2011 r. wyroku o sygn. akt XVII AmC 2050/091, który uznał 
postanowienia regulujące warunki wznowienia ochrony ubezpieczeniowej w ramach produktu 
jednego z ubezpieczycieli za niedozwolone postanowienie umowne. Z uwagi na charakter posta-
nowień ogólnych warunków ubezpieczyciela – problem stał się istotny dla całego rynku ubezpie-
czeniowego w Polsce. Nie bez przyczyny.

W umowach ubezpieczenia o charakterze długoterminowym, w których składka opłacana jest 
w określonych odstępach czasu, zaprzestanie jej opłacania może doprowadzić do rozwiązania 
umowy ubezpieczenia. Nieuiszczanie lub znaczne opóźnienia w regulowaniu należnych składek 
spowodowane są zazwyczaj czynnikami ekonomicznymi – gorszą sytuacją fi nansową ubezpie-
czającego lub zdarzeniem, które miało na nią znaczący wpływ; na przykład długotrwałą chorobą 
czy brakiem możliwości podejmowania jakiegokolwiek działania i jest niejednokrotnie niezależne 
od woli lub działań ubezpieczającego. Jeżeli opóźnienie zapłaty składki nie jest znaczne, przepisy 
prawa przewidują ograniczenia w możliwości rozwiązania umowy ubezpieczenia lub wygaśnięcia 
ochrony ubezpieczeniowej.2 Natomiast w przypadku, gdy opóźnienie w zapłacie składki  przekracza 

1. MSiG 2012/2/129, LEX nr 1101774, pełny tekst wyroku z uzasadnieniem uzyskany w trybie dostępu do infor-
macji publicznej.

2. Zob. obowiązek uprzedniego wezwania ubezpieczającego do zapłaty zaległej raty składki ze wskazaniem 
skutków nieopłacenia składki uregulowany w art. 814 § 3 k.c. – w odniesieniu do ubezpieczeń majątkowych 
oraz w art. 830 § 2 – w odniesieniu do ubezpieczeń osobowych.
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termin przewidziany przez ubezpieczyciela w ogólnych warunkach ubezpieczenia (dalej jako 
„OWU”), a ubezpieczający nie wykonuje swojego zobowiązania, mimo wezwania go do zapłaty 
składki, skutki mogą być bardziej doniosłe. Zrozumiałe jest, że ubezpieczyciele nie są zaintere-
sowani udzielaniem ochrony ubezpieczeniowej z uwagi na brak zapłaty składki przez ubezpie-
czającego. Co więcej, ograniczenia swobody ubezpieczycieli w zakresie udzielania nieodpłatnej 
ochrony przewidują także przepisy prawa.3 Z różnych przyczyn, m.in. ze względu na kwestie mar-
ketingowe, lojalności wobec klienta, czy też z naturalnych powodów ekonomicznych, związanych 
z długotrwałością stosunku ubezpieczenia, ubezpieczyciele mogą jednocześnie chcieć utrzymać 
nawiązane uprzednio więzi z ubezpieczającym. Ma to szczególne znaczenie w odniesieniu do osób, 
które przez wiele lat spełniały swoje świadczenia w stosunku do ubezpieczyciela, płacąc regularnie 
składki, a następnie popadły w zwłokę z zapłatą kolejnych rat z powodu trudnej sytuacji życiowej. 
Można przypuszczać, że klient po rozwiązaniu przejściowych problemów życiowych nadal będzie 
zainteresowany utrzymywaniem stosunku ubezpieczenia i będzie regularnie spełniał swoje zo-
bowiązania wynikające z umowy ubezpieczenia.

Podobnie ubezpieczający może chcieć uniknąć konsekwencji związanej z brakiem zapłaty 
składki w terminie, którą jest wypowiedzenie umowy i wygaśnięcie stosunku ubezpieczenia, 
trwającego niekiedy przez wiele lat. Ponadto ubezpieczający w wyniku rozwiązania umowy 
może znaleźć się w zupełnie innej sytuacji ubezpieczeniowej. Po upływie długiego czasu od daty 
zawarcia umowy ubezpieczenia, w przypadku jej rozwiązania, ubezpieczający może nie kwali-
fi kować się do ubezpieczenia albo składka z tytułu nowego ubezpieczenia może być znacznie 
wyższa od poprzedniej. 

Zrozumiałe jest zatem, że obu stronom umowy ubezpieczenia może zależeć na wprowadze-
niu do OWU mechanizmu zabezpieczającego przed sytuacją, w której brak zapłaty kolejnej raty 
składki będzie bezwarunkowo wiązał się z rozwiązaniem umowy ubezpieczenia w trybie art. 814 
§ 3 lub art. 830 § 2 k.c. 

Osiągnięciu właśnie tego celu ma służyć instytucja tzw. wznowienia ochrony ubezpieczenio-
wej. Mimo braku defi nicji prawnej, w dużym uproszczeniu, wznowienie ochrony ubezpieczeniowej 
polega na umożliwieniu ponownego objęcia ochroną ubezpieczeniową w przypadku spełnienia 
określonych przesłanek w ramach tej samej umowy ubezpieczenia. Służy temu wprowadzanie 
do OWU postanowień, zgodnie z którymi w przypadku braku zapłaty kolejnej raty składki ubez-
pieczeniowej ochrona wygasa bądź ulega zawieszeniu, ale może zostać w określonych przypad-
kach wznowiona. 

Obowiązujące przepisy prawa, poza tymi o charakterze generalnym, nie regulują warunków, 
jak również samego mechanizmu wznowienia ochrony ubezpieczeniowej. Dlatego też, chociaż 
ubezpieczyciele regulują tę kwestię bardzo różnie, to rozwiązania, jakie może zaproponować 
praktyka, ograniczone są zarówno ramami wynikającymi bezpośrednio z przepisów prawa 
nieodnoszącymi się wprost do samej instytucji wznowienia, jak i z rachunku ekonomicznego. 
Część z proponowanych w przeszłości rozwiązań okazała się nie do zaakceptowania z punktu 
widzenia prawnego.

3. Chodzi tu m.in. o przepisy dotyczące gospodarki fi nansowej zakładów ubezpieczeń.
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1.  Problemy wynikające z wyroku SOKiK z dnia 14 marca 2011 r., 
sygn. akt XVII AmC 2050/09

W świetle wątpliwości i ograniczonych regulacji prawnych dotyczących kwestii wznowienia ochrony 
ubezpieczeniowej, dla dalszych rozważań wskazane jest omówienie wyroku SOKiK z dnia 14 mar-
ca 2011 r., sygn. akt XVII AmC 2050/09.

W powyższym wyroku SOKiK uznał za niedozwolone i zakazał wykorzystywania w obrocie 
z konsumentami postanowienia wzorca umowy o treści: „Jeżeli ubezpieczający wpłaci wszystkie 
zaległe składki ubezpieczeniowe w terminie do 90 dni licząc od dnia powstania zaległości, towa-
rzystwo od dnia następnego po dniu uzupełnienia zaległej składki wznowi pełną odpowiedzialność 
z tytułu świadczeń określonych w § 2”. Postanowienie to zostało wpisane do Rejestru Niedozwo-
lonych Postanowień Umownych pod numerem 26034.

W pozwie do SOKiK, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej jako „Prezes 
UOKiK”) wskazał, że zgodnie z kwestionowanymi OWU, odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu 
umowy obowiązywała w pełnym zakresie przez pierwszych 30 dni od dnia niezapłacenia wyma-
galnej składki, przez kolejne 60 dni zaś była zawieszona. Warunkiem kontynuacji ubezpieczenia 
i wznowienia przez ubezpieczyciela pełnej odpowiedzialności było uzupełnienie składek także 
za okres pomiędzy 31. a maksymalnie 90. dniem od dnia wymagalności niezapłaconej składki. 
Zdaniem Prezesa UOKiK, postanowienie to mieściło się w dyspozycji art. 3853 pkt 22) k.c., któ-
ry stanowi, że „w razie wątpliwości uważa się, że niedozwolonymi postanowieniami umownymi 
są te, które w szczególności (…) przewidują obowiązek wykonania zobowiązania przez konsu-
menta mimo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez jego kontrahenta”.

W odpowiedzi na pozew pozwany ubezpieczyciel wskazał, że Prezes UOKiK pomylił zawiesze-
nie odpowiedzialności z jej wyłączeniem. Zdaniem ubezpieczyciela, wpłata wszystkich zaległych 
składek ubezpieczeniowych w terminie 90 dni od dnia powstania zaległości wznawiała pełną od-
powiedzialność i niwelowała skutki jej zawieszenia. Dopiero brak uregulowania zaległych składek 
w terminie do 90 dni od powstania zaległości powodował wyłączenie odpowiedzialności, które 
było skutkiem wygaśnięcia umowy. Zdaniem pozwanego ubezpieczyciela, z treści klauzuli nie 
wynikało, aby konsument miał obowiązek wykonania swojego świadczenia mimo niewykonania 
świadczenia przez ubezpieczyciela. Nie występowała więc sytuacja, w której konsument wpłacał 
zaległą składkę ubezpieczeniową tytułem świadczenia, którego nigdy nie otrzymywał.

SOKiK nie zgodził się z twierdzeniem, że kwestionowane postanowienie dotyczyło głównych 
świadczeń stron umowy. Uznał, że należą do nich tylko takie elementy konstrukcyjne umowy bez 
których uzgodnienia nie doszłoby do jej zawarcia (essentialia negotii). W niniejszym przypadku 
jest to wypłata przez pozwany zakład ubezpieczeń świadczenia ubezpieczeniowego w razie zaj-
ścia zdarzenia przewidzianego w umowie ubezpieczenia i odpowiadający temu obowiązek klienta 
do uiszczenia stosownych składek ubezpieczeniowych (art. 805 § 1 k.c.). Jednocześnie SOKiK nie 
miał wątpliwości, że de facto konsumenci nie mieli wpływu na treść zakwestionowanej klauzuli, 
a zatem nie była ona z nimi uzgadniana indywidualnie. 

Odnośnie „abuzywności” kwestionowanego postanowienia SOKiK wskazał, że rażące naruszenie 
interesów konsumenta można rozumieć jako nieusprawiedliwioną dysproporcję praw i  obowiązków 

4. http://decyzje.uokik.gov.pl/nd_wz_um.nsf/0/FC24D3B39753AF99C12579260033849D?OpenDocument
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na jego niekorzyść w określonym stosunku obligacyjnym. Natomiast działanie wbrew dobrym 
obyczajom (w zakresie kształtowania treści stosunku obligacyjnego) oznacza tworzenie przez 
partnera konsumenta takich klauzul umownych, które godzą w równowagę kontraktową stron 
takiego stosunku. Tak, w szczególności, kwalifi kowane są wszelkie postanowienia, które zmie-
rzają do naruszenia równorzędności stron stosunku nierównomiernie rozkładając uprawnienia 
i obowiązki między podmiotami, które zawarły umowę. Właśnie brak równowagi kontraktowej jest, 
zdaniem SOKiK, najczęściej wskazywanym przejawem naruszenia dobrych obyczajów poprzez 
zastosowanie określonych klauzul umownych. 

Na tej podstawie SOKiK zauważył, że zgodnie z § 16.1. kwestionowanych OWU, jeżeli ubezpie-
czający nie wpłacił składki ubezpieczeniowej w terminie 30 dni, licząc od dnia jej wymagalności 
określonej w polisie, następowało zawieszenie odpowiedzialności pozwanego z tytułu zdarzeń 
określonych w § 2 tych OWU, a więc zdarzeń powodujących obowiązek wypłaty świadczenia ubez-
pieczeniowego. Natomiast zgodnie z kwestionowanym postanowieniem, jeżeli ubezpieczający 
wpłacił wszystkie zaległe składki ubezpieczeniowe w terminie do 90 dni, licząc od dnia powsta-
nia zaległości, pozwany od dnia następnego po dniu uzupełnienia zaległej składki wznawiał pełną 
odpowiedzialność z tytułu świadczeń określonych w § 2 OWU.

Powyższe postanowienia OWU przewidywały określony skutek w sytuacji, gdy ubezpieczający 
nie zapłacił składki w określonym terminie (30 dni od daty wymagalności tej składki). Skutkiem 
tym było zawieszenie odpowiedzialności pozwanego wynikającej z umowy ubezpieczenia. Innymi 
słowy, ubezpieczyciel w takiej sytuacji nie był zobowiązany do wypłaty odszkodowania w przypad-
ku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego z powodu braku zapłaty składki przez ubezpieczającego.

SOKiK wskazał w omawianym wyroku, iż zgodnie z art. 814 § 3 k.c., w razie opłacania składki 
w ratach, niezapłacenie w terminie kolejnej raty składki może powodować ustanie odpowiedzialno-
ści ubezpieczyciela tylko wtedy, gdy skutek taki przewidywała umowa lub OWU, a ubezpieczyciel 
po upływie terminu wezwał ubezpieczającego do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w termi-
nie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie jego odpowiedzialności. Zatem, aby 
doszło do ustania odpowiedzialności ubezpieczyciela musi on wezwać klienta do zapłaty zaległej 
składki w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania i to pod rygorem (z zagrożeniem), że brak 
zapłaty spowoduje właśnie ustanie tej odpowiedzialności. Takiego warunku nie przewidywały po-
stanowienia kwestionowanych OWU. Stanowiły one jedynie, że pozwany zawiadomi ubezpieczają-
cego w formie pisemnej o zaległości w opłacaniu składki po 30 dniach opóźnienia w jej opłacaniu. 
Co prawda w OWU była mowa o „zawieszeniu” odpowiedzialności pozwanego a nie o jej „ustaniu”, 
jednakże, zdaniem SOKiK, skutek w tym przypadku był taki sam.

Ponadto SOKiK zwrócił uwagę, że z kwestionowanych OWU wynikało jednoznacznie, iż odpo-
wiedzialność ubezpieczyciela obowiązywała do 30 dni od dnia wymagalności składki ubezpiecze-
niowej określonej w polisie. Po upływie tego terminu odpowiedzialność ulegała zawieszeniu, zaś 
dalsze skutki uzależnione były od postępowania ubezpieczającego. I tak, jeżeli opłacił on wszyst-
kie zaległe składki w terminie do 90 dni od powstania zaległości (wymagalności składki), pozwa-
ny od dnia następnego po dokonanej wpłacie wznawiał pełną odpowiedzialność z tytułu umowy 
ubezpieczenia. Natomiast w przypadku, gdy ubezpieczający w powyższym terminie nie wpłacił 
wszystkich zaległych składek, umowa ubezpieczenia wygasała bez możliwości jej wznowienia.

Zdaniem SOKiK, skoro składki ubezpieczeniowe płacone były w określonych terminach, oznaczało 
to, że warunkiem kontynuacji ubezpieczenia i wznowienia przez pozwanego pełnej odpowiedzial-
ności było uzupełnienie przez ubezpieczającego składek za okres pomiędzy 31. a maksymalnie 
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90. dniem od dnia wymagalności niezapłaconej składki. Istotne było w związku z tym określenie 
pojęcia „wznowienia” przez pozwanego jego odpowiedzialności. Jak podnosił ubezpieczyciel, wpłata 
wszystkich zaległych składek ubezpieczeniowych w terminie 90 dni od dnia powstania zaległości 
wznawiała pełną odpowiedzialność i niwelowała skutki zawieszenia odpowiedzialności. Dopiero 
brak uregulowania zaległych składek w terminie do 90 dni od powstania zaległości powodował 
wyłączenie odpowiedzialności jako skutek wygaśnięcia umowy.

SOKiK nie podzielił argumentacji podniesionej przez ubezpieczyciela. Wskazał, że w kwestio-
nowanej klauzuli była mowa o wznowieniu pełnej odpowiedzialności z tytułu zdarzeń ubezpiecze-
niowych. Skoro wznowienie odpowiedzialności następowało od dnia następnego po uiszczeniu 
składki, to oznaczało to, że od tego właśnie dnia powstawał skutek w postaci ponownej odpowie-
dzialności ubezpieczyciela za zajście zdarzenia ubezpieczeniowego.

W konsekwencji, zdaniem SOKiK, z treści kwestionowanego postanowienia wynikało, że kon-
sument miał obowiązek wykonania swojego świadczenia (zapłaty zaległej składki) mimo niewy-
konania świadczenia przez ubezpieczyciela, tj. był zobowiązany do wpłaty zaległej składki ubez-
pieczeniowej tytułem świadczenia, którego nigdy nie otrzymywał, jako że okres, za który była ona 
uiszczana (przynajmniej w części), już upłynął. Ponieważ kwestionowane postanowienie OWU 
przewidywało możliwość pobrania przez ubezpieczyciela składki za okres, w którym ubezpieczony 
nie był objęty ochroną z tytułu umowy ubezpieczenia, SOKiK uznał, że klauzula ta była sprzeczna 
z dobrymi obyczajami, gdyż rażąco naruszała interesy konsumentów i stanowiła jedną z klauzul, 
o których mowa w art. 3853 k.c.

Warto także wskazać, że wyrok potwierdził stanowisko organu nadzoru ubezpieczeniowego 
wyrażone już w 2005 roku w raporcie zatytułowanym „Nieprawidłowości w Ogólnych Warunkach 
Ubezpieczeń”5. Wskazano tam, że niezgodne z art. 813 § 1 k.c. jest uzależnianie przez zakład ubez-
pieczeń wznowienia umowy ubezpieczenia od uiszczenia wszystkich składek należnych za okres, 
kiedy ochrona ubezpieczeniowa nie była udzielana, powiększonych o odsetki określone przez za-
kład ubezpieczeń, gdyż w braku świadczenia ochrony ubezpieczeniowej składka się nie należy, 
a tym samym ubezpieczający nie może pozostawać w opóźnieniu z jej zapłatą (art. 481 k.c.).6

2. Kwestia wznowienia ochrony w świetle art. 814 § 3 i art. 830 § 2 k.c.

Obszerne odniesienie się do zagadnień omówionych w wyroku SOKiK z dnia 14 marca 2011 r., 
sygn. akt XVII AmC 2050/09, było celowe, z uwagi na fakt, iż SOKiK poruszył w nim istotne kwestie 
związane z mechanizmem wznowienia ochrony ubezpieczeniowej.

W pierwszej kolejności należy wskazać na art. 814 § 3 k.c., zgodnie z którym w razie opłacania 
składki w ratach niezapłacenie w terminie kolejnej raty składki może powodować ustanie odpowie-
dzialności ubezpieczyciela tylko wtedy, gdy skutek taki przewidywała umowa lub OWU, a ubezpie-
czyciel po upływie terminu wezwał ubezpieczającego do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie jego odpowiedzialności. Należy 
podkreślić, że przepis ten stanowi o ustaniu odpowiedzialności ubezpieczyciela, a nie o rozwiąza-
niu umowy ubezpieczenia. Wydaje się więc, że na gruncie wskazanego przepisu za  dopuszczalne 

5. http://www.knf.gov.pl/Images/nieprawidlowosci_OWU_tcm75–2266.pdf
6. Strona 18 wskazanego raportu.
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należy uznać uregulowanie w OWU, że brak zapłaty kolejnej składki spowoduje wygaśnięcie od-
powiedzialności ubezpieczyciela (pod warunkiem uprzedniego wezwania), jednakże nie będzie 
wiązał się z automatycznym rozwiązaniem bądź wygaśnięciem umowy ubezpieczenia.

W odniesieniu do ubezpieczeń osobowych istotne są postanowienia art. 830 § 2 k.c., który 
stanowi, że w braku odmiennego zastrzeżenia umowę uważa się za wypowiedzianą przez ubez-
pieczającego jeżeli składka lub jej rata nie została zapłacona w terminie określonym w umowie lub 
OWU, mimo uprzedniego wezwania do zapłaty w dodatkowym terminie określonym w OWU. W każ-
dym przypadku w wezwaniu powinny być podane do wiadomości ubezpieczającego skutki nieza-
płacenia składki. Zatem, skoro przepis wyraźnie dopuszcza możliwość odmiennego uregulowania 
skutków braku zapłaty kolejnej raty składki ubezpieczeniowej, wydaje się, że także w przypadku 
ubezpieczeń osobowych dopuszczalne jest uregulowanie w OWU, że brak zapłaty kolejnej składki 
nie spowoduje wygaśnięcia odpowiedzialności ubezpieczyciela, natomiast umowa ubezpieczenia 
będzie dalej obowiązywać.

Na gruncie powyższego wydaje się więc, że przepisy art. 814 § 3 k.c. i 830 § 2 k.c. nie stoją 
na przeszkodzie uregulowaniu w OWU, że brak zapłaty kolejnej raty składki spowoduje ustanie 
odpowiedzialności ubezpieczyciela (pod pewnymi warunkami), jednakże umowa ubezpieczenia 
będzie w dalszym ciągu obowiązywać, a odpowiedzialność ubezpieczyciela będzie mogła zostać 
wznowiona w razie zaistnienia określonych okoliczności.

Z uzasadnienia omawianego powyżej wyroku SOKiK wynika, że w powołanej sprawie istotne 
było, iż ubezpieczyciel nie przewidział w OWU, że ustanie jego odpowiedzialności następowało 
dopiero po wezwaniu ubezpieczającego do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 
7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności, co mogło wiązać się 
z naruszeniem art. 814 § 3 k.c. 

3. Obliczanie składki za czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela 

Jedną z istotnych kwestii poruszonych w omawianym powyżej wyroku SOKiK jest uregulowanie 
sposobu obliczania składki ubezpieczeniowej za czas trwania odpowiedzialności ubezpieczycie-
la. Jest ona ściśle związana z konstrukcją potencjalnego wznowienia ochrony ubezpieczeniowej. 

Przedstawiając ubezpieczającemu warunki ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczyciel oblicza 
wysokość składki, która umożliwi świadczenie ochrony na takich warunkach. Należy pamiętać 
przy tym, że zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, składkę ubezpie-
czeniową ustala się w wysokości, która powinna, co najmniej, zapewnić wykonanie wszystkich 
zobowiązań z umów ubezpieczenia i pokrycie kosztów wykonywania działalności ubezpieczenio-
wej zakładu ubezpieczeń. 

Proponując ubezpieczającemu zawarcie długoletniej umowy ubezpieczenia na określonych 
warunkach, zakład ubezpieczeń opiera się na przewidywanej wysokości składki ubezpiecze-
niowej w całym okresie ubezpieczenia. Oczywiście w grę wchodzą skomplikowane obliczenia, 
ale w uproszczeniu można powiedzieć, że w przypadku zawieszenia bądź wygaśnięcia ochrony 
ubezpieczeniowej w okresie ubezpieczenia z powodu braku zapłaty kolejnych rat składki przez 
ubezpieczającego – wyliczenie dokonane przez ubezpieczyciela traci na aktualności. Między 
innymi to stanowiło przyczynę zastrzegania w OWU, że wznowienie ochrony ubezpieczeniowej 
może nastąpić jedynie w przypadku, gdy ubezpieczający zapłaci całą kwotę zaległych składek. 
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Z treści art. 813 § 1 k.c. wynika, iż nie jest możliwe uzależnianie wznowienia ochrony ubezpie-
czeniowej od zapłaty wszystkich zaległych składek bez wzajemnego świadczenia zakładu ubez-
pieczeń. Przepis ten jest jednoznaczny i zgodnie z art. 807 § 1 k.c. stanowi normę o charakterze 
iuris cogentis. Podobne założenia przyjęte zostały także przez SOKiK i wydaje się, że podziela-
ją je również inne sądy, które bardzo rygorystycznie podchodzą do kwestii obliczania składki 
za okres odpowiedzialności ubezpieczyciela. Treść art. 813 § 1 k.c. powoływana była przez SOKiK 
w sprawach, w których zakłady ubezpieczeń nie zwracały ubezpieczającemu całej kwoty składki 
za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej7, bądź gdy w ogóle przewidywały możliwość 
niezwracania składki ubezpieczającemu8 oraz w przypadkach, gdy zakłady ubezpieczeń pobierały 
składkę w okresie karencji9.

Nie ma zatem wątpliwości, że nie jest możliwe przyjęcie konstrukcji wznowienia ochrony ubez-
pieczeniowej połączonej z koniecznością zapłaty wszystkich zaległych składek za okres, w trakcie 
którego ochrona ubezpieczeniowa nie była świadczona.

We wcześniej omawianej sprawie ubezpieczyciel wskazywał, że składka nie była pobierana 
za okres, w którym ochrona ubezpieczeniowa nie była świadczona, a konieczność zapłaty wszystkich 
zaległych składek pełniła de facto rolę opłaty „niwelującej skutki zawieszenia odpowiedzialności”. 
SOKiK nie podzielił jednak tej argumentacji. Zdaniem SOKiK, najbardziej problematyczną kwestią 
było to, że wznowienie pełnej odpowiedzialności ubezpieczyciela następuje od dnia następnego 
po uzupełnieniu zaległej składki. A zatem, skoro wznowienie odpowiedzialności następuje od dnia 
następnego po uiszczeniu składki, oznacza to, że skutek w postaci ponownej odpowiedzialności 
ubezpieczyciela powstaje ex nunc od chwili zapłaty.

Skoro tak, to w kontekście zagadnienia wznowienia ochrony ubezpieczeniowej należy rozwa-
żyć, czy w ogóle możliwe jest wprowadzenie do OWU postanowień, zgodnie z którymi w razie za-
płaty zaległych składek odpowiedzialność ubezpieczyciela zostaje „przywrócona” w odniesieniu 
do „nieopłaconego” okresu.

Ustawodawca w treści art. 806 § 2 k.c. wskazuje, że objęcie ubezpieczeniem okresu poprzedza-
jącego zawarcie umowy jest bezskuteczne jeżeli w chwili zawarcia umowy którakolwiek ze stron 
wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć, że wypadek zaszedł 
lub że odpadła możliwość jego zajścia w tym okresie. W omawianym przypadku nie ulega wątpli-
wości, że po upływie „nieopłaconego” okresu ubezpieczenia przynajmniej ubezpieczający będzie 
wiedział, czy zdarzenie ubezpieczeniowe zaszło w tym okresie10. Z drugiej strony, z brzmienia 
art. 806 § 2 k.c. wynika, że dotyczy on okresu poprzedzającego zawarcie umowy ubezpiecze-
nia. W omawianej sytuacji wznowienia ochrony ubezpieczeniowej „nieopłacony” okres zawiera 
się w okresie trwania uprzednio zawartej umowy ubezpieczenia, co mogłoby wskazywać na to, 
że art. 806 § 2 k.c. nie znajduje zastosowania w tym przypadku. A zatem, teoretycznie, takie roz-
wiązanie nie byłoby sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Np. wyrok SOKiK z dnia 3 listopada 2005 r., sygn. akt XVII AmC 2/05, wyrok SOKiK z dnia 11 października 
2007 r., sygn. akt XVII AmC 68/06.

8. Np. wyrok SOKiK z dnia 30 października 2007 r., sygn. akt XVII AmC 86/06, wyrok SOKiK z dnia 16 kwietnia 
2007 r., Sygn. akt XVII AmC 42/06.

9. Np. wyrok SOKiK z dnia 27 czerwca 2008 r., sygn. akt XVII Ama 135/07.
10. Z oczywistych przyczyn omawiana sytuacja nie może dotyczyć zgonu ubezpieczającego będącego ubezpie-

czonym w umowie ubezpieczenia na życie. 
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Odnosząc się do stanu faktycznego w omawianej wcześniej sprawie SOKiK jednak wskazał, 
że w takim przypadku ubezpieczyciel mógłby potencjalnie być narażony na sytuacje, w których 
konsumenci zawieraliby umowy i nie płacili składek ubezpieczeniowych za kolejne okresy, a czy-
niliby to dopiero w razie zajścia zdarzenia uprawniającego ich do uzyskania świadczenia ubezpie-
czeniowego. Natomiast w razie niewystąpienia wypadku ubezpieczający nie byliby w ogóle skłonni 
do opłacania zaległych składek. W ten sposób przez pewien okres ubezpieczający uzyskiwaliby 
de facto ochronę ubezpieczeniową nieodpłatnie, a ubezpieczyciel byłby narażony na istotne stra-
ty. Można jednak zadać sobie pytanie, czy w świetle powyższego i brzmienia art. 805 § 1 k.c., 
zawarcie w OWU takiego postanowienia nie byłoby regulacją w ogóle sprzeczną z samą istotą 
umowy ubezpieczenia.

Oczywiście gdyby założyć, że wprowadzenie takiej konstrukcji jest teoretycznie możliwe, do-
puszczalne byłoby także zawarcie w OWU postanowień przeciwdziałających sytuacji wskazanej 
przez SOKiK, np. wprowadzenie ograniczeń co do możliwości wznowienia ochrony w przypadku 
zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego. W takim jednak wypadku można byłoby narazić się na za-
rzut, że wznowiona ochrona jest w rzeczywistości ochroną pozorną, a przedmiotowe postanowie-
nia OWU mają na celu wyłącznie obejście przepisu art. 813 § 1 k.c.

4. Praktyczny model wznowienia ochrony ubezpieczeniowej

Można zatem zadać sobie pytanie, czy w świetle powyższego da się znaleźć rozwiązania praktyczne, 
które umożliwią skuteczne zastosowanie konstrukcji wznowienia ochrony ubezpieczeniowej, oraz 
czy istnieje możliwość zminimalizowania ryzyka uznania takich postanowień OWU za abuzywne. 

W praktyce rozważane są odmiennego rodzaju rozwiązania, między innymi takie, w których 
przewidywana jest opłata z tytułu wznowienia ochrony ubezpieczeniowej, „darmowa” ochrona 
ubezpieczeniowa w określonych ramach czasowych, zawarcie nowej umowy ubezpieczenia czy 
też odroczenie zapłaty składki. 

a) Opłata za wznowienie ochrony ubezpieczeniowej

Jedną z możliwości, którą rozważano jako teoretycznie dopuszczalną było przypisanie kwocie 
pobieranej przez zakład ubezpieczeń, w przypadku wznowienia ochrony ubezpieczeniowej, cha-
rakteru opłaty z tytułu wznowienia ochrony ubezpieczeniowej. Jednakże niemająca charakteru 
składki ubezpieczeniowej opłata jedynie teoretycznie zmniejszałaby ryzyko narażenia się ubez-
pieczyciela na zarzut naruszenia art. 813 § 1 k.c., tj. pobierania składki za okres, w którym zakład 
nie ponosi odpowiedzialności. Pozytywnym skutkiem zastosowania takiego rozwiązania byłoby to, 
że ubezpieczyciel otrzymywałby określony ekwiwalent pieniężny, który w zależności od przyjętych 
rozwiązań mógłby równoważyć wysokość nieopłaconych a skalkulowanych składek, pozwalając 
na pozostawienie w dotychczasowej wysokości pozostałych parametrów ubezpieczenia, takich 
jak wysokość sumy ubezpieczenia. 

Takie rozwiązanie łączyłoby się jednak co najmniej z dwoma istotnymi ryzykami. Przede 
wszystkim ubezpieczycielowi może być trudno wykazać uzasadnienie dla pobieranej opłaty, 
w szczególności wskazanie z jakimi: świadczeniami, wydatkami lub czynnościami ubezpieczy-
ciela, jest ona związana. W świetle wyroków SOKiK oraz sądów apelacyjnych wydanych zwłaszcza 
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w kontekście tzw. opłat likwidacyjnych w ubezpieczeniach na życie związanych z ubezpieczenio-
wym funduszem kapitałowym można sądzić, że także w tym wypadku należy spodziewać się 
rygorystycznego podejścia do sytuacji, w której zakład ubezpieczeń nie jest w stanie przekonu-
jąco uzasadnić pobieranej od ubezpieczającego opłaty. W wyroku z dnia 14 maja 2010 r.11 Sąd 
Apelacyjny w Warszawie wskazał, że ubezpieczyciel nie może zastrzegać określonych sankcji 
fi nansowych związanych z rezygnacją ubezpieczającego z kontynuacji umowy bez powiąza-
nia jej z realnie istniejącymi wydatkami po stronie ubezpieczyciela. Stwierdził, że nie może być 
usprawiedliwieniem dla takich opłat ani długoterminowy charakter ubezpieczenia na życie, ani 
powszechna praktyka istniejąca na rynku w tym zakresie. Podobnie w wyroku z dnia 1 wrześ-
nia 2011 r.12 SOKiK stanął na stanowisku, że w przypadku gdy zakład ubezpieczeń nie jest w stanie 
wykazać za jakie świadczenia pobierana jest opłata likwidacyjna, nie jest on uprawiony do po-
bierania takiej opłaty. W sytuacji gdy postanowienie umowne przewiduje obowiązek spełnienia 
przez konsumenta na rzecz oferenta świadczenia bez określenia jego charakteru lub ewentual-
nego świadczenia wzajemnego, powinno ono być uznane za sprzeczne z dobrymi obyczajami 
i rażąco naruszające interes konsumentów. Powyższe stanowisko zostało także podtrzymane 
w wyroku SOKiK z dnia 9 stycznia 2012 r.13

W konsekwencji wprowadzenie do OWU postanowienia nakładającego na ubezpieczającego 
obowiązek uiszczenia określonej opłaty w związku ze wznowieniem ochrony ubezpieczeniowej, 
o ile nie będzie można wykazać jej jednoznacznego charakteru ani świadczenia wzajemnego 
ubezpieczyciela, może spowodować poważne ryzyko uznania takiej klauzuli za niedozwolone 
postanowienie umowne. 

b)  Objęcie ochroną ubezpieczeniową okresu, za który nie była opłacana składka

Inna brana pod uwagę konstrukcja praktyczna w zakresie wznowienia ochrony ubezpieczeniowej 
dotyczy art. 806 § 2 k.c. Rozważano wprowadzenie postanowienia, zgodnie z którym w przypadku 
zapłaty przez ubezpieczającego zaległych składek i wobec braku zajścia zdarzenia ubezpiecze-
niowego, ochrona ubezpieczeniowa byłaby rozciągnięta wstecznie na okres, za który nie została 
opłacona składka w terminie.

Problemy i wątpliwości związane z przyjęciem takiej konstrukcji zostały w znacznej mierze 
już wcześniej omówione. Należy w tym miejscu jedynie przypomnieć, że niezależnie od kompli-
kacji praktycznych polegających na potencjalnej możliwości korzystania przez ubezpieczają-
cych z „darmowego” okresu ochrony, istniałoby także ryzyko prawne związane z potencjalną 
sprzecznością takiego rozwiązania z art. 806 § 2 k.c. lub z samą istotą umowy ubezpieczenia 
(art. 805 k.c.).

Warto także wskazać, że ewentualna próba ograniczania możliwości wznawiania ochrony 
ubezpieczeniowej, w przypadku gdy zdarzenie ubezpieczeniowe już zaszło, mogłoby rodzić ryzy-
ko uznania takich postanowień za sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszające interes 
konsumenta.

11. Sygn. akt VI ACa 1175/09, LEX nr 694224.
12. Sygn. akt XVII AmC 1941/11.
13. Sygn. akt XVII AmC 355/11.
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c) Odroczenie zapłaty składki

Teoretycznie możliwe jest wprowadzenie odroczenia zapłaty składki ubezpieczeniowej. Najprost-
szym modelem jest przyznanie przez ubezpieczyciela prawa do ochrony ubezpieczeniowej w pew-
nym okresie, za który ubezpieczający nie opłaci składki ubezpieczeniowej i wygaśnięcie ochrony 
dopiero po upływie tego okresu. Chodzi tutaj o odroczenie zapłaty składki przewidziane na okres 
dłuższy niż powszechnie przyjęty, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony ubezpieczeniowej 
oraz uwzględnieniu potencjalnego braku zapłaty składki już w chwili obliczania wysokości składek 
z tytułu ochrony ubezpieczeniowej.

Wydaje się jednak, że o ile rozwiązanie takie byłoby najbardziej korzystne dla ubezpieczających 
i ubezpieczonych i nie powodowałoby istotnego ryzyka naruszenia przepisów o ochronie konsu-
mentów, to z punktu widzenia konstrukcyjnego trudno byłoby je zaliczyć do kategorii wznowienia 
ochrony ubezpieczeniowej.

Teoretycznym wariantem powyższego rozwiązania, który mógłby pozwolić na ograniczenie 
ryzyka ekonomicznego po stronie ubezpieczycieli, byłaby modyfi kacja zakresu ochrony ubez-
pieczeniowej lub sumy ubezpieczenia w okresie, za który składka jeszcze nie zostałaby zapła-
cona. Brak zapłaty składki w odpowiednim terminie mógłby powodować jedynie odpowiednie 
zmniejszenie zakresu ochrony lub sumy ubezpieczenia. Wydaje się, że wspomniane rozwiąza-
nie nie byłoby sprzeczne z art. 814 § 3 ani 830 § 2 k.c., które nie nakładają przecież na zakład 
ubezpieczeń obowiązku rozwiązania umowy w razie nieopłacenia składki przez ubezpieczające-
go. Niemniej, w przypadku zastosowania takiej konstrukcji, postanowienia OWU w powyższym 
zakresie powinny być sformułowane w sposób jednoznaczny i zrozumiały, a ubezpieczający 
i ubezpieczeni w dostateczny sposób poinformowani o skutkach nieopłacenia składki ubezpie-
czeniowej. Proponowana konstrukcja musiałaby także zostać sformułowana w sposób niena-
ruszający art. 805 k.c.

d) Zawarcie nowej umowy ubezpieczenia

Rozwiązaniem, które najczęściej występuje na rynku14, jest model polegający na wznawianiu 
ochrony ubezpieczeniowej poprzez zawarcie nowej umowy ubezpieczenia po rozwiązaniu po-
przedniej umowy z powodu braku zapłaty składki. Wydaje się, że jest to model pozwalający 
na minimalizację powyżej opisanych ryzyk prawnych związanych z niedozwolonymi postano-
wieniami umownymi. 

W modelu tym umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z powodu braku zapłaty składki 
przez ubezpieczającego, przy zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 814 § 3 k.c. lub 830 
§ 2 k.c. Jednocześnie, zwykle ubezpieczyciel zastrzega w OWU, że ubezpieczający będzie miał 
prawo do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia, lecz na warunkach takich samych lub zbliżonych 
do poprzednio obowiązujących. 

Zaletą tego modelu jest możliwość ponownego skalkulowania składki oraz wprowadzenia 
pewnych dodatkowych elementów w stosunku do uprzednio obowiązującej umowy. W ten spo-
sób zakład ubezpieczeń może zaproponować ubezpieczającemu odpowiednio wyższą składkę, 

14. Np. OWU Allianz Invest (składka regularna).
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uwzględniającą inny moment zawarcia umowy ubezpieczenia oraz przerwę pomiędzy datą ostat-
nio opłaconej składki oraz datą zawarcia nowej umowy.

Model ten pozwala na ograniczenie ryzyka naruszenia art. 813 § 1 k.c., ponieważ zakład ubez-
pieczeń nie pobiera składki za okres, w którym nie świadczył ochrony ubezpieczeniowej. Z drugiej 
strony, co do zasady, ubezpieczyciel ma prawo pobierania składki z tytułu nowej umowy ubezpie-
czenia w odmiennej wysokości, gdyż stanowi ona odrębny od poprzedniego stosunek prawny. Na-
leży jednak zwrócić uwagę, aby również w tym przypadku ubezpieczyciel nie naraził się na zarzut 
naruszenia art. 18 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, a wysokość nowej składki znajdowała 
uzasadnienie w okolicznościach związanych z ryzykiem ubezpieczeniowym. Z punktu widzenia 
przepisów dotyczących niedozwolonych postanowień umownych nie powinno ulegać wątpliwo-
ści, że składka ubezpieczeniowa stanowi główne świadczenie ubezpieczającego. Zatem zgodnie 
z art. 3851 § 1 zd. 2 k.c. przepisy o niedozwolonych postanowieniach umownych nie znajdą do niej 
zastosowania, o ile zostaną sformułowane w sposób jednoznaczny.

Jednak pomimo pewnych zalet powyższego rozwiązania, trudno nie dostrzec jego wady. Wiąże 
się ono z koniecznością dokonania ponownej oceny ryzyka i ponownego wyliczenia składki ubez-
pieczeniowej przy powtórnym zawieraniu umowy, a co za tym idzie także dokonania odpowied-
nich operacji związanych z gospodarką fi nansową zakładu ubezpieczeń. Zawarcie nowej umowy 
pociąga za sobą także konieczność dopełnienia licznych obowiązków informacyjnych związanych 
z rozpoczęciem nowego stosunku ubezpieczenia.

e) Inne rozwiązania

Powyżej zaprezentowanych rozważań nie należy traktować jako wyczerpującej listy rozwiązań 
możliwych do zastosowania w praktyce. Na rynku ubezpieczeniowym spotykane są także naj-
prostsze rozwiązania polegające na tzw. przerywanej ochronie ubezpieczeniowej, czyli świadcze-
niu ochrony jedynie w okresie za jaki została opłacona składka z możliwością opłacenia składki 
za kolejny okres z przywracaną ochroną ubezpieczeniową. Oczywiście takie rozwiązanie przy 
założeniu, że jest ono akceptowane przez ubezpieczyciela, stanowi, jak się wydaje, najbezpiecz-
niejszą formę osiągnięcia celu, czyli wznowienia ochrony ubezpieczeniowej. 

Podsumowanie

Mechanizm wznowienia ochrony ubezpieczeniowej może być korzystny i atrakcyjny zarówno dla 
ubezpieczyciela, jak i dla ubezpieczającego, o ile w sposób należyty będzie uwzględniał interesy 
obu stron umowy. W szczególności ubezpieczyciel powinien zadbać, aby postanowienia w tym 
zakresie nie były sprzeczne z dobrymi obyczajami i nie naruszały interesów konsumentów, i spró-
bować tym samym wyeliminować lub w znaczny sposób ograniczyć ryzyko sankcji ze strony orga-
nów nadzoru ubezpieczeniowego czy organów chroniących interesy konsumentów. Należy z dużą 
ostrożnością podchodzić do postanowień mających na celu zrekompensowanie ubezpieczycielowi 
składki, która nie była zapłacona przez ubezpieczającego w czasie zawieszenia bądź wygaśnięcia 
ochrony ubezpieczeniowej. Pobieranie przez ubezpieczyciela składki za okres, w którym ubezpie-
czyciel de facto nie ponosił odpowiedzialności, może wiązać się z ryzykiem uznania postanowień 
OWU za klauzule abuzywne oraz ewentualnym uznaniem działań ubezpieczyciela za naruszenie 
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zbiorowych interesów konsumentów. Kontrowersje mogą także budzić postanowienia o pobieraniu 
przez ubezpieczycieli dodatkowych opłat z tytułu wznowienia  ochrony  ubezpieczeniowej, w zakresie 
w jakim nie dają się powiązać z ryzykiem ubezpieczeniowym. To samo dotyczy klauzul o objęciu 
odpowiedzialnością ubezpieczyciela ze skutkiem wstecznym okresu, za który nie została zapła-
cona składka. W świetle obowiązujących przepisów prawa oraz orzecznictwa sądów wydaje się, 
że posunięciem które pozwala zminimalizować powyższe ryzyka jest rozwiązanie umowy w przy-
padku braku zapłaty składki, z jednoczesną możliwością zawarcia nowej umowy na podobnych 
warunkach na wniosek ubezpieczającego. Wiąże się to jednak z trudnościami dla ubezpieczycieli 
związanymi z koniecznością ponownego wyliczenia składki ubezpieczeniowej. Jednocześnie nie 
rozwiązuje w pełni problematyki wznowienia ochrony ubezpieczeniowej stanowiąc jedynie ak-
ceptowalne narzędzie, które ostatecznie może nie w pełni odpowiadać zarówno oczekiwaniom 
klientów ubezpieczycieli, jak i możliwościom tych ostatnich. Za w zasadzie pozbawione ryzyka 
należy również uznać rozwiązanie polegające na świadczeniu ochrony ubezpieczeniowej w krót-
kich okresach w ramach tej samej umowy, za które pobierana jest składka w określonej, z góry 
ustalonej wysokości. W przypadku gdy nie zostanie opłacona, ochrona ubezpieczeniowa nie jest 
świadczona, a zapłata za kolejny okres ponownie uruchamia odpowiedzialność ubezpieczyciela. 
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Zagadnienie rozliczenia składki za okres karencji

Na wstępie należy podkreślić, że umowa ubezpieczenia ma skomplikowany charakter. Zgodnie 
z defi nicją tej umowy zawartą w art. 805 k.c. przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel w zakre-
sie działalności swego przedsiębiorstwa zobowiązuje się spełnić określone świadczenia w razie 
zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuję się zapłacić składkę. 
Defi nicja zawarta w ww. przepisie nie odzwierciedla w pełni wszystkich elementów umowy ubez-
pieczenia, które mogą być różne w zależności od rodzaju umowy.

Jednym z bardziej skomplikowanych rodzajów ubezpieczeń są ubezpieczenia na życie, w ra-
mach których wyróżniamy ubezpieczenia indywidualne i grupowe. Punktem wyjścia do przepro-
wadzenia analizy zagadnienia karencji w ubezpieczeniach na życie powinna być istota składki 
ubezpieczeniowej. Zapłata składki ubezpieczeniowej jest świadczeniem głównym ubezpieczającego. 
Ze względu na to, że kodeksowe unormowanie umowy ubezpieczenia ma charakter ramowy, szcze-
gółową regulację konkretnych elementów stosunku ubezpieczenia ustawodawca pozostawia stro-
nom umowy. Swoboda kontraktowa stron umowy ubezpieczenia jest jednak ograniczona poprzez 
konieczność stosowania regulacji zgodnych z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. 

W tym zakresie należy uwzględnić art. 813 § 1 k.c. wprowadzający zasadę, że składkę oblicza 
się wyłącznie za czas trwania odpowiedzialności, czyli za czas udzielania ochrony ubezpiecze-
niowej (materialny okres ubezpieczenia). Z powyższego przepisu wynika, że długość trwania 
odpowiedzialności ubezpieczyciela stanowi element, który jest uwzględniany przy ustalaniu 
wysokości składki. Ani na podstawie art. 813 § 1 k.c., ani też innych przepisów Kodeksu cywil-
nego nie można przyjąć, że długość okresu ochrony ubezpieczeniowej jest jedynym czynnikiem 
wpływającym na wysokość składki. Przeciwnie, z art. 18 ust. 1 ustawy o działalności ubezpiecze-
niowej wynika, że wysokość składek ubezpieczeniowych ustala zakład ubezpieczeń po dokona-
niu oceny ryzyka ubezpieczeniowego.1 Składkę ubezpieczeniową ustala się w wysokości, która 
powinna zapewnić co najmniej wykonanie wszystkich zobowiązań z umów ubezpieczenia i po-
krycie kosztów wykonywania działalności ubezpieczeniowej zakładu ubezpieczeń. Ustawodawca 
zobowiązał zakład ubezpieczeń do gromadzenia odpowiednich danych statystycznych w celu 
ustalania na ich podstawie składek ubezpieczeniowych i rezerw techniczno- ubezpieczeniowych. 

1. J. Nawracała, [w:] Z. Brodecki (red.), Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz. Tom II. Prawo o kontrak-
tach w ubezpieczeniach. Komentarz do przepisów i wybranych wzorców umów, LEX 2010, art. 813.
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W ustawie zastrzeżono, że składka ubezpieczeniowa powinna być ustalana według kryteriów 
przedstawionych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, zwłaszcza w zakresie zniżek lub pod-
wyższeń kwot zasadniczych.

W ubezpieczeniach grupowych wysokość składki ubezpieczeniowej ustalana jest na pod-
stawie analizy oceny ryzyka dotyczącej grupy potencjalnych ubezpieczonych, a nie jej po-
szczególnych członków. Uwzględniane są m.in. następujące czynniki ryzyka: profi l działalności 
ubezpieczającego (nr EKD/PKD), liczba osób zgłoszonych do ubezpieczenia, średni wiek grupy, 
struktura płciowa grupy, zakres ubezpieczenia oraz rodzaj ubezpieczenia (partycypacyjne czy 
fundowane) oraz stosowane karencje. Wysokość składki dla poszczególnych członków grupy 
objętych tym samym zakresem ochrony ubezpieczeniowej jest taka sama. W ubezpieczeniach 
indywidualnych wysokość składki ubezpieczeniowej jest dokonywana przy uwzględnieniu 
czynników ryzyka dotyczących potencjalnego konkretnego ubezpieczonego. Brane są pod 
uwagę takie elementy jak stan zdrowia, wykonywany zawód, hobby, sytuacja fi nansowa oraz 
ewentualnie miejsce pobytu.2

Problematyka wysokości składki ubezpieczeniowej ma w ubezpieczeniach na życie charakter 
wieloaspektowy i skomplikowany. W tego rodzaju ubezpieczeniach ustalenie wysokości składki 
powinno uwzględniać następujące aspekty: nierównomierny rozkład ryzyka w okresie ubezpie-
czenia, płatność składki w formie jednorazowej, ubezpieczenia grupowe, w tym objęcie zakresem 
ubezpieczenia wielu ryzyk, instytucja karencji. 

W ubezpieczeniach na życie występuje zjawisko nierównomiernego rozkładu ryzyka w okre-
sie ubezpieczenia. W tego rodzaju ubezpieczeniach wraz z upływem lat, w miarę starzenia się 
ubezpieczonego, ryzyko zgonu wzrasta, co oznacza, że zwiększa się koszt ochrony ubezpie-
czeniowej. Co do zasady w ubezpieczeniach na życie nie stosuje się raczej składki o zmiennej 
wysokości (wzrastającej wraz z wiekiem ubezpieczonego), dostosowanej do poziomu ryzyka 
związanego z wiekiem ubezpieczonego w danym momencie. Posługiwanie się przez ubezpie-
czycieli składkami w zmiennej wysokości byłoby, po pierwsze, skomplikowane pod względem 
technicznym, po drugie, niekorzystne dla klienta, któremu łatwiej jest systematycznie „udźwig-
nąć” jednolitą składkę w całym okresie ubezpieczenia. Z powyższych względów stosuje się 
stawki uśrednione. Kalkulując taryfy składek w oparciu o zasady matematyki aktuarialnej, za-
kład ubezpieczeń bierze jednak pod uwagę różny rozkład ryzyka na poszczególnych etapach 
okresu ubezpieczenia.3 

W ofercie ubezpieczycieli znajdują się ubezpieczenia zawierane na czas nieokreślony ze skład-
ką jednorazową. W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że cechą charakterystyczną tych ube-
zpieczeń jest ich niejako podwójna losowość. Z jednej bowiem strony ryzyko dotyczy samego 
zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego, np. w sytuacji gdy śmierć ubezpieczonego może zajść 
w okolicznościach niepowodujących odpowiedzialności ubezpieczyciela. Z drugiej zaś strony nie 
wiadomo jak długo będzie trwał okres ubezpieczenia i tym samym jak długo będzie udzielana 
ochrona ubezpieczeniowa (datą graniczną jest bowiem śmierć ubezpieczonego).4 W tego  rodzaju 
ubezpieczeniach nie można przyjąć, że składka jest ustalana wprost proporcjonalnie do czasu 

2. M. Szczepańska, Ubezpieczenia na życie. Aspekty prawne, Warszawa 2009, s. 53.
3. J. Nawracała, [w:] Z. Brodecki (red.), Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz. Tom II. Prawo o kontrak-

tach w ubezpieczeniach. Komentarz do przepisów i wybranych wzorców umów, LEX 2010, art. 813.
4. Ibidem.
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trwania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, ponieważ przy zawarciu umowy ubezpieczenia 
i ustaleniu wysokości składki ubezpieczeniowej nie jest znany okres udzielania ochrony ubezpie-
czeniowej. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w ubezpieczeniach na całe życie, w których 
składka opłacana jest jedynie do ukończenia przez ubezpieczonego określonego wieku, np. 75 lat, 
a ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest aż do jego śmierci.

W kwestii ustalania wysokości składki ubezpieczeniowej szczególne zasady obowiązują w od-
niesieniu do ubezpieczeń grupowych. W ubezpieczeniach na życie często oferowane są produk-
ty, w których zakres ubezpieczenia obejmuje kilka lub nawet kilkanaście ryzyk. W tego rodzaju 
ubezpieczeniach ubezpieczający opłaca jedną składkę, która pokrywa koszty związane z udzie-
laniem ochrony w odniesieniu do kilku ryzyk. Szczególna sytuacja występuje w ubezpieczeniach 
grupowych, w których zakres ochrony jest wspólny dla wszystkich ubezpieczonych w grupie 
i ta sama jest wysokość składki ubezpieczeniowej dla każdego ubezpieczonego. Ze względu 
na to, że zakres ryzyk jest określany dla całej grupy, każdy ubezpieczony ma ochronę ubezpie-
czeniową na wypadek wystąpienia każdego z ryzyk wskazanych w umowie. Wysokość składki 
ubezpieczeniowej jest ustalana w sposób uśredniony dla całej grupy, co oznacza, że nie jest 
dokonywana wycena ryzyka w stosunku do każdego z ubezpieczonych, ale wysokość składki 
jest kalkulowana na podstawie uśrednionego ryzyka dla całej grupy. W związku z powyższym 
niektórzy ubezpieczeni, którzy indywidualnie charakteryzują się niższym poziomem ryzyka, 
zapłacą składkę w wyższej wysokości niż wynikałoby to z ich cech indywidualnych, a inni – 
o wyższym poziomie ryzyka – w niższej wysokości. Ponadto ze względu na szeroki zakres ryzyk 
niektóre z nich mogą nie dotyczyć w ogóle konkretnych ubezpieczonych (np. śmierć rodziców, 
jeżeli ubezpieczony jest sierotą) lub będą dotyczyć ubezpieczonych tylko w pewnym okresie 
ich życia (np. urodzenie dziecka).

Kolejną instytucją stosowaną przede wszystkim w ubezpieczeniach na życie, ale również 
w ubezpieczeniach majątkowych (ryzyko powodzi), jest karencja. Można ją zdefi niować jako 
pewien okres trwania stosunku ubezpieczenia, w którym ubezpieczyciel nie ponosi odpowie-
dzialności za zaistniałe w tym czasie wypadki ubezpieczeniowe. Jest to okres następujący zaraz 
po zawarciu umowy ubezpieczenia. Stosowanie karencji ma na celu wyeliminowanie sytuacji, gdy 
ubezpieczający w momencie zawierania umowy wie, że istnieje bardzo wysokie prawdopodobień-
stwo lub nawet pewność wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego w przyszłości i w ten sposób 
podejmuje próbę wyłudzenia świadczenia od ubezpieczyciela. 

Ubezpieczyciele stosują karencję w umowach ubezpieczenia na życie, które są uzupełnione 
o ryzyka dodatkowe. Co do zasady karencja nie dotyczy ryzyka podstawowego tzn. zgonu ubez-
pieczonego w okresie ubezpieczenia oraz wypadków ubezpieczeniowych, które są następstwem 
nieszczęśliwego zdarzenia, co wynika z istoty tego ryzyka – niezależności jego wystąpienia od woli 
ubezpieczonego oraz charakteryzującej go cechy nagłości. Z reguły karencja jest zastrzegana 
w odniesieniu do takich ryzyk jak poważne zachorowanie, urodzenie dziecka. Jest to związane 
z tym, że ubezpieczony w momencie zawarcia umowy może mieć świadomość, że tego rodza-
ju wypadek ubezpieczeniowy nastąpi np. ubezpieczona jest w ciąży lub ma już objawy choroby, 
która stanowi poważne zachorowanie. Brak karencji w odniesieniu do tego rodzaju sytuacji spo-
wodowałby przyjęcie przez ubezpieczyciela odpowiedzialności w odniesieniu do ryzyk pewnych, 
co jest sprzeczne z istotą umowy ubezpieczenia, która zakłada niepewność stron co do zajścia 
przewidzianego w umowie wypadku. Niestosowanie przez ubezpieczycieli karencji skłaniało-
by ww.  osoby do zawierania umów ubezpieczenia, ponieważ miałyby one pewność otrzymania 
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 wysokiego  świadczenia w zamian za zapłatę składki w niewielkiej wysokości. W konsekwencji pro-
wadziłoby to do podwyższenia wysokości składek dla wszystkich pozostałych ubezpieczających, 
z których środków są pokrywane koszty wypłat świadczeń. W praktyce w umowach ubezpieczenia 
karencja jest przewidziana tylko w odniesieniu do niektórych ryzyk, co oznacza, że w przypad-
ku pozostałych ryzyk ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest od początku trwania stosunku 
ubezpieczenia. Należy zauważyć, że okres karencji jest zróżnicowany w zależności od rodzaju 
ryzyka ubezpieczeniowego, którego ona dotyczy, np. w stosunku do urodzenia dziecka wynosi 
9–10 miesięcy, a w stosunku do poważnego zachorowania – 3 miesiące. 

W przypadku stosowania karencji pojawia się problem składki ubezpieczeniowej. Zgodnie 
z art. 813 § 1 k.c. składkę oblicza się wyłącznie za czas trwania odpowiedzialności. Należy przyjąć, 
że ustawodawca wprowadził w tym przepisie zasadę, że wysokość składki powinna być ustalona 
proporcjonalnie do czasu trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela. Powyższe oznacza, że właś-
nie kwestia określenia wysokości składki, a nie sposób jej pobierania, jest kluczowa w kontekście 
interpretacji tego przepisu w odniesieniu do okresu karencji. 

W przypadku karencji ubezpieczyciele mogą stosować różną praktykę w kwestii ustalania 
wysokości składki ubezpieczeniowej za ten okres. Powszechną praktyką stosowaną przez ubez-
pieczycieli jest pobieranie składki w tej samej wysokości przez cały okres trwania stosunku ubez-
pieczenia. Jednak ubezpieczyciele mogą przyjąć różne metody ustalania wysokości składki. Może 
ona być obliczana na zasadach ogólnych, tzn. w taki sam sposób przez cały okres trwania sto-
sunku ubezpieczenia bez uwzględnienia okresu karencji. Powyższe oznacza, że ubezpieczający 
jest zobowiązany płacić składkę w tej samej wysokości, ale nie jest ona proporcjonalnie niższa 
ze względu na nieudzielanie ochrony ubezpieczeniowej w okresie karencji, i tym samym pokrywa 
on koszty ochrony ubezpieczeniowej, która w tym okresie nie jest udzielana. W takim przypad-
ku należy uznać, że ubezpieczyciel narusza normę zawartą w art. 813 § 1 k.c., ponieważ oblicza 
i pobiera składkę za czas, w którym nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie wypadku ubez-
pieczeniowego (okres karencji). Ponadto Sąd Apelacyjny – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów wskazał, że działanie ubezpieczyciela polegające na pobieraniu składek za czas, w którym 
ubezpieczony nie jest objęty odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeń jest niezgodne z art. 813 
§ 1 k.c. i uznał je za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.5

Ubezpieczyciele mogą przyjąć inną metodę ustalania wysokości składki. Mogą oni skonstruo-
wać taryfę w taki sposób, aby przewidywała ona niepobieranie składki za okres karencji. Aktuariusz 
może ustalić wysokość składki, uwzględniając okresy karencji dla poszczególnych rodzajów ryzyk 
ubezpieczeniowych. Ze względów praktycznych w takim przypadku wysokość składki, którą jest 
zobowiązany płacić ubezpieczający, określa się na takim samym poziomie przez cały okres ubez-
pieczenia. Należy podkreślić, że zróżnicowanie wysokości składki ze względu na okresy karencji, 
które są różne w zależności od rodzaju ryzyka, byłoby kłopotliwe dla ubezpieczających, ponieważ 
w początkowym okresie trwania stosunku ubezpieczenia np. co trzy miesiące zmieniałaby się 
wysokość składki, którą jest zobowiązany zapłacić. W taryfi e przyjmuje się obniżenie wysoko-
ści składki pobieranej przez cały okres ubezpieczenia o koszty ochrony, która nie jest udzielana 
w okresie karencji. Taka praktyka ubezpieczycieli oznacza, że ubezpieczyciele obliczają składkę 
zgodnie z art. 813 § 1 k.c., tzn. wyłącznie za czas trwania odpowiedzialności, a kwestia nieróżni-
cowania jej wysokości w okresie karencji ma jedynie charakter techniczny. Jednak należy uznać, 

5. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 28 czerwca 2011 r. (sygn. akt VI ACa 183/11).
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że nałożenie na ubezpieczającego obowiązku opłacania składki w tej samej wysokości przez cały 
okres ubezpieczenia nasuwa domniemanie, iż ubezpieczyciel pobiera składkę również za okres 
karencji. Nie budzi wątpliwości, że przy takim sposobie ustalania wysokości składki ubezpiecze-
niowej taryfa zakładu ubezpieczeń powinna w jednoznaczny sposób wskazywać, że uwzględnio-
no w niej okres karencji. Taryfa ta bowiem stanowi dowód potwierdzający, że ubezpieczyciel nie 
narusza normy zawartej w art. 813 § 1 k.c.

Analizując zagadnienie karencji i składki ubezpieczeniowej za ten okres, należy zwrócić uwa-
gę na kwestię informowania klientów ubezpieczycieli o tej instytucji. Z powyższych rozważań 
wynika, że powszechną praktyką stosowaną przez ubezpieczycieli jest pobieranie składki w tej 
samej wysokości przez cały okres trwania stosunku ubezpieczenia, jednak występują istotne 
różnice w sposobie ustalania jej wysokości. Szczegółowe zasady określenia wysokości składki 
ubezpieczeniowej są zawarte w taryfi e składek, która stanowi dokument wewnętrzny nieudo-
stępniany klientom ubezpieczycieli. Zakłady ubezpieczeń OWU nie informują w sposób szcze-
gółowy o karencji. W szczególności OWU nie zawierają rozbudowanej defi nicji karencji. Ponadto 
w OWU nie ma postanowień określających okres karencji jako jedno z kryteriów wpływających 
na wysokość składki ubezpieczeniowej oraz sposób jego uwzględnienia w wysokości składki 
ubezpieczeniowej. W związku z powyższym klienci ubezpieczycieli nie dysponują informacją 
o tym, że pomimo opłacania składki w tej samej wysokości nie obejmuje ona okresu karencji, 
w którym nie jest udzielana ochrona ubezpieczeniowa. Nieumieszczenie tego rodzaju informa-
cji w OWU oraz brak dostępu do taryfy składek powoduje, że klienci ubezpieczycieli oraz inne 
podmioty nie są w stanie ocenić, czy ubezpieczyciel pobiera składkę za okres karencji czy też 
nie. Celowe byłoby więc umieszczanie przez ubezpieczycieli szczegółowych informacji doty-
czących karencji w OWU.

Kwestia pobierania składki ubezpieczeniowej za okres karencji nie może być rozpatrywana 
z punktu widzenia przepisów dotyczących niedozwolonych postanowień umownych. Po pierw-
sze regulacja prawna składki ubezpieczeniowej jest zawarta w art. 813 § 1 k.c., który przewiduje, 
że składkę oblicza się za czas trwania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. W związku z powyż-
szym w sytuacji, gdy praktyka stosowana przez ubezpieczyciela jest niezgodna z bezwzględnie 
obowiązującym przepisem prawa, nie może być rozpatrywana jako niedozwolone postanowienie 
umowne. Po drugie zapłata składki ubezpieczeniowej przez ubezpieczającego stanowi świadcze-
nie główne tej strony umowy ubezpieczenia. Natomiast art. 3851 § 1 k.c. zawierający defi nicję 
niedozwolonego świadczenia (postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione 
indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi 
obyczajami, rażąco naruszając jego interesy) przewiduje, że nie dotyczy ona postanowień okre-
ślających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowa-
ne w sposób jednoznaczny. Należy zaznaczyć, że w świetle postanowień OWU nie można uznać, 
że główne świadczenie ubezpieczającego – zapłata składki ubezpieczeniowej w aspekcie karencji, 
zostało sformułowane przez ubezpieczycieli w sposób jednoznaczny. 

Konkludując, zagadnienie karencji w umowach ubezpieczenia na życie stanowi istotny prob-
lem, który nie był dotychczas przedmiotem szerszych rozważań w doktrynie prawa. W sytuacji, 
gdy składka jest obliczana przez ubezpieczyciela na zasadach ogólnych, tzn. w taki sam sposób 
przez cały okres trwania stosunku ubezpieczenia bez uwzględnienia okresu karencji, należy uznać, 
że taka praktyka stanowi naruszenie normy zawartej w art. 813 § 1 k.c. Natomiast  konstruowanie 
taryfy w taki sposób, aby przewidywała ona niepobieranie składki za okres karencji, oznacza, 
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że ubezpieczyciele obliczają składkę zgodnie z art. 813 § 1 k.c., tzn. wyłącznie za czas trwania 
odpowiedzialności, a kwestia nieróżnicowania jej wysokości w okresie karencji ma jedynie cha-
rakter techniczny. 

Bardzo istotną kwestią jest informowanie klientów ubezpieczycieli o instytucji karencji. 
Ze względu na nieumieszczanie tego rodzaju informacji w OWU oraz brak dostępu do taryfy skła-
dek klienci ubezpieczycieli oraz inne podmioty nie są w stanie ocenić, czy ubezpieczyciel pobiera 
składkę za okres karencji, czy też nie. Celowe byłoby w związku z powyższym umieszczanie przez 
ubezpieczycieli bardziej szczegółowych informacji dotyczących karencji w OWU.
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ALEKSANDER CHŁOPECKI

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym 
funduszem kapitałowym a opłaty likwidacyjne 
(na tle regulacji o funduszach inwestycyjnych)

Wprowadzenie

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (dalej „UFK”), jakkolwiek 
podlega regulacji UbezpU1, stanowi jednak swoisty produkt inwestycyjny – w sensie ekonomicz-
nym równoważny inwestycjom w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. W istocie ten 
„produkt fi nansowy”2, jako umowa ubezpieczenia, jest wręcz ignorowany przez przedstawicieli 
doktryny.3 Wyjątkiem są tu opracowania M. Szczepańskiej4, z których jedno odnosi się bezpośred-
nio do kwestii będącej przedmiotem tego tekstu5. Tekst niniejszy nie jest tekstem polemicznym 
wobec opracowania M. Szczepańskiej, stanowi jednak propozycję nieco innego, systemowego 
spojrzenia na analizowane kwestie. Punktem wyjścia jest (pozbawione hipokryzji) wskazanie, 
że w przypadku UFK mamy do czynienia ze swoistym produktem inwestycyjnym pełniącym, 
w sensie gospodarczym, rolę zbliżoną do funduszu inwestycyjnego lub tzw. zarządzania aktywami 
w rozumieniu art. 69 FinInstrU. Faktyczna tożsamość gospodarczych celów określonych instytucji 
stanowi bowiem ważny argument uzasadniający stosowanie analogiae legis.

1. UbezpU – Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., 
Nr 11, poz.66 ).

2. Nie jest formalnie instrumentem fi nansowym w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obro-
cie instrumentami fi nansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 153 z późn. zmianami) – dalej FinInstrU.

3. Por. M. Orlicki [w:] System Prawa Prywatnego, Zobowiązania część szczegółowa, tom 8, Warszawa 2011, 
s. 803 i n. 

4. Por. zwł. praca M. Szczepańskiej pt. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, 
Warszawa 2011.

5. M. Szczepańska, Opłaty pobierane przez ubezpieczycieli w umowie ubezpieczenia z ubezpieczeniowym fun-
duszem kapitałowym, [w:] Ubezpieczenia gospodarcze, pr. zbiorowa pod red. Bogusławy Gneli, Warszawa 
2011, s. 110 i n. 
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Zakres regulacji UbezpU jest znacząco węższy od regulacji FunInwU6 co najmniej w kilku 
obszarach, w tym najważniejszych dla tego tekstu, tj. – dopuszczalnej struktury inwestycji 
i kwestii regulacji kosztów ponoszonych przez inwestora. Odmiennie niż w przypadku FunInwU 
i aktów wykonawczych do tej ustawy kwestie kosztów są potraktowane przez ustawodawcę 
w UbezpU w sposób bardzo pobieżny. Wydaje się zatem, że należałoby rozważyć rozszerzenie 
regulacji UbezpU w tym zakresie. Dopóki jednak regulacja taka nie istnieje, analiza dopuszczal-
ności z zakresu tzw. opłat likwidacyjnych7 powinna być, jak już wskazywałem, dokonywana 
w ujęciu systemowym. Tym bardziej że opłaty te, a zwłaszcza ich wysokość, podlegają krytyce 
i są przedmiotem orzecznictwa8. 

Istota problemu opłat likwidacyjnych UFK zawiera się bowiem w dwóch kwestiach – po pierw-
sze w samej dopuszczalności takich lokat, po drugie – ich wysokości. W konsekwencji powstaje 
przy tym pytanie, czy tzw. opłaty likwidacyjne ponoszone przez ubezpieczonego w przypadku 
UFK stanowią co do zasady przykład klauzuli abuzywnej w rozumieniu art. 3851 k.c.? W szcze-
gólności istotne jest rozstrzygnięcie, czy opłaty likwidacyjne nie stanowią naruszenia przepisu 
art. 3853 k.c. w zakresie pkt 12, czyli sytuacji, gdy postanowienia umowne wyłączają obowiązek 
zwrotu konsumentowi uiszczonej zapłaty za świadczenie niespełnione w całości lub części, jeżeli 
konsument zrezygnuje z zawarcia umowy lub jej wykonania, i pkt 16, gdy postanowienia umowne 
nakładają wyłącznie na konsumenta obowiązek zapłaty ustalonej sumy na wypadek rezygnacji 
z zawarcia lub wykonania umowy.

1. UFK a instytucje pokrewne

Analiza powinna się rozpocząć od zbadania istoty czynności prawnej, jaką stanowi ubezpieczenie 
na życie z funduszem kapitałowym. Jest to kwestia rudymentarna i od niej powinno w ogóle się 
rozpocząć analizowanie kwestii ogólnie uznanych za „czynności likwidacyjne”. 

Umowy ubezpieczenia z funduszem kapitałowym funkcjonują od lat dziewięćdziesiątych 
XX w. (początkowo jako umowy na życie z funduszem inwestycyjnym9) i postrzegane są wy-
łącznie poprzez analizę używanej terminologii, jako rodzaj umowy ubezpieczenia. Tymczasem, 
są w istocie konstruktem (umową mieszaną i nienazwaną) składającym się z części ubezpie-
czeniowej i z części lokacyjnej (funduszy kapitałowych właśnie). Co więcej – konstrukcja ich po-
lega – uogólniając – na tym, że ze stu złotych wpłaconych na tzw. polisę jeden złoty to faktycznie 
składka ubezpieczeniowa, a 99 złotych to część lokacyjna. Powyższe to przykład modelowy, lecz 
bynajmniej nie przesadny. W istocie zatem UFK nie stanowią umów ubezpieczeniowych, lub tylko 
w znikomym, wręcz symbolicznym sensie, lecz mechanizm lokacyjny polegający na zobowiązaniu 
się „ubezpieczonego” do określonych wpłat, z reguły comiesięcznie, i do zarządzania powierzo-

6. FunInwU – Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 
z późn. zmianami).

7. „Opłaty likwidacyjne” – tu rozumiane w ogólności jako pobranie opłaty (również wskutek potrącenia z war-
tością umorzenia jednostek rozliczeniowych) za wcześniejsze niż przewidziane w OWU odstąpienie od UFK.

8. Por. przypis 5 i przytoczone we wskazanym opracowaniu orzeczenia.
9. Przyczyną zmiany nazwy była właśnie obawa o brak wyraźnego rozróżnienia między funduszami inwesty-

cyjnymi a UFK.
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nymi środkami przez zakład ubezpieczeń. Tym sposobem, przy pełnej akceptacji ustawodawcy 
i organów nadzorujących rynek fi nansowy, w istocie wprowadzono i umożliwiono zakładom ube-
zpieczeń prowadzenie działalności o charakterze zbliżonym do działalności fi rm inwestycyjnych 
(w zakresie tzw. asset management10) lub funduszy inwestycyjnych. Zatem co najmniej w sensie 
ekonomicznym, jakkolwiek pośrednio wynika to z niektórych OWU, działalność lokacyjna fundu-
szu kapitałowego jest prowadzona na rachunek i ryzyko ubezpieczającego. Trzeba też podkre-
ślić, że wobec powyższego umowa ubezpieczenia w obecnym uregulowaniu k.c. nie uwzględnia 
specyfi ki nowych produktów ubezpieczeniowych takich jak UFK11. Należy również uznać, że UFK, 
będąc umową nienazwaną, pozostaje umową kwalifi kowaną (zawieraną tylko przez zakłady ube-
zpieczeń) – z zastrzeżeniem jednak, że de lege ferenda sytuacja taka wymaga interwencji usta-
wodawcy. Należy również podkreślić, że warunkiem wykupu części lokacyjnej nie jest wypadek 
ubezpieczeniowy, tylko oświadczenie woli ubezpieczonego. W istocie zatem postulować należy, 
aby używany w OWU termin „suma ubezpieczenia” zastąpić terminem umówionej sumy pieniężnej 
lub po prostu terminem „świadczenie”. 

Analiza prawna UFK nie jest oczywiście przejawem czysto prawniczej elokwencji, lecz nie-
zbędnym zabiegiem prowadzącym do stwierdzenia, czy tzw. opłata likwidacyjna stanowi ciężar 
fi nansowy narzucony klientowi bez ekwiwalentności (a zatem stanowiący klauzulę niedozwoloną), 
czy też jest opłatą za dokonane określone czynności i przy zachowaniu zasady ekwiwalentności 
świadczeń za klauzulę niedozwoloną nie może być uznana. Nie wypowiadam się przy tym w kwe-
stii pobierania opłat nadmiernych – ta może być bowiem oceniana jedynie in concreto po rzeczo-
wej analizie konkretnych obciążeń w relacji do ponoszonych kosztów. Za wpłaconą przez klienta 
(ze względów wskazanych w punkcie poprzedzającym nie używam terminu „ubezpieczony”) 
kwotę dokonuje się nabycia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Mogą to być 
(i z analiz poszczególnych OWU tak wynika) fundusze inwestycyjne założone przez podmioty 
trzecie – np. fundusze założone w oparciu o prawo luksemburskie – mające odrębną osobowość 
prawną i zarządzane przez spółki zarządzające, fundusze polskie (FunInwU) lub też po prostu 
mogą to być wehikuły inwestycyjne, konstrukcyjnie stworzone poprzez ubezpieczyciela przez 
dokonywanie przez niego bezpośrednio inwestycji np. na rynkach regulowanych (akcji, obliga-
cji etc.), ale też w innych funduszach.12 Od strony formalno-prawnej podkreślić jednak należy, 
że nabywcą jednostek uczestnictwa takich funduszy jest zawsze  ubezpieczyciel na podstawie 

10. Por. art. 69 i n. FinInstrU.
11. Należy tu wszakże wskazać, że zgodnie art. 12 a UbezpU o.w. określają w szczególności (pkt 6) sposób 

określania sumy odszkodowania lub innego świadczenia, jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia przewidują 
odstępstwa od zasad ogólnych.

12. Przypomnieć należy o jeszcze jednej możliwości. Otóż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 
23 maja 2011 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 
(Dz. U. 11.115.666), w przypadku gdy umowa ubezpieczenia na życie z funduszem zakłada możliwość tworze-
nia przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego w ramach funduszu indywidualnego portfela inwestycyjnego, 
zakład ubezpieczeń może nie sporządzać rocznego i półrocznego sprawozdania funduszu, przy czym przez 
indywidualny portfel inwestycyjny należy rozumieć portfel złożony z wybranych przez ubezpieczającego 
lub ubezpieczonego funduszy inwestycyjnych dostępnych w ramach jednego funduszu, który umożliwia 
ubezpieczającemu lub ubezpieczonemu realizowanie własnej strategii inwestycyjnej zgodnie z ogólnymi 
warunkami ubezpieczenia na życie z funduszem.
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umów zawieranych bezpośrednio z funduszami.13 Z formalno-prawnego bowiem punktu widzenia 
fundusze takie nigdy nie składały również bezpośrednio oferty nabywania tytułów uczestnictwa 
ubezpieczonym lub podmiotom, które były potencjalnymi nabywcami polis ubezpieczeniowych 
z UFK. Tytuły uczestnictwa funduszy stanowią element majątku ubezpieczyciela, a nie majątku 
ubezpieczonego. W przypadku funduszu „konstruowanego” jako element majątku ubezpieczyciela 
z reguły stosuje się również konstrukcję jednostki uczestnictwa – tym bardziej że ta wyodrębnio-
na część majątku ubezpieczyciela jest też z reguły oddana w zarządzanie fi rmie inwestycyjnej, 
która z kolei tworzy „wzorcowe portfele”. Portfele te (podobnie zresztą jak fundusze inwestycyjne 
i subfundusze) konstruowane są w odniesieniu do poziomu ryzyka i poziomu zysku jaki przynoszą 
(z zasady w odwrotnej korelacji, tj. im wyższy poziom ryzyka, tym większy potencjalny zysk), 
i funkcjonują pod różnymi nazwami, np. „fundusz stabilnego wzrostu”, „fundusz agresywny” etc. 
Z reguły też klienci dokonują alokacji między poszczególnymi funduszami – w zależności od ocze-
kiwanych perspektyw inwestycyjnych (przewidywanego czasu trwania UFK) i indywidualnej 
skłonności do ponoszenia ryzyka inwestycyjnego.14

Dla porównania rozpatrzyć należy sytuację funduszu inwestycyjnego w rozumieniu FunInwU i koszty 
ponoszone przez uczestników tego funduszu. W wyżej opisanych przypadkach możemy mieć poten-
cjalnie do czynienia z następującymi kosztami ponoszonymi przez podmiot inwestujący w jednostki 
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu FunInWU15, ale też w obcych ustawodawstwach: 
– opłata za zarządzanie,
– opłata manipulacyjna (dystrybucyjna).

13. Przypomnieć jednak należy, że zgodnie z art. 3. ust. 8. UbezpU zakład ubezpieczeń może bezpośrednio lub 
poprzez pośredników ubezpieczeniowych ustanowionych na podstawie odrębnych przepisów pośredniczyć 
w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa 
funduszy zagranicznych, funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do OECD innych 
niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, na zasadach określonych w FunInwU.

14. Zasadą jest, iż fundusz inwestycyjny jest inwestycją długookresową – por. np. art. 19. FunInwU. Zgodnie z tym 
przepisem celami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych mogą być wyłącznie: ochrona realnej wartości 
aktywów funduszu inwestycyjnego lub osiąganie przychodów z lokat netto funduszu inwestycyjnego, lub 
wzrost wartości aktywów funduszu inwestycyjnego w wyniku wzrostu wartości lokat. Przypomnieć należy, 
ze zgodnie z ust. 2 powołanego przepisu przy określaniu celu inwestycyjnego należy w statucie funduszu 
zastrzec, że fundusz ten nie gwarantuje jego osiągnięcia.

15. Por. np. rozporządzenie ministra fi nansów z dnia 20 stycznia 2009 r. (Dz. U. 09.17.88) w sprawie prospek-
tu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego 
otwartego, a także skrótu tego prospektu. Określenie to zawiera wymóg zawarcia w prospekcie funduszu 
np. określenia profi lu inwestora, który będzie uwzględniał zakres czasowy inwestycji oraz poziom ryzyka 
inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną funduszu. W § 15 wskazuje na konieczność 
określenia rodzajów, maksymalnej wysokości, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających fundusz 
inwestycyjny, w tym w szczególności wynagrodzenia towarzystwa, wskazanie opłat manipulacyjnych z tytułu 
zbycia lub odkupienia jednostki uczestnictwa oraz innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez uczestnika, 
wskazanie opłaty zmiennej, będącej częścią wynagrodzenia za zarządzanie, której wysokość jest uzależniona 
od wyników funduszu, prezentowanej w ujęciu procentowym w stosunku do średniej wartości aktywów net-
to funduszu i wskazanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia za zarządzanie funduszem. Por. też art. 8 
FunInwu. Zgodnie z tym przepisem fundusz inwestycyjny dokonuje wyceny aktywów funduszu, ustalenia 
wartości aktywów netto oraz wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa lub cer-
tyfi kat inwestycyjny. Ponadto – wartość aktywów netto funduszu ustala się przez pomniejszenie wartości 
aktywów funduszu o jego zobowiązania.
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Ponadto – co wskazać należy – fundusze ponoszą szereg kosztów. Ogólnie można je podzie-
lić na dwie grupy: wpływające na wartość aktywów netto (w tym wartość aktywów netto na jed-
nostkę uczestnictwa) i niewpływające. Z istotnych dla tekstu wyróżnić można jeszcze koszty 
limitowane i nielimitowane. 

Opłata za zarządzanie ponoszona jest z zasady jako określony procent od wartości aktywów 
netto (Net Assets Value)16 i to w stosunku rocznym. Z reguły pobierana jest ona w sposób narasta-
jący w każdym dniu roboczym danego roku w określonym procentowo stosunku rocznym.17 Z kolei 
opłaty manipulacyjne mogą mieć różne postacie. Upraszczając, modelowo wskazać można trzy – 
tzw. front-load, back-load i hidden-load. Front-load to opłata ponoszona przy dokonywaniu samej 
inwestycji – np. osoba inwestująca w fundusz 100 PLN oddaje 8 PLN jako opłatę dystrybucyjną – 
realnie inwestowane jest 92 PLN. Z kolei przy back-load – wprawdzie inwestuje się całe 100 PLN, 
ale przy umorzeniu jednostek uczestnictwa płaci się 8 proc. ich wartości netto. Przy czym to osiem 
procent stanowi inną sumę w przypadku, gdy wartość inwestycji w momencie umorzenia wynosi 
150 PLN, a inną, gdy wynosi jedynie 80 PLN. Pośrednim i często praktykowanym sposobem jest 
stosowanie opłat typu hidden-load. Ma on charakter swoistej opłaty lojalnościowej – jej wysokość 
jest pobierana w zależności od tego, jak długo inwestor powstrzymuje się z umarzaniem jednostki 
uczestnictwa. Często towarzyszy ona zmniejszonej front-load. Przykładowo inwestor ma do wybo-
ru między opłatą typu front-load na poziomie np. 8 proc., a opłatą na poziomie 2 proc. – przy czym 
o ile umorzy jednostki uczestnictwa w okresie krótszym niż rok, ponosi jeszcze opłatę np. rzędu 
7 proc., po dwóch latach 4 proc., a po pięciu – jest z niej w ogóle zwolniony. 

Istnieje szereg rodzajów kosztów ponoszonych przez fundusze – np. koszty depozytariusza, ob-
sługi księgowej etc. Dla uproszczenia jednak zwróćmy uwagę na jeden z istotnych kosztów nieli-
mitowanych, tj. koszt prowizji maklerskich. Wpłacona przykładowa kwota 100 PLN ma tę cechę, 
iż nie stanowi jeszcze „docelowego aktywu” (akcji, obligacji etc.). Do nabycia tego aktywu może 
dojść za pośrednictwem fi rmy inwestycyjnej, która w tym zakresie pobiera wynagrodzenie prowi-
zyjne. W konsekwencji wszystkich powyższych rozważań zainwestowane 100 PLN, po odliczeniu 
opłat manipulacyjnych, prowizji maklerskich i innych kosztów, staje się odpowiednikiem aktywów 
o znacząco mniejszej wysokości. Nabycie i umorzenie w krótkim czasie jednostek uczestnictwa 
jest zatem co do zasady działaniem skrajnie nieekonomicznym. 

Pamiętać przy tym należy o pewnych aspektach – w wymiarze gospodarczym koszty dodat-
kowe ponosi również ubezpieczyciel – w istocie bowiem pełni on (podkreślam – gospodarczo) 
funkcję pełnomocnika. Koszty te nie ograniczają się tylko do stosownych oświadczeń woli, ale 
też transferów (niejednokrotnie zagranicznych). W pewnych przypadkach można również użyć 
konstrukcji minimalnej opłaty manipulacyjnej (raczej rzadko stosowaną w Polsce przez fun-
dusze inwestycyjne18 – por. jednak np. minimalną opłatę za przelew). Taka konstrukcja może 
przewidywać, że pierwsza wpłata lub wpłaty, o ile są relatywnie niskie, pokrywają koszty ubez-
pieczyciela i funduszu. Przykładowo, gdy w danym funduszu minimalna suma nabycia wynosi 
10 000 PLN, a pierwsza wpłata klienta to 50 PLN, wpłata taka mogła w ogóle nie pokryć kosztów 

16. Rozumianej jako różnica między sumą aktywów a zobowiązań danego portfela instrumentów fi nansowych. 
17. Np. 5 proc. miesięcznych aktywów netto uśrednionych w skali roku. 
18. Fundusze stosują tu minimalną sumę wpłaty – tj. np. 100 PLN, co powoduje, że również opłata dystrybucyjna 

określona procentowo nie może być mniejsza od pewnej sumy.
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i opłat, w tym kosztu wprowadzenia klienta do systemu – a zatem dopiero następne wpłaty będą 
„przekształcane w aktywa”.

Zbliżona metodologia kosztowa odnosi się (w praktyce) do wszystkich lub prawie wszystkich 
produktów inwestycyjnych typu asset management (zarządzanie aktywami). W rezultacie inwe-
stor (ubezpieczony) musi liczyć się z kosztami zarówno przy wejściu do UFK, jak i przy wyjściu. 
Podobnie jak w przypadku funduszy inwestycyjnych ekonomicznym i metodologicznym skutkiem 
realizacji usługi zarządzania aktywami na rynku kapitałowym jest zatem to, iż ubezpieczony po-
winien uwzględnić, że tylko długotrwała inwestycja pozwoli mu w praktyce wyeliminować ekono-
miczne skutki ponoszenia opłat manipulacyjnych (dystrybucyjnych).

W odniesieniu do celów i zadań zarządzającego wskazać należy, że zgodnie z art. 5. UbezpU 
zakład ubezpieczeń może wykonywać działalność ubezpieczeniową wyłącznie w formie spółki 
akcyjnej albo towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Zgodnie zaś z art. 31 UbezpU w zakre-
sie nieuregulowanym w ustawie, do krajowego zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność 
w formie spółki akcyjnej stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych. Po sięgnięciu z kolei 
do wyżej powołanego aktu prawnego okazuje się, że zgodnie z 347 § 1 KSH akcjonariusze mają 
prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu fi nansowym, zbadanym przez biegłego 
rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. 

Nie inaczej jest w przypadku ubezpieczyciela będącego spółką akcyjną. Przypomnieć przy 
tym należy, że zgodnie z art. 18 ust. 1 UbezpU wysokość składek ubezpieczeniowych ustala za-
kład ubezpieczeń po dokonaniu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, a (por. ust. 2) sama składka 
ubezpieczeniowa musi być ustalana w wysokości, która powinna co najmniej zapewnić wykona-
nie wszystkich zobowiązań z umów ubezpieczenia i pokrycie kosztów wykonywania działalności 
ubezpieczeniowej zakładu ubezpieczeń. W uzupełnieniu wspomnieć można o licznych wymogach 
odnoszących się do posiadania przez ubezpieczyciela rezerw fi nansowych i odpowiedniego po-
ziomu kapitału własnego, których opisywanie w niniejszej opinii jest zbędne (por. jednak art. 146 
i nast. UbezpU). 

Powyższe prowadzi do wniosku, że opłaty ponoszone przez klientów ubezpieczyciela powin-
ny pokrywać zarówno jego koszty, jak i jego zysk. Za prawnie nieuzasadnione należałoby uznać 
poglądy akceptujące przerzucanie kosztów działalności zakładu ubezpieczeń na ten zakład – sta-
łoby to bowiem w sprzeczności zarówno z funkcją ubezpieczyciela będącego instytucją fi nanso-
wą (por art. 4 § 1 pkt 7 KSH) i mającego zapewnić bezpieczeństwo realizacji świadczeń wobec 
wszystkich swoich klientów, jak i jego roli jako spółki akcyjnej, której zadaniem jest przynoszenie 
zysku akcjonariuszom. 

2.  Zakres prawa ubezpieczyciela do pokrywania kosztów i osiągania 
zysków – klauzule abuzywne

Powyższe konstatacje oparte na analizie prawa pozytywnego nie oznaczają jednak uprawnienia 
do przerzucania na klienta kosztów i osiągania zysków w sposób nadmierny i nazbyt obciąża-
jący klienta. Jak wskazuje ustawodawca w art. 3851 k.c. dane postanowienia umowne stanowią 
klauzule abuzywne, jeżeli kształtują prawa i obowiązki klienta w sposób sprzeczny z dobrymi 
obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Jakkolwiek kontrola wzorców ma (może mieć) 
charakter abstrakcyjny, to uznanie jakiejś klauzuli za abuzywną wymaga analizy całokształtu 



– 97 –

Ubezpieczenie z UFK a opłaty likwidacyjne

regulacji. Istotną rolę odgrywa tu praktyka orzecznicza. Przykładowo w wyroku Sądu Najwyż-
szego z dnia 13 lipca 2005 r.19 sąd wskazuje, że w rozumieniu art. 3851 § 1 k.c. „rażące naru-
szenie interesów konsumenta” oznacza nieusprawiedliwioną dysproporcję praw i obowiązków 
na jego niekorzyść w określonym stosunku obligacyjnym, natomiast „działanie wbrew dobrym 
obyczajom” w zakresie kształtowania treści stosunku obligacyjnego wyraża się w tworzeniu 
przez partnera konsumenta takich klauzul umownych, które godzą w równowagę kontraktową 
tego stosunku. W odniesieniu do tego poglądu podkreślić należy, że dysproporcja ta musi mieć 
charakter nieusprawiedliwiony. Nie wystarcza zatem stwierdzenie, iż dane opłaty są wysokie, 
a nawet znacząco wysokie w stosunku do dokonanej usługi lub włożonego przez klienta kapitału. 
Z kolei w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 2007 r.20 sąd ten stwierdza, że przedsię-
biorca może stosować postanowienia wzorca umownego określające zasady odpowiedzialno-
ści fi nansowej konsumenta w przypadku wcześniejszego wypowiedzenia umowy, ale zasady 
tej odpowiedzialności muszą pozostawać w związku z kosztami i ryzykiem przedsiębiorcy. 
W przypadku analizowanych tzw. opłat likwidacyjnych pogląd powyższy jest szczególnie istot-
ny. Trzeba bowiem ponownie zwrócić uwagę, że UFK jest co do zasady długoterminową relacją 
prawną. Podnieść przy tym należy, że specyfi ka funkcjonowania tego ubezpieczenia powodu-
je, że znaczącą część kosztów generuje samo pozyskanie klienta i rozpoczęcie relacji prawnej 
(wybór funduszy, stworzenie rejestrów i dokumentacji klienta, analiza jego potrzeb etc.). Nawią-
zując do cytowanego wyroku, który dotyczył tzw. klauzul rezygnacyjnych (w przypadku kursu 
szkoleniowego), sąd wskazywał, że w takim przypadku „dla uznania klauzuli za abuzywną na-
leży udowodnić, że klauzule rezygnacyjne prowadzą do uzyskania przez pozwaną spółkę nad-
miernego zysku – w razie rezygnacji uczącego się przed rozpoczęciem zajęć – lub tworzą zbyt 
daleko idącą ochronę przedsiębiorcy przed skutkami decyzji konsumenta – w razie rezygnacji 
słuchacza po rozpoczęciu zajęć”. Z kolei takie wnioski wymagałyby „ustalenia przynajmniej w spo-
sób ogólny fi nansowej organizacji procesu edukacyjnego w pozwanej spółce, strona pozwana 
utrzymywała przecież, że ponosiła z góry koszty przygotowania kolejnego cyklu nauczania”. 
Sąd wskazuje dalej np. na specyfi czne dla działalności ocenianej w ww. wyroku kwestii kosztów 
stałych i innych kosztów. Sposób rozumowania Sądu Najwyższego należy podzielić i wskazać, 
że jest on relewantny dla analizowanych kwestii – uogólniając bowiem: jeżeli opłaty likwida-
cyjne rekompensują ubezpieczycielowi poniesione (uzasadnione) koszty własne i godziwy 
(nienadmierny) zysk, to sam fakt ich ponoszenia przez klienta, nawet w znaczącej wysokości, 
nie może być uznany za klauzulę abuzywną. 

Jedynie pozornie stoi w sprzeczności z powyższym rozumowaniem wyrok Sądu Apelacyjne-
go w Warszawie z dnia 14 maja 2010 r.21 W wyroku tym sąd wskazał, że postanowienie ogólnych 
warunków grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym 
(OWU), przewidujące, iż rezygnacja przez ubezpieczonego z dalszego wnoszenia składek ubez-
pieczeniowych (w rozpatrywanym okresie) będzie skutkować utratą wszystkich środków, jakie 
zostaną uzyskane poprzez wykup jednostek uczestnictwa, narusza dobre obyczaje, gdyż sank-
cjonuje przejęcie przez ubezpieczyciela całości wykupionych środków w całkowitym oderwaniu 
od skali poniesionych przez ten podmiot wydatków. Postanowienie takie, zdaniem tego sądu, 

19. I CK 832/04, Pr. Bankowe 2006/3/8, Biul. SN 2005/11/13, Lex 159111.
20. III SK 21/06, OSNP 2008/11–12/181, Lex 396113.
21. VI ACa 1175/09, LEX nr 694224.
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rażąco  narusza interes konsumenta, gdyż prowadzi do uzyskiwania przez ubezpieczyciela pew-
nych korzyści kosztem ubezpieczonego, zwłaszcza wówczas gdy ten ostatni zgromadzi na swoim 
rachunku osobistym aktywa o znacznej wartości. Sąd uznał dalej, że w tak sformułowanych zasa-
dach „ubezpieczyciel przewidział tu dla ubezpieczonego swoistą sankcję za rezygnację z dalszego 
kontynuowania umowy bez powiązania jej z realnie poniesionymi wydatkami, w przypadku zawar-
cia ubezpieczenia na rzecz konkretnej osoby, przy czym owo zastrzeżenie ma charakter uniwer-
salny, tzn. jest całkowicie niezależne od wartości posiadanych przez ubezpieczonego jednostek 
uczestnictwa”. Należy zgodzić się, że powyższy pogląd jest słuszny, ale tylko jeśli rzeczywiście 
takie sformułowanie ma charakter określony przez sąd jako „sankcja”, narusza ono dobre obyczaje, 
gdyż „sankcjonuje przejęcie przez ubezpieczyciela całości wykupionych środków w całkowitym 
oderwaniu od skali poniesionych przez ten podmiot wydatków” . 

Co do zasadności rozstrzygnięcia konkretnej sprawy nie uczestnicząc w postępowaniu nie moż-
na się wypowiedzieć. Wyraźnie jednak istota zagadnienia tkwi tu w szczegółowej analizie sądu 
(stron), które powinny być przeprowadzone w sposób uzasadniający przytoczone powyżej poglą-
dy. W szczególności, jeżeli postępowanie wykaże ten „sankcyjny” charakter opłat likwidacyjnych 
i ich brak powiązania z wydatkami – konstatacja sądu byłaby prawidłowa. Krótko mówiąc, uznanie 
danej klauzuli za abuzywną wymaga wykazania ekonomicznych przesłanek takiej abuzywnoś-
ci, przynajmniej jeżeli podziela się powyższy sposób rozumowania prezentowany w przytacza-
nych wyrokach Sądu Najwyższego. Jak wskazałem, nie znając akt sprawy, nie mogę wykluczyć, 
że w przytoczonym rozstrzygnięciu sądu apelacyjnego tak się stało – jeżeli jednak nie (co zdaje 
się niestety wynikać z treści uzasadnienia), twierdzenia sądu były autorytarne i nieuzasadnione.

3. Strona zobowiązana do pokrywania kosztów 

Należy przypomnieć w tym miejscu, że zgodnie z art. 13 ust. 4 UbezpU w zakresie UFK zakład 
ubezpieczeń jest obowiązany do określenia lub zawarcia w umowie ubezpieczenia: wykazu ofe-
rowanych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, zasad ustalania wartości świadczeń oraz 
wartości wykupu ubezpieczenia, w tym również zasad umarzania jednostek ubezpieczeniowego 
funduszu kapitałowego i terminów ich zamiany na środki pieniężne i wypłaty świadczenia, zasad 
i terminów wyceny jednostek ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, zasad ustalania wyso-
kości kosztów oraz wszelkich innych obciążeń potrącanych ze składek ubezpieczeniowych lub 
z ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, zasad alokacji składek ubezpieczeniowych w jed-
nostki ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. 

Podobnie, zgodnie z ust. 5 powołanego przepisu w zakresie UFK zakład ubezpieczeń jest 
obowiązany do dokonywania wyceny jednostek ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego nie 
rzadziej niż raz w miesiącu, ogłaszania, nie rzadziej niż raz w roku, w dzienniku o zasięgu ogól-
nopolskim wartości jednostki ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego ustalonej w miesiącu 
poprzedzającym miesiąc, w którym jest dokonywane ogłoszenie, sporządzania i publikowania 
rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego.

W kontekście całej argumentacji zawartej w niniejszym tekście, tak szczegółowa informacja 
przedstawiana klientowi znajduje swoje uzasadnienie normatywne tylko wtedy, gdy znajduje od-
zwierciedlenie w dokonanej inwestycji. 
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Jak podkreślam ponownie, nie wypowiadam się co do sytuacji in concreto, czyli do utraty 
związku między kosztami likwidacyjnymi i rzeczywistymi kosztami ubezpieczyciela oraz ewen-
tualnego zerwania tego związku. Zgadzam się, że w przypadku rażących rozbieżności koszty ta-
kie mogłyby stać się hipotetycznie abuzywną klauzulą „dławiącą”. Skoro jednak strony zawierają 
umowę, w której profi ty z inwestycji uzyskuje klient, to jest zarówno logiczne, jak i gospodarczo 
symetryczne, iż to właśnie on koszty te ponosi. Synalagmatyczność tego związku jest bezsporna 
i w mojej ocenie odmienne rozumienie, a tym samym zarzut o abuzywności kosztów likwidacyj-
nych co do zasady, świadczyć może jedynie o niezrozumieniu istoty UFK i funkcji realizowanych 
w jej ramach przez ubezpieczyciela. Zastosowanie innej zasady, w szczególności uznanie opłaty 
likwidacyjnej za klauzulę abuzywną, doprowadziłoby do skrajnego naruszenia zasady równoupraw-
nienia stron w relacjach cywilnoprawnej umowy, jaką stanowi niewątpliwie UFK. Doprowadziłoby 
bowiem do przerzucenia na ubezpieczyciela ryzyka gospodarczego działania, co więcej w zakresie 
działania ponoszonego przy jednoczesnym pozostawieniu klientowi prawa do zysków z dokona-
nych na jego rachunek inwestycji. Sam fakt silniejszej pozycji gospodarczej ubezpieczyciela nie 
uzasadnia tak krańcowych wniosków22. 

Wydaje się, że bardziej racjonalne byłoby albo uzależnienie opłaty likwidacyjnej od przed-
stawienia kosztów, nakaz bardziej precyzyjnego informowania klientów, czy wręcz określenie 
w ustawie maksymalnego poziomu opłat likwidacyjnych – jest to jednak kwestia wniosków de 
lege ferenda, jak również indywidualnej oceny tych kwestii przez sąd po szczegółowej analizie 
wskazanych w opinii kosztów i zależności. 

Wnioski

Opłaty likwidacyjne jako takie nie stanowią klauzuli abuzywnej. W przeciwieństwie do licznych 
klauzul abuzywnych „stosowanych” np. w działalności turystycznej czy edukacji23, nie stanowią 
one przykładu przerzucenia ryzyka działalności gospodarczej ubezpieczyciela na klienta. Stanowią 
odzwierciedlenie kosztów działalności inwestycyjnej ponoszonej przez ubezpieczyciela na rzecz 
klienta i na jego rachunek. Jednocześnie zaś są odzwierciedleniem (czego brak w innych przypad-
kach klauzul abuzywnych) korzyści ekonomicznych uzyskiwanych przez klienta. Należy również 
podnieść, że za akceptowalne, zarówno w sensie prawnym, jak i aksjologicznym, jest przenoszenie 
na klientów określonych wydatków ponoszonych np. na działalność dystrybucyjną czy też sta-
nowiących po prostu zysk ubezpieczyciela. Podkreślić bowiem należy, że zgodn ie z art. 3851 k.c. 
dane postanowienia  umowne stanowią klauzule abuzywne, jeżeli kształtują prawa i obowiązki 

22. W szczególności UFK nie zawiera klauzuli wyłączającej obowiązek zwrotu konsumentowi uiszczonej zapłaty 
za świadczenie niespełnione w całości lub części, jeżeli konsument zrezygnuje z zawarcia umowy lub jej 
wykonania, lub przewidującej utratę prawa żądania zwrotu świadczenia konsumenta spełnionego wcześniej 
niż świadczenie kontrahenta, gdy strony wypowiadają, rozwiązują lub odstępują od umowy, Por. art. 3853 
pkt 12 i 13 k.c. 

23. Zamiast wielu – por. np. Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej s. „okik”) z dnia 17 listopada 
2010 r. (XVII Amc 2438/10 MSiG 2011/94/6083, Lex 795045) w odniesieniu do Kazimierza Siudaka Excalibur 
Tours, Wyrok s. okik, 2010–10–18 (XVII Amc 1244/09, MSiG 2011/122/8330) w odniesieniu do Four Seasons 
Holidays Sp. z o.o. Wyrok s. okik, 2010–05005, (XVII , AmC 873/09) przeciwko Wyższa Szkoła Kupiecka z sie-
dzibą w Łodzi (rejestr klauzul abuzywnych UOKIK, nr 1922) etc. 
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klienta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Sam fakt, 
że wynagrodzenie na rzecz ubezpieczyciela uwzględnia w swojej wysokości (zawiera w sobie) 
koszty ponoszone przez ubezpieczyciela i jego zysk stanowi naturalny i konieczny przejaw dzia-
łalności gospodarczej i jako taki nie może być uznany za klauzulę abuzywną. Dotyczy to również 
sytuacji pobierania opłat przy rezygnacji klienta z danej usługi. Przytoczona opinia nie może być 
wszakże rozumiana jako uzasadnienie narzucania klientowi nadmiernych i ekscesywnych opłat 
likwidacyjnych bez korelacji z kosztami ponoszonymi przez ubezpieczyciela. Stwierdzenie takiego 
braku korelacji może uzasadniać uznanie danej klauzuli za abuzywną in concreto i po zbadaniu 
okoliczności sprawy (czyli de facto po jej uszczegółowieniu i zbadaniu ekonomicznych przesłanek 
określenia danej opłaty likwidacyjnej), a nie w ogólności. 
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Zasadność opłat likwidacyjnych w ubezpieczeniach 
na życie z UFK – wymiar ekonomiczny i aktuarialny1

Co ma ekonomia do abuzywności?

Referaty wygłaszane w czasie tej konferencji, z oczywistych względów, koncentrują się na praw-
nych aspektach klauzul abuzywnych w umowie ubezpieczenia. Autor niniejszej prezentacji jest 
ekonomistą i ma zawodową skłonność do dostrzegania zupełnie innych aspektów wszelkich re-
gulacji prawnych. Pomija pytanie, w jakim stopniu nowa regulacja jest zakorzeniona w doktrynie 
prawa i w jakim zakresie jest spójna z obowiązującymi przepisami prawa. Stawia natomiast pytanie, 
w jakim stopniu nowa regulacja zmienia funkcjonowanie rynku, a w szczególności rozkład korzyści 
uzyskiwanych przez uczestników wymiany rynkowej. Mówiąc wprost, interesuje go, kto ma po-
nieść koszty zmienionych przez regulację zasad wymiany i czy nowy podział korzyści i kosztów 
nie okaże się dysfunkcjonalny dla wymiany rynkowej. W tym ostatnim przypadku ostatecznym 
efektem regulacji będzie silne ograniczenie rozmiarów rynku, wzrost kosztów wymienianych dóbr 
i usług, czyli straty, które spadną na wszystkich obecnych uczestników rynku. 

Regulator koncentruje się zwykle na benefi cjencie danej regulacji. Ekonomista skupia swą 
uwagę na „płatniku”, czyli na stronie, która zapłaci za korzyści, które regulator chciałby zapew-
nić benefi cjentowi. Czyni to nie z przekory, lecz w przekonaniu, że to płatnicy zadecydują o tym, 
w jakim stopniu nowa regulacja będzie skuteczna i czy czasem nie przyniesie straty wszystkim, 
benefi cjentów nie wyłączając. Przeciwne do oczekiwań skutki regulacji są możliwe zwłaszcza 
wtedy, gdy uczestnictwo w wymianie rynkowej nie jest przymusowe i płatnicy mają swobodę 
wyjścia z danego rynku.

Dobrym przykładem ilustrującym ekonomiczny aspekt abuzywności jest regulacja zakazująca 
rozróżniania płci w taryfach składek ubezpieczeniowych na życie. Źródłem zakazu jest orzeczenie 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej uchylające art. 5 ust. 2 Dyrektywy o Równym Trakto-
waniu Płci (Gender Directive 2004/113/EC), dopuszczający odrębne składki dla kobiet i mężczyzn 

1. Szersze uzasadnienie prezentowanych w referacie tez można znaleźć w artykule Wartość wykupu polis ży-
ciowych z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” nr 2/2012. 
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w ubezpieczeniu na życie, jeśli jest to aktuarialnie zasadne. Artykuł ten sankcjonował podstawową 
regułę wyceny ryzyka w ubezpieczeniach na życie, nie powinno więc dziwić, że wszystkie państwa 
członkowskie Unii Europejskiej korzystały z jego dobrodziejstwa. Obecne rozstrzygnięcie sprowa-
dza się, w dużym uproszczeniu, do uznania za abuzywną fundamentalnej zasady wyceny ryzy-
ka śmiertelności, która prowadzi do różnej wysokości składek dla dwojga osób o takich samych 
cechach, lecz różnej płci. Ekonomistę interesuje w tym przypadku pytanie, kto zapłaci za wdro-
żenie do ubezpieczeń życiowych nowej wykładni równego traktowania płci. Statystyczna różnica 
w śmiertelności kobiet i mężczyzn sięga 20 proc., a zatem są takie ubezpieczenia (np. rentowe, 
na dożycie), w których mężczyźni są dobrym ryzykiem i to oni będą dopłacać do polis kobiet, 
oraz są ubezpieczenia (wypłacające świadczenia śmiertelne), gdzie kobiety są dobrym ryzykiem 
i to one będą subwencjonowały polisy mężczyzn. 

Rodzi to kolejne pytanie, jak sytuacja ta wpłynie na funkcjonowanie rynku, który jest przecież 
rynkiem ubezpieczeń dobrowolnych. Być może nie będzie znaczącej reakcji: dobre ryzyka zigno-
rują 10 proc. wzrost składek oraz zignorują informację, że oprócz kosztów losowej dywersyfi kacji 
ryzyka ponoszą teraz koszt systematycznej subwencji na rzecz innej, łatwej do zidentyfi kowania, 
grupy osób. Dobre ryzyka mogą jednak zwrócić uwagę, że obniżenie składek ubezpieczenia złych 
ryzyk odbywa się kosztem wzrostu własnej składki i wtedy rozpocznie się proces negatywnej se-
lekcji, którego kresem jest rynek oczyszczony z dobrych ryzyk: rynek, na którym tylko kobiety 
kupują ubezpieczenia rentowe lub polisy na dożycie, a mężczyźni są jedynymi nabywcami ubez-
pieczenia wypłacającego świadczenia śmiertelne. 

Odrębnym problemem jest reakcja ubezpieczycieli na zakaz różnicowania składek według 
płci. Ubezpieczyciel wie przecież, jaka płeć sprzyja rentowności danego produktu ubezpieczenio-
wego, i nie ma żadnego problemu z rozróżnianiem płci. Jak powstrzymać ubezpieczyciela, by nie 
selekcjonował według kryterium płci potencjalnych klientów na etapie akwizycji i innych procedur 
kwalifi kujących do ubezpieczenia?

Przykład nowej regulacji unijnej wyraźnie pokazuje, że ekonomiczne mechanizmy, które uru-
chamia nowa reguła, mogą przynieść konsekwencje niweczące cele, którymi kierował się regula-
tor. Może się zdarzyć, że na rynku zostaną tylko ci, którym nowa reguła miała przynieść korzyści, 
a wtedy osiąganie korzyści przestanie być możliwe. Może się zdarzyć, że nastąpi selekcja po stronie 
sprzedawców i z rynku wypchnięci zostaną ci, których pozycję regulator chciał wzmocnić. W oby-
dwu przypadkach regulacja okaże się nie tylko nieskuteczna, lecz także kontrproduktywna: nikt 
nie będzie miał lepiej, a wielu będzie miało gorzej. 

Dlatego ważne jest, by regulator rynku, oprócz prawnych uwarunkowań swych decyzji, do-
strzegał również ich ekonomiczne konsekwencje. To właśnie podejście charakteryzuje dalszą część 
referatu, w której rozważana jest kwestia zerowych wartości wykupu polis na życie z ubezpiecze-
niowym funduszem kapitałowym (UFK), gdy wykup następuje po pierwszym roku ubezpieczenia, 
oraz pytanie o zasadność ingerencji regulatora w tę sprawę.

Problem niskich stóp wykupu polis z UFK

Umowy ubezpieczenia na życie są na ogół związane z wysokimi kosztami początkowymi, po-
noszonymi przez ubezpieczyciela w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia w okresie 
poprzedzającym umowę oraz w trakcie jej zawierania. Ich głównym składnikiem są wysokie 
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koszty akwizycji: klient niemal nigdy nie zgłasza się sam do ubezpieczyciela po polisę życiową, 
to ubezpieczyciel musi dotrzeć do klienta i przekonać go o sensowności swej usługi. Większość 
ubezpieczycieli korzysta z zewnętrznych kanałów dystrybucji i ponosi wysoki koszt skutecznie 
zawartej umowy. W rezultacie koszty początkowe osiągają wysoki poziom w stosunku do rocznej 
składki brutto. W długoterminowych umowach z regularną składką okresową przekraczają one 
z reguły 100 proc. składki rocznej, sięgając nierzadko pułapu składki dwuletniej. Koszty o takiej 
charakterystyce muszą mieć istotny wpływ na ekonomikę zakładu ubezpieczeń na życie. Ubez-
pieczyciel startuje z defi cytem i jego zadaniem jest osiągnięcie rentowności w późniejszym okre-
sie trwania ubezpieczenia. Cel ten będzie osiągnięty, jeśli umowa nie zostanie zamknięta zbyt 
szybko. Wczesne wyjścia pozostawiają defi cyt, którego ciężar musi być przerzucony na inne 
umowy, te trwające dłużej.

Niskie wartości wykupu polisy przy wczesnym rozwiązaniu umowy ubezpieczenia nie budzą 
większych kontrowersji w przypadku tradycyjnych produktów życiowych, w których formuło-
wany jest explicite długi okres trwania umowy i dlatego wczesne jej zakończenie jest jawnym 
odstąpieniem od umowy. Wiele kontrowersji wywołuje natomiast przypadek nowoczesnych 
produktów ubezpieczeniowo-oszczędnościowych, gdzie okres trwania umowy jest elastyczny 
i często w ogóle nie jest ustalany. Skargi na niskie wartości wczesnego wykupu polisy doprowa-
dziły do wydania przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów orzeczenia kwestionującego 
zasadność wysokich opłat likwidacyjnych (sięgających 100 proc. wartości zgromadzonego ka-
pitału w pierwszych dwóch latach umowy ubezpieczenia). Orzeczenie to uznało jedną z technik 
rozliczania kosztów ubezpieczyciela za abuzywną klauzulę umowną, czyli takie postanowienie 
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, które w sposób nieuzasadniony lub nadmierny narusza 
interes ubezpieczonego.

Można się zastanawiać, dlaczego problem niskich, nawet zerowych, wartości wykupu pojawił 
się dopiero teraz, przy okazji nowych produktów ubezpieczeniowo-fi nansowych, mimo że po-
dobny efekt dawał wczesny wykup tradycyjnych polis z bonusem inwestycyjnym. Nasuwa się 
kilka hipotez:

1. Źródłem problemów jest nadmierna elastyczność ubezpieczenia z UFK, czyli to, co stanowi 
przyczynę sukcesu rynkowego tej formuły ubezpieczenia. Brak jasno zdefi niowanego zobowią-
zania do płacenia składki w ustalonej kwocie i przez ustalony okres obiecuje klientowi łatwe, au-
tomatyczne dostosowanie umowy do przyszłej sytuacji fi nansowej. Klient nie dostrzega jednak, 
że korzystanie z tej swobody w pierwszych latach ubezpieczenia może być kosztowne.

2. Źródłem problemów może być nadmierne zbliżenie się ubezpieczenia z UFK do fi nansowych 
produktów sprzedawanych na rynku otwartych funduszy inwestycyjnych. Powodem tego zbliżenia 
jest nie tylko powiązanie tradycyjnego bonusu inwestycyjnego z instytucjonalnie odrębnym UFK, 
lecz także silna tendencja do oferowania niskich sum ubezpieczenia. W rezultacie, klient przystę-
puje do umowy dosyć podobnej do zakupu w biurze maklerskim jednostek uczestnictwa FIO, nie 
mając świadomości, że korzysta z sieci, która ma wysokie koszty świadczenia usług inwestycyj-
nych. Powodem wysokich kosztów są nie tylko wyższe niż w sektorze bankowym koszty akwi-
zycji, ale także wyższe marginesy wypłacalności obciążające jednostkę uczestnictwa zakupioną 
za pośrednictwem zakładu ubezpieczeń. Bezpośrednie porównanie rocznej inwestycji w biurze 
maklerskim i w ubezpieczeniu z UFK daje łatwy do stwierdzenia wynik, że ta druga inwestycja 
jest mniej korzystna. Trudno zrozumieć, że różnica może być uzasadniona, oraz że przy długim 
horyzoncie inwestycji może ona zanikać.
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3. Nie bez znaczenia może być również to, że popyt na ubezpieczenia życiowe jest w pew-
nym stopniu napędzany motywem korzyści podatkowych. Choć polisy z UFK nie dają zwolnienia 
z podatku od dochodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, to jednak samo odroczenie 
wymiaru podatku do przyszłego momentu umorzenia jednostek uczestnictwa UFK, a więc po-
tencjalnie na kilkanaście lat, może być samoistną „nagrodą”. Niechęć do płacenia podatków po-
trafi  skutecznie przesłaniać inne przesłanki racjonalnej decyzji, np. ocenę zdolności fi nansowej 
do kontynuacji ubezpieczenia przez długi okres. Klient otrzymuje doraźną, lecz wirtualną nagro-
dę, zapominając o tym, że korzyści z inwestowania materializują się dopiero po długim okresie 
systematycznego uczestnictwa. 

4. Można również podejrzewać, że ubezpieczyciele wykorzystują fakt, że ubezpieczenie z UFK 
jest produktem złożonym i trudno porównywalnym, a zatem można go obciążać wysokimi mar-
żami kosztów oraz zysków.

Ubezpieczenie z UFK łączy produkt ubezpieczeniowy z inwestycyjnym. Konsument nie potrafi  
oddzielić kosztu obydwu usług i wiąże swe nakłady z inwestycją fi nansową. Nie rozumie ponadto, 
że ubezpieczyciel występując w roli pośrednika inwestycyjnego ponosi znacznie wyższe koszty 
operacyjne swej usługi. Dostrzega natomiast elastyczny produkt inwestycyjny narzucający dy-
scyplinę systematycznego oszczędzania i traktuje tę cechę, będącą w istocie ograniczeniem, jako 
zaletę w porównaniu z doraźnym zakupem jednostek uczestnictwa otwartego funduszu inwesty-
cyjnego w biurze maklerskim. Konsument nie ma na ogół świadomości, że korzyści z tej formy 
oszczędzania mogą przeważyć wyższe koszty operacyjne dopiero po dłuższym, około dziesię-
cioletnim okresie uczestnictwa w programie ubezpieczeniowo-inwestycyjnym. 

W dalszej części referatu, szukając odpowiedzi na pytanie, jak można pomóc tym, którzy 
wcześnie rezygnują z kontynuacji ubezpieczenia z UFK, będę odnosił rekomendacje do wskaza-
nych tutaj okoliczności.

Skala problemu

Dopuszczalność niskich wartości wykupu w pierwszym roku ubezpieczenia z UFK jest kwestią 
o istotnym znaczeniu dla rynku ubezpieczeń na życie. 

Po pierwsze, produkty z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) są najszybciej ros-
nącą częścią rynku ubezpieczeń na życie, przynoszącą obecnie około 1/3 przypisu składki  brutto 
w całym segmencie ubezpieczeń życiowych. W 2010 r. dały one 8,1 mld zł składki, a w 2011 r. prze-
kroczyły granicę 10 mld zł. W czwartym kwartale 2011 r. aktywnych było 2,5 mln polis życiowych 
z UFK, a więc, bez wątpienia, mamy tutaj do czynienia z produktem masowym, angażującym istotną 
część zasobów, które Polacy przeznaczają na ubezpieczenia życiowe i systematyczne oszczędzanie. 

Po drugie, stosowanie 100 proc. opłat likwidacyjnych w pierwszym roku ubezpieczenia jest 
na polskim rynku praktyką dominującą, a ponadto bardzo częste są przypadki 100 proc. stawek 
likwidacyjnych także w drugim roku trwania umowy. Obserwuje się prawidłowość, że jeśli stawki 
opłat likwidacyjnych nie sięgają granicy 100 proc. nawet w pierwszym roku umowy, to towarzy-
szą im niskie współczynniki alokacji składki w pierwszym, a także drugim roku umowy, czyli na-
stępuje silna redukcja tej część składki, która jest przeznaczana na inwestycje. Z kolei tam, gdzie 
opłaty likwidacyjne wynoszą 100 proc. wartości zgromadzonego kapitału przez pierwsze dwa lata, 
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współczynniki alokacji składki do UFK są od początku wysokie, a stawki opłat likwidacyjnych w na-
stępnych latach szybciej spadają do poziomu 2 proc. lub nawet 0 proc.

Ubezpieczyciele stosują również alternatywne metody amortyzacji początkowego defi cytu 
umowy ubezpieczenia. Najczęściej jest ona równomierna i w każdej składce przez okres n lat 
(zwykle 10 lat, rzadziej 5 lat) jest stały narzut na koszty początkowe, obliczony tak, by po n 
latach cały defi cyt został wyrównany. Stosuje się również rosnącą amortyzację defi cytu, gdzie 
spłata jest proporcjonalna do stanu środków w UFK, a więc defi cyt topnieje powoli w początkowym 
okresie i coraz szybciej w późniejszych latach. Spotyka się również przyspieszoną amortyzację 
defi cytu, gdzie spłaty są proporcjonalne do zadłużenia, czyli wysokie na początku i coraz niższe 
w kolejnych latach. 

Warto zwrócić uwagę, że alternatywne rozwiązania spotkać można w palecie produktów tego 
samego ubezpieczyciela. Świadczyć to może o tym, że ubezpieczyciel próbuje rozwiązać pewien 
istotny problem alokacji kosztów i oferuje alternatywne warianty, które jemu przyniosą równoważ-
ny efekt fi nansowy, a ubezpieczonemu pozwolą wybrać bardziej dogodną formę umowy. Trudno 
a priori rozstrzygnąć, która z metod amortyzacji początkowego defi cytu okaże się najkorzystniej-
sza dla klienta: zadecyduje o tym zrealizowany czas trwania umowy. Można jednak stwierdzić, 
że dla wcześnie rezygnujących (powiedzmy: w pierwszych dwóch latach), każda metoda jest 
jednakowo zła, gdyż daje bardzo niską wartość wykupu.

Trzeba również zwrócić uwagę, że wszyscy ubezpieczyciele redukują wartość wykupu w od-
niesieniu do tzw. podstawowej części rachunku UFK, a czasami – jedynie do pewnej kwoty kapi-
tału na rachunku podstawowym (np. pierwszych 5 tys. zł). Oznacza to, że ubezpieczony ma wiele 
możliwości zmniejszenia ciężaru kosztów początkowych poprzez wykorzystywanie opcji składek 
dodatkowych.

Ekonomika produktu „ubezpieczenie z UFK” jest w zasadzie bardzo prosta: umowy takie na-
leży zawierać na długo i przy górnych pułapach składek. Bardzo nierozważnie postępuje klient, 
którego stać jedynie na minimalną kwotę składki, gdyż każde zaburzenie płynności fi nansowej 
w następnych 5 latach zmusi go do wyjścia z umowy ze stratą. 

Odrębnym pytaniem jest, czy klienci mają świadomość tej prostej reguły opłacalności i czy 
mają okazję, by się o niej dowiedzieć od akwizytorów. 

Istota problemu amortyzacji kosztów początkowych

Ponieważ istotą problemu jest konieczność amortyzacji początkowego defi cytu umowy ubez-
pieczenia, warto prześledzić mechanizm zmiennych stóp wykupu na przykładzie tradycyjnego 
ubezpieczenia na życie i dożycie z silnym komponentem inwestycyjnym. Poniżej rozpatrujemy 
25-letnie ubezpieczenie na życie i dożycie dla 40-letniego mężczyzny ze świadczeniem śmier-
telnym 10 tys. zł i wypłatą za dożycie do wieku 65 lat w wysokości 100 tys. złotych. Ten trady-
cyjny typ umowy różni się od ubezpieczenia z UFK tym, że ubezpieczyciel gwarantuje stopę 
zwrotu w programie inwestycyjno-oszczędnościowym (przyjęto tutaj 4 proc. rocznie), a zatem 
progresja kapitału polisy jest z góry określona i nie zależy od rynkowej wartości jednostek UFK. 
Dla sposobu rozliczania kosztów początkowych jest to różnica nieistotna, za to ułatwia śledze-
nie relacji między kapitałem polisy a gotówkową wartością wykupu. Przy kilku umiarkowanych 
narzutach na koszty oraz umiarkowanej marży rentowności dla ubezpieczyciela (tutaj: 2 proc. 
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składki brutto) ubezpieczony będzie płacił przez 25 lat umowy składkę miesięczną w wysokości 
200 zł, a jej struktura jest następująca:

składka za ryzyko śmierci: 5%
składka oszczędnościowa: 74% 
ogółem narzuty na koszty i zysk: 21%
w tym: narzuty na koszty początkowe: 10%.
Zatem ubezpieczyciel przeznacza 10 proc. każdej składki na amortyzację defi cytu otwarcia 

umowy ubezpieczenia. Defi cyt ten zostanie zamknięty przy wpłacie ostatniej składki. Jeśli umo-
wa zostanie zakończona przed umówionym terminem, to wartości wykupu będą następujące: 

Lata ubezpieczenia

Rezerwa 
ubezpieczeń 

na życie

Niezamortyzowany 
koszt 

początkowy

Aktuarialna 
wartość
wykupu

Współczynnik 
wykupu

(1) (2) (3) (3) / (1)
po 1 roku 1898 3409 0 0%
po 2 latach 3878 3316 561 14%
po 3 latach 5944 3221 2724 46%
po 4 latach 8103 3122 4981 61%
po 5 latach 10 361 3021 7341 71%
po 10 latach 23 421 2465 20 956 89%
po 15 latach 40 551 1817 38 735 96%
po 20 latach 64 366 1029 63 337 98%
po 25 latach 100 000 0 100 000 100%

Żródło: obliczenia własne na podstawie polskich tablic trwania życia z 2003 r. 

Przedstawiony przykład świadczy o tym, że w długoterminowej umowie ubezpieczenia na ży-
cie bardzo często w pierwszym, a nawet w drugim roku ubezpieczenia występują zerowe warto-
ści wykupu, mimo że dominująca część składek jest od początku alokowana do funduszu inwe-
stycyjnego. Także w późniejszych latach wartości wykupu mogą znacząco odbiegać od wartości 
zgromadzonego kapitału. Przyczyną tego stanu rzeczy nie są „koszty likwidacji”, rozumiane jako 
nakłady na uruchomienie procedur zamykających daną umowę, rachunki inwestycyjne itp., lecz 
konieczność natychmiastowego zamknięcia defi cytu na rachunku kosztów początkowych, de-
fi cytu, który zgodnie z planem technicznym umowy miał być amortyzowany przez długi okres.

Zauważmy, że w rozpatrywanym przypadku ubezpieczycielowi nie uda się wyzerować sal-
da umowy zamykanej w ciągu pierwszych 20 miesięcy umowy. Ci, którzy rezygnują po pierw-
szym roku, zostawiają ubezpieczyciela z nierozliczoną stratą 1511 zł. Stratą tą ubezpieczyciel 
będzie musiał obciążyć tych ubezpieczonych, którzy nie przyczynili się do jej powstania: w tym 
przypadku ubezpieczyciel prawdopodobnie obniży do zera stopę wykupu po drugim roku i nieco 
obniży współczynniki wykupu w następnych latach. Skala tej redukcji zależy od częstości zamy-
kania umów w pierwszych dwóch latach. Im częściej się to zdarza, tym dłużej trwa okres z zerową 
wartością wykupu oraz tym niższe są stopy wykupu w następnych latach. 

Podsumujmy poczynione dotąd spostrzeżenia:
• Opłaty likwidacyjne nie są systemem kar za wczesne wychodzenie z umowy, kar dla których 

jedynym uzasadnieniem jest to, że zostały one zapisane w OWU. Mamy tutaj do czynienia 
ze złożonym systemem rozliczania kosztów długoterminowej umowy ubezpieczenia. 
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• Bardzo niefortunny jest termin „opłaty likwidacyjne” . Sugeruje on, że są ponoszone wydatki 
na doprowadzenie do zamknięcia umowy i trudno zrozumieć, dlaczego procedury zamykania 
umowy po pierwszym roku są bardziej kosztowne niż po dziesiątym roku. Istotę rzeczy lepiej 
chyba oddaje termin „stopa wykupu” (lub współczynnik wykupu), luźniej związany z proce-
durą administrowania umową. 

• Jest pożądane, by OWU bardziej bezpośrednio wprowadzały ideę referencyjnego okresu trwa-
nia umowy, który, choć nie jest umownym zobowiązaniem, stanowi istotny moment dla oceny 
opłacalności programu inwestycyjno-oszczędnościowego. 

• Wreszcie, byłoby korzystne, gdyby ubezpieczyciel prezentował w OWU, choćby w zarysie, 
ekonomikę wyboru indywidualnych parametrów ubezpieczenia z UFK (wysokość składek 
podstawowych, rolę składek dodatkowych itp.) i wyraźnie wskazywał konsekwencje związa-
ne z przystąpieniem do umowy na minimalnych warunkach. 

Czy redukcja wartości wykupu jest sprawiedliwa?

Uznając aktuarialną zasadność niskich stóp wykupu w początkowym okresie ubezpieczenia, 
możemy mimo to postawić pytanie, czy nie można ulżyć doli wcześnie rezygnującym, np. przez 
wprowadzenie regulacji ustanawiającej minimalną stopę wykupu dla pierwszych lat umowy. 
Na pytania dotyczące współczucia nie ma jednoznacznej odpowiedzi. W każdym przypadku war-
to jednak rozważyć kwestię, kto miałby zapłacić za tę poprawę sytuacji wcześnie rezygnujących.

Z pewnością nie zapłaci za to ubezpieczyciel. Żaden przedsiębiorca nie fi nansuje z własnego zysku 
wydatków, których wysokość jest przewidywalna. Negatywny wpływ na zysk mają tyko te wydatki 
i straty, które są nieprzewidywane lub których wysokość przekracza przewidywaną wielkość. Jeśli 
ubezpieczyciel przewiduje, że część zawartych umów zakończy się wczesnym wyjściem, to wynika-
jącą z tego tytułu stratę wkalkuluje jako składnik składki ubezpieczeniowej obok swej marży zysku. 
Jeśli ilość wczesnych rezygnacji odznacza się dużą wahliwością, to wkalkuluje średni koszt rezygnacji 
i w niektórych latach będzie miał zysk wyższy od kalkulacyjnej marży zysku, a w innych latach niższy. 
Regulacja wyłączająca pewną kategorię kosztów i przenosząca ją w ciężar zysków jest nieskuteczna, 
gdyż prowadzi do podniesienia kalkulacyjnej marży zysku i w rezultacie jedynym efektem jest efekt 
fi skalny: koszt fi nansowany z zysku zwiększa się o podatek CIT. Tego typu interwencja pogarsza 
sytuację średniego konsumenta, który musi zapłacić wyższą cenę za nabywane dobro lub usługę. 

Dochodzimy do fundamentalnego wniosku. Jeśli regulator ingeruje w stopy wykupu, narzu-
cając arbitralne pułapy wykupu łamiące logikę rachunku ekonomicznego, to jego interwencja nie 
zmienia, zasadniczo, sytuacji ubezpieczyciela, poprawia natomiast znacząco sytuację jednej grupy 
ubezpieczonych kosztem innej grupy ubezpieczonych. Występując rzekomo w obronie interesu 
wszystkich ubezpieczonych przed nieuzasadnionymi zyskami ubezpieczyciela, regulator staje się 
w istocie rzecznikiem interesów krótkoterminowych uczestników długoterminowej umowy ubez-
pieczenia i działa przeciwko interesom długoterminowych uczestników długoterminowej umowy 
ubezpieczenia. Czyniąc to powinien przedstawić jasne i przekonujące uzasadnienie swej interwencji.

Nie wydaje się, by istniało przekonujące uzasadnienie. Preferowanie wczesnych wyjść a dys-
kryminowanie uczestnictwa długoterminowego jest sprzeczne z logiką umowy długoterminowej, 
która mimo daleko idącej elastyczności kładzie duży nacisk na regularność składek w horyzoncie 
znacznie przekraczającym pierwszy lub drugi rok ubezpieczenia.
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Nie sposób znaleźć inną społecznie ważną charakterystykę, która kryłaby się za podziałem 
„wcześnie wychodzący” – „późno wychodzący” i uzasadniała interwencję na rzecz tych pierw-
szych. Nie ma żadnych dowodów, że jest to podział na biednych i bogatych. Z pewnością część 
przypadków wczesnego zakończenia umowy jest skutkiem ograniczenia bieżącej płynności, lecz 
stanowi temu może towarzyszyć wysoki poziom zasobów konsumpcyjnych i wysoki standard 
życia. W skrajnym przypadku wczesne zerwanie umowy może świadczyć nie o kłopotach fi nan-
sowych, lecz o zmianie preferencji: ktoś chce się uwolnić od obowiązku oszczędzania na odległą 
przyszłość, by w to miejsce wprowadzić spłaty kredytu, dzięki któremu wzrośnie bieżąca stopa 
życiowa. Z drugiej strony ci, którzy są długoterminowymi płatnikami składek, niekoniecznie mu-
szą się wyróżniać wysoką zamożnością, przeciwnie, wielu z nich może utrzymywać regularność 
składek za cenę wielu bieżących wyrzeczeń. 

Najprostsza jest hipoteza, że tym co wyróżnia długoterminowych uczestników umowy ubez-
pieczenia z UFK jest większa rozwaga i ostrożność przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych 
oraz większa przezorność w odniesieniu do przyszłości. Dopóki hipoteza ta nie zostanie prze-
konująco odrzucona, państwo powinno powstrzymywać się od interwencji działającej na nie-
korzyść tej grupy.

Co nie przeszkadza, by regulator dbał o transparentność umów długoterminowych, tak by prze-
zorny i ostrożny klient mógł podejmować racjonalne decyzje. 

Redukcja wartości wykupu a zysk ubezpieczyciela

Postawione w poprzedniej części pytanie można powtórzyć w bardziej radykalnej wersji: Skoro 
redukcja wartości wykupu przynosi wcześnie rezygnującym stratę, to czy jest sprawiedliwe, 
by składnikiem tej straty była marża zysku ubezpieczyciela. Pytając inaczej, czy ubezpieczyciel 
nie powinien przynajmniej zrezygnować ze swego zysku w umowie, którą ubezpieczony zamyka 
ze stratą? Czy nie jest to elementarny wymóg solidarności stron?

Ponownie możemy stwierdzić, że pytania odwołujące się do poczucia solidarności nie mają 
jednoznacznej odpowiedzi. W każdym przypadku trzeba jednak mieć wzgląd na szczególną rolę 
zysku ubezpieczyciela. Przedsiębiorcy z innych branż mają dużą swobodę w wyborze korzystnej 
dla nich formy fi nansowania swej działalności. Mogą korzystać z kapitału akcyjnego i wtedy muszą 
osiągać zysk, lecz mogą również korzystać z kredytu i wtedy nie muszą mieć zysku, gdyż wliczają 
oprocentowanie kredytu w ciężar kosztów. Ubezpieczyciel nie ma takiej możliwości, gdyż ustawa 
zobowiązuje go do utrzymywania wolnego od zobowiązań kapitału własnego w wysokości margi-
nesu wypłacalności. Ubezpieczyciel, by spełniać ustawowe normy bezpieczeństwa, musi osiągać 
zysk umożliwiający mu utrzymanie marginesu wypłacalności!

Niełatwo jest precyzyjnie oszacować pożądaną normę rentowności ubezpieczyciela. Uprosz-
czony rachunek wskazuje, że przy obecnych kryteriach wypłacalności jest to około 2 proc. składki 
brutto. Jeśli będzie osiągał tylko 1,5 proc. rentowności, to zostanie wyeliminowany z rynku przez 
regulatora. Oczywiście, nie z powodu niskiej rentowności, lecz z powodu niezdolności do utrzy-
mania adekwatnego poziomu własnych kapitałów. Musimy mieć świadomość, że jeśli pewnym 
rynkom narzucamy wysokie standardy bezpieczeństwa, to za ten komfort musimy zapłacić 
wyższymi marżami zysku.
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Skoro na wysokość marginesu wypłacalności wpływają wszystkie ważne umowy, także te, 
które wkrótce zostaną przedwcześnie zakończone, to one również powinny ponosić koszt speł-
niania norm adekwatności kapitałowej. Zwolnienie wcześnie rezygnujących z marż zysku oznacza 
przerzucenie kosztów utrzymania marginesu wypłacalności na długoterminowych uczestników 
umowy. W ten oto sposób wracamy do argumentacji zaprezentowanej w poprzedniej części.

Czy koszty ubezpieczeń z UFK mogą budzić niepokój?

Odnosi się wrażenie, że koszty ubezpieczenia z UFK są stosunkowo wysokie, zwłaszcza jeśli po-
równać je z podobnymi produktami inwestycyjnymi oferowanymi przez sektor bankowy. Porów-
nując w ten sposób, musimy oczywiście pamiętać, że ubezpieczyciel zapewnia w swym produkcie 
ochronę ubezpieczeniową, a ponadto sprzedając produkt inwestycyjny, ponosi wyższe niż w sek-
torze bankowym koszty utrzymania marginesu wypłacalności. 

Główną przyczyną wysokich kosztów są koszty akwizycji, które – jako koszt początkowy – 
decydują o niskich wartościach wykupu w pierwszych latach ubezpieczenia. Czy w tej sytuacji nie 
należałoby wprowadzić górnego pułapu dla kosztów akwizycji? Chodzi tutaj o górny limit kosztów, 
które mogą obciążać wartość wykupu polisy.

Reglamentacja kosztów początkowych przynieść może pozytywne skutki w sytuacji, w której 
zawodzi regulacja rynkowa. Jest to, jak się wydaje, przypadek prowizji akwizycyjnych dla pośred-
ników ubezpieczeniowych. Ubezpieczyciele są, oczywiście, wrażliwi na wzrost kosztów akwizycji 
i znają ich negatywny wpływ na własne wyniki fi nansowe. Jednak świadomość, że koszt akwizycji 
jest rozkładany na wiele lat umowy, obniża dotkliwość tej kategorii kosztów. Sytuację tę potrafi ą 
wykorzystywać pośrednicy ubezpieczeniowi dyktujący ubezpieczycielom coraz wyższe stawki 
prowizji. Powstaje sytuacja dobrze znana w teorii gier, zwana dylematem więźnia, biorąca się stąd, 
że ubezpieczyciele nie mają skutecznej metody koordynacji działań wobec pośredników. Uczest-
nicy rynku akceptują wysokie koszty akwizycji, gdyż mają świadomość, że ten kto zachowa się 
powściągliwie, straci najwięcej. W tej sytuacji zewnętrzny pułap staje się dla rynku czytelnym 
sygnałem, na jakiej wysokości znajduje się sufi t. Choć nie ustanawia on bezwzględnej bariery, 
staje się naturalnych punktem odniesienia dla koordynacji polityki prowizyjnej. 

W odniesieniu do tradycyjnych produktów ubezpieczenia na życie dobrze działa reguła 3,5 proc.
sumy ubezpieczenia, jako górne ograniczenie dla rozliczania kosztów początkowych w sposób dla 
ubezpieczyciela korzystny. Stwarza ona rozsądną przestrzeń dla aktywnego marketingu i akwizy-
cji. Reguła ta zawodzi, jak się wydaje, w stosunku do ubezpieczeń z UFK, gdyż suma ubezpieczenia 
ma w tego typu umowie drugorzędne znaczenie i punktem odniesienia staje się tzw. suma kapita-
łu określona przez wartość przyszłych składek, co przy trudnym do określenia okresie płatności 
składek staje się wielkością mało precyzyjną. W tej sytuacji bardziej skuteczna i jednoznaczna 
mogłaby być amerykańska reguła ograniczania kosztów akwizycji, wyrażona krotnością rocznej 
składki (np. składki podstawowej pierwszego roku). 

Słabe działanie rynkowego mechanizmu kontroli kosztów bierze się w ubezpieczeniach stąd, 
że produkty ubezpieczeniowe, a zwłaszcza ubezpieczeniowo-inwestycyjne, są dla klientów trud-
ne do porównania. Nie ma na rynku dwóch identycznych ofert i klient łatwo się gubi, zestawiając 
nakłady i spodziewane efekty alternatywnych propozycji. 
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Nie jest zadaniem regulatora rynku wymuszanie na ubezpieczycielach standaryzacji pro-
duktów, gdyż grozi to zablokowaniem innowacyjności usług ubezpieczycieli. Możliwa jest jednak 
standaryzacja informacji o produktach, ułatwiająca porównywanie określonych kategorii kosztów 
i efektów. Można zaprojektować referencyjny scenariusz symulacyjny, osadzić w nim osobę inwe-
stującą regularnie ustaloną kwotę i ukazać efekty w kilku charakterystycznych punktach czaso-
wych. Rachunek taki nie jest prognozą wyników inwestycyjnych, jednak pozwala wyeliminować 
różnorodność czynników leżących poza kontrolą ubezpieczyciela (jak np. rentowność inwestycji, 
przebieg koniunktury) i sprowadzić do wspólnej miary nakłady, których wymaga ubezpieczyciel 
od ubezpieczonych.

Usprawnienie porównywalności kosztowej może mieć szczególnie ważne znaczenie, jeśli 
uwzględnimy fakt, że dużo produktów z grupy UFK leży bardzo blisko produktów oszczędnoś-
ciowo-inwestycyjnych oferowanych w sektorze bankowym. W wielu przypadkach świadczenie 
śmiertelne w produktach UFK ma tak umiarkowaną wysokość, że w istocie umowa ubezpieczenia 
jest bliska programowi regularnego zakupu jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego 
w biurze maklerskim. Obydwu rynkom bardzo dobrze by zrobiło wzmocnienie konkurencji kosz-
towej. Jest zatem pożądane, by metodologia referencyjnych rachunków nakładów i efektów ob-
jęła inwestycyjne programy systematycznego oszczędzania oferowane również poza rynkiem 
ubezpieczeniowym. 

Usprawnienie porównywalności kosztowej poprzez referencyjne scenariusze nakładów 
i efektów jest postulatem adresowanym do regulatora rynku. Ten typ interwencji może być, 
jak się wydaje, bardziej produktywny niż bezpośrednia ingerencja w stopy wykupu polis ubez-
pieczeniowych.

Podsumowanie: Co powinien zrobić regulator rynku?

• Regulator rynku nie powinien narzucać minimalnych stóp wykupu w początkowych latach 
ubezpieczenia z UFK. Ingerencja taka nie zmienia sytuacji ubezpieczyciela, działa natomiast 
na szkodę długoterminowych uczestników umowy ubezpieczenia. Jej efektem może być 
ucieczka „dobrych ryzyk” z rynku, czyli zanik rynku ubezpieczeń z UFK.

• Są przesłanki za wprowadzeniem górnego pułapu kosztów początkowych, związanego z pozio-
mem rocznej składki podstawowej. Obecna reguła „3,5 proc. sumy kapitału” nie działa dobrze 
w ubezpieczeniach z UFK.

• Należy wzmacniać transparentność umów ubezpieczenia z UFK. Wśród najważniejszych zmian 
w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia warto wymienić:
– jawnie formułowany referencyjny okres ubezpieczenia, czyli okres po którym umowa po-

winna przynieść ubezpieczonemu zyski,
– ukazując opcje w wyborze parametrów umowy, OWU powinny przybliżać ekonomikę decyzji,
– w szczególności, powinny zwracać uwagę na konsekwencje przystąpienia do umowy 

na minimalnych warunkach.
• Należy wzmacniać porównywalność ubezpieczeń z UFK z produktami rynku fi nansowego po-

przez referencyjny rachunek symulacyjny nakładów i efektów.
• Należy unikać niefortunnego terminu „opłaty likwidacyjne”. Istotę problemu lepiej oddają okre-

ślenia „wartość wykupu”, „stopa wykupu” etc. 
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