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Karencja w ubezpieczeniach w œwietle
orzecznictwa s¹dowego
Karencja, czyli od³o¿enie w czasie pocz¹tku okresu odpowiedzialnoœci ubezpieczyciela z tytu³u
okreœlonych ryzyk w trakcie trwania umowy ubezpieczenia, jest jedn¹ z konstrukcji prawnych powszechnie u¿ywanych w umowach ubezpieczenia. Instytucja ta jest wa¿na, gdy¿ m.in. zapobiega
nadu¿yciom w ubezpieczeniach. Polskie przepisy dotycz¹ce ubezpieczeñ gospodarczych nie reguluj¹ wprost karencji, st¹d pojawia siê szereg problemów praktycznych, niektóre z nich rozwi¹zuje
orzecznictwo s¹dowe, uzupe³niaj¹c przepisy prawa. Celem niniejszego artyku³u jest przedstawienie wybranego najnowszego orzecznictwa dotycz¹cego instytucji karencji oraz niektórych
pogl¹dów przedstawicieli doktryny i praktyki.
S³owa kluczowe: odpowiedzialnoœæ ubezpieczyciela, karencja, klauzule abuzywne, œwiadczenie
g³ówne w ubezpieczeniach, sk³adka ubezpieczeniowa.

1. Wprowadzenie
W polskim prawie ubezpieczeñ gospodarczych brakuje definicji legalnej pojêcia karencji ubezpieczeniowej, nie ma tak¿e szczególnych regulacji dotycz¹cych tego zagadnienia, a jedynie wieloletnia praktyka ubezpieczeniowa kszta³towa³a tê konstrukcjê
1
prawn¹ . Ponadto zwykle ubezpieczyciele w ogólnych warunkach ubezpieczenia formu³uj¹ definicjê karencji, okreœlaj¹c zasady jej stosowania dla konkretnego stosunku
prawnego. Doktryna ubezpieczeniowa zape³ni³a istniej¹c¹ lukê, rozwa¿aj¹c celowoœæ
tej konstrukcji prawnej, lecz tak¿e wskazuj¹c na ograniczenia, jakim stosowanie jej powinno podlegaæ: „Ubezpieczyciel mo¿e ponosiæ odpowiedzialnoœæ za wypadki, które
zdarzy³y siê przed zawarciem umowy, mo¿e nie ponosiæ jej przez pewien czas po zawarciu umowy, a niekiedy mo¿e j¹ ponosiæ jeszcze po ustaniu umowy za wypadki, które
zdarzy³y siê w okresie jej trwania. Celem wprowadzenia okresu karencyjnego mo¿e byæ
umo¿liwienie wczeœniejszego ujawnienia siê wypadku ubezpieczeniowego, czy te¿ ze
strony ubezpieczyciela poczucie pewnoœci, i¿ ubezpieczaj¹cy nie jest zainteresowany
2
natychmiastowym wyst¹pieniem wypadku” .
1

2

Karencja jest równie¿ stosowana w przepisach dotycz¹cych ubezpieczeñ spo³ecznych. W uzasadnieniu do projektu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o œwiadczeniach pieniê¿nych z ubezpieczenia spo³ecznego w razie choroby i macierzyñstwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1066) czytamy: „W projekcie ustawy zawarto propozycje
zmian dotycz¹cych zasad obliczania podstawy wymiaru zasi³ku w przypadku krótszego ni¿
12 miesiêcy podlegania ubezpieczeniu chorobowemu osób prowadz¹cych pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ oraz innych grup osób, dla których podstawê wymiaru sk³adek stanowi kwota zadeklarowana. Obecny stan prawny w zakresie ubezpieczenia chorobowego sprzyja powstawaniu nadu¿yæ, szczególnie wœród osób prowadz¹cych pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ. Po bardzo krótkim okresie ubezpieczenia chorobowego (1–2 miesi¹ce) z wysok¹ podstaw¹ wymiaru sk³adki
nastêpuje d³ugi okres pobierania zasi³ku w wysokoœci adekwatnej do podstawy wymiaru
sk³adki”. http://orka.sejm.gov.pl
Z. Gawlik, Komentarz do art. 814 Kodeksu cywilnego, stan prawny: 2014.08.01 lex/el.
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Karencja jest niezbêdn¹ konstrukcj¹, zarówno dla ubezpieczycieli, jak i ich klientów, w szczególnoœci w ubezpieczeniach na ¿ycie i chorobowych oraz niektórych
maj¹tkowych. Jej funkcjonowanie umo¿liwia oferowanie klientom produktów ubezpieczeniowych, odpowiadaj¹cych ich potrzebom, bez wymogu poddania siê czasoch³onnym na ogó³ badaniom lekarskim, co przek³ada siê na cenê tego produktu (co
do zasady, koszty oceny ryzyka s¹ uwzglêdniane w koszcie ubezpieczenia, zatem uproszczony tryb pozwala na obni¿enie kosztu uzyskania ochrony ubezpieczeniowej). Natomiast w innych ubezpieczeniach, przede wszystkim chorobowych, jest narzêdziem eliminuj¹cym antyselekcjê. Nie jest bowiem mo¿liwe, aby przy rozs¹dnej
wycenie kosztów badañ lekarskich oraz ograniczeniach czasowych klienta przeprowadziæ tak dok³adn¹ ocenê, aby poznaæ przyjmowane ryzyko. Wysoka cena za ochronê
ubezpieczeniow¹ bez karencji nie stanowi w³aœciwego narzêdzia czy bariery: zniechêci wy³¹cznie osoby, które np. nie potrzebuj¹ sfinansowania drogiej procedury medycznej w momencie zawierania umowy ubezpieczenia, zaœ osoby, które jej potrzebuj¹,
o ile cena ubezpieczenia jest ni¿sza ni¿ koszt procedury, bêd¹ stara³y siê o posiadanie
takiego ubezpieczenia. Im wy¿sza cena, tym zawarcie umowy staje siê bardziej op³acalne dla takich klientów, którzy s¹ pewni, ¿e bêd¹ korzystaæ ze œwiadczeñ, a nie dla
szerokiego „statystycznego” ogó³u. Tak bêdzie np. przy wyp³acie œwiadczenia w przypadku narodzin dziecka dla kobiety bêd¹cej w ci¹¿y, je¿eli suma wp³aconych sk³adek
bêdzie wy¿sza ni¿ wysokoœæ œwiadczenia ubezpieczeniowego. Wtedy zawarcie umowy
ubezpieczenia obejmuj¹cej to ryzyko bêdzie zawsze op³acalne. Zatem karencja umo¿liwia oferowanie pewnych produktów ubezpieczeniowych, a jej brak ogranicza³by
ofertê rynku ubezpieczeniowego. W przytoczonym wy¿ej przyk³adzie, je¿eli karencja
nie mog³aby byæ stosowana, ubezpieczyciele ograniczyliby ofertê ubezpieczeniow¹
obejmuj¹c¹ np. œwiadczenie z tytu³u urodzenia dziecka. Dla „statystycznego” klienta
okres wyczekiwania na ochronê pozornie jest niekorzystny i nara¿a go na brak ochrony – je¿eli zdarzenie bêdzie mia³o miejsce w pierwszym okresie trwania umowy, to ponosi ryzyko sam. Jednak¿e bez karencji nie móg³by w ogóle pozyskaæ ochrony ubezpieczeniowej od niektórych ryzyk w zaproponowanej cenie.
Obowi¹zuj¹ce przepisy kodeksu cywilnego, dotycz¹ce zasad obliczania sk³adki ubezpieczeniowej oraz ustalania pocz¹tku odpowiedzialnoœci ubezpieczyciela, daj¹ podstawy do regulacji instytucji karencji. Jednak¿e te przepisy, stworzone przede wszystkim
dla rozwi¹zania problemu zwrotu sk³adki za niewykorzystany okres ubezpieczenia,
w sposób niedoskona³y adresuj¹ problemy praktyki ubezpieczeniowej, a przede wszystkim przyczyny, dla których karencja jest przez ubezpieczycieli stosowana. Nale¿y podkreœliæ, ¿e karencja, w odró¿nieniu od konstrukcji przesuniêcia w czasie pocz¹tku odpowiedzialnoœci zak³adu ubezpieczeñ z tytu³u zawieranej umowy ubezpieczenia, co do zasady powinna byæ stosowana tylko w przypadku niektórych z ubezpieczanych ryzyk,
zwykle wynikaj¹cych z ich natury. Wed³ug Aldony Wnêk i Katarzyny Polichy: „Analiza
przepisu art. 813 k.c. w zw. z art. 814 k.c. prowadzi do wniosku, ¿e strony umowy ubezpieczenia mog¹ w dowolny sposób oznaczyæ dzieñ, w którym rozpocznie siê ochrona
ubezpieczeniowa. Mo¿e on nie pokrywaæ siê z dniem zawarcia umowy. Mo¿na równie¿
w o.w.u. lub w samej umowie ubezpieczenia okreœliæ ró¿ne daty rozpoczêcia odpowiedzialnoœci dla poszczególnych ryzyk lub dla poszczególnych ubezpieczonych (w umowach ubezpieczenia grupowego). W przypadku karencji mamy do czynienia w³aœnie
z takim przesuniêciem materialnego pocz¹tku ubezpieczenia w stosunku do formalnego
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pocz¹tku ubezpieczenia” . Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e prace nad nowymi regulacjami kodeksowymi, prowadzone przez Komisjê Kodyfikacyjn¹ Prawa Cywilnego uwzglêdni¹ zasady stosowania karencji. Niezwykle pomocne mog¹ tu byæ propozycje, wypracowane
w ramach Principles of European Insurance Contract Law”4.
Aktualne orzecznictwo s¹dowe uzupe³nia w drodze wyk³adni przepisów prawa zasady oraz wskazuje sposób, w jaki karencja ubezpieczeniowa mo¿e i powinna byæ stosowana. Karencja jest zatem dopuszczalna w takim zakresie, w jakim strony umowy ubezpieczenia siê umówi¹, aczkolwiek – jak pokazuje orzecznictwo s¹dowe – z pewnymi ograniczeniami.

2. Sk³adka ubezpieczeniowa a karencja – uwagi ogólne
Z funkcjonowaniem konstrukcji od³o¿enia w czasie pocz¹tku okresu odpowiedzialnoœci ubezpieczyciela w trakcie trwania umowy ubezpieczenia wi¹¿e siê wiele zagadnieñ zwi¹zanych m.in. ze stosowaniem w praktyce przepisów art. 813 i 814 k.c. Przepisy
art. 813 § 1 k.c. stanowi¹, i¿ „Sk³adkê oblicza siê za czas trwania odpowiedzialnoœci
ubezpieczyciela. W przypadku wygaœniêcia stosunku ubezpieczenia przed up³ywem
okresu, na jaki zosta³a zawarta umowa, ubezpieczaj¹cemu przys³uguje zwrot sk³adki
za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej”. Nale¿y podkreœliæ, ¿e zgodnie
z brzmieniem przepisu art. 814 § 1 k.c., o pocz¹tku odpowiedzialnoœci ubezpieczyciela decyduje wola stron okreœlona w umowie ubezpieczenia. A to oznacza, ¿e zgodnie z tym przepisem, chwila zawarcia umowy nie musi byæ to¿sama z chwil¹
powstania odpowiedzialnoœci ubezpieczyciela. Kodeks cywilny formu³uje generaln¹ zasadê dotycz¹c¹ tej problematyki, zgodnie z któr¹ odpowiedzialnoœæ ubezpieczyciela rozpoczyna siê od dnia nastêpuj¹cego po zawarciu umowy, zaœ warunkiem powstania tej
odpowiedzialnoœci jest zap³ata sk³adki przez ubezpieczaj¹cego. Jednak¿e nale¿y podkreœliæ, ¿e w drodze umowy strony mog¹, inaczej ni¿ powy¿ej, okreœliæ pocz¹tek odpowie5
dzialnoœci ubezpieczyciela . Zatem podstawowym problemem, moim zdaniem, nie rozwi¹zanym dostatecznie precyzyjnie na gruncie polskiego prawa, jest pobieranie sk³adki
w pe³nej wysokoœci za okres braku ochrony z tytu³u niektórych ryzyk. Przepis art. 813
3

4

5

A. Wnêk, K. Policha, Stosowanie karencji w umowach ubezpieczenia a regulacje dotycz¹ce
ochrony konsumentów, Prawo Asekuracyjne 2010, nr 4, s. 38–50.
http://www.restatement.info/. Warto przytoczyæ dwa przepisy dotycz¹ce omawianej problematyki: Artyku³ 5:104 w sprawie podzia³u sk³adki, zgodnie z którym: „Je¿eli umowa ubezpieczenia ulega rozwi¹zaniu przed up³ywem terminu na który by³a zawarta, ubezpieczyciel jest
wy³¹cznie uprawniony do ¿¹dania zap³aty sk³adki za okres poprzedzaj¹cy rozwi¹zanie umowy ubezpieczenia.” oraz Artyku³ 2:203, reguluj¹cy obowi¹zek wskazania pocz¹tku ochrony,
wed³ug którego: „Je¿eli ubezpieczaj¹cy pozostaje w uzasadnionym, lecz b³êdnym przekonaniu, i¿ pocz¹tek udzielanej ochrony ubezpieczeniowej przypada na chwilê przyjêcia wniosku
ubezpieczeniowego oraz ubezpieczyciel wie lub powinien wiedzieæ o tym przekonaniu, ubezpieczyciel powinien niezw³ocznie poinformowaæ ubezpieczaj¹cego, i¿ pocz¹tek udzielanej
ochrony ubezpieczeniowej rozpocznie siê z chwil¹ zawarcia umowy lub odpowiednio z chwil¹
op³acenia pierwszej sk³adki ubezpieczeniowej, o ile nie przewiduje siê tymczasowego udzielenia ochrony ubezpieczeniowej”. Patrz tak¿e: D. Fuchs, Regulacja obowi¹zków przedkontraktowych stron umowy ubezpieczenia w prawie polskim. Postulaty de lege ferenda z punktu
widzenia projektu PEICL, (w:) M. Serwach (red.), Rynek ubezpieczeniowy – nadregulacja czy
niedoregulowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu £ódzkiego, £ódŸ 2014, s. 80.
E. Montalbetti, (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa
1972, s. 1644; W. Warka³³o, (w:) System…, t. III, cz. 2, Warszawa–Wroc³aw, s. 919 i n.;
A. W¹siewicz, Umowa ubezpieczenia i jej charakter prawny, (w:) A. W¹siewicz (red.), Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, t. I, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1994, s. 66
i n.; M. Krajewski, Umowa ubezpieczenia. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 119 i n.;
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k.c. nie reguluje problemu koniecznoœci wystêpowania okresu wstêpnego braku ochrony z tytu³u niektórych ryzyk w ramach zawieranej umowy ubezpieczenia, nie okreœla
wysokoœci sk³adki, lecz jedynie zakazuje pobierania sk³adki za okres, gdy nie jest œwiadczona ochrona ubezpieczeniowa. Zasady, na których ubezpieczyciel opiera ustalanie
wysokoœci sk³adek ubezpieczeniowych, s¹ zawarte w art. 18 ustawy o dzia³alnoœci ubez6
pieczeniowej stanowi¹cym, i¿ sk³adkê ubezpieczeniow¹ ustala siê w wysokoœci, która
powinna zapewniæ co najmniej wykonanie wszystkich zobowi¹zañ wynikaj¹cych z zawartej umowy ubezpieczenia (czyli przede wszystkim oceny ryzyka przy wziêciu pod
uwagê zakresu umowy ubezpieczenia) oraz pokrycie kosztów prowadzenia dzia³alnoœci
ubezpieczeniowej. Wyliczanie sk³adki ubezpieczeniowej stanowi bardzo skomplikowane zagadnienie aktuarialne, szczególnie w ubezpieczeniach osobowych, choæby ze
wzglêdu na nierównomierny rozk³ad ryzyka w czasie trwania umowy ubezpieczenia na
¿ycie oraz prawdopodobieñstwo wyst¹pienia schorzeñ w ci¹gu ¿ycia ubezpieczonego,
a tak¿e okolicznoœæ, ¿e ustalana jest sk³adka w jednej wysokoœci na ca³y czas trwania
umowy, st¹d nie zawsze wszystkie sk³adniki kosztów s¹ rozk³adane w sposób proporcjonalny w czasie trwania umowy.
Niestety, przepis o charakterze administracyjnym dla zak³adów ubezpieczeñ nie jest
brany pod uwagê przy ocenie problematyki cywilistycznej zawieranych umów ubezpieczenia. Z jednej strony jest to zrozumia³e, gdy¿ wyliczenie sk³adki ubezpieczeniowej stanowi wewnêtrzny problem zak³adu ubezpieczeñ, lecz z drugiej strony obna¿a s³aboœæ
naszych uregulowañ prawnych i brak spójnoœci przepisów.
Problematyka ta by³a i jest przedmiotem dyskusji w œrodowisku ubezpieczeniowym.
Nie jest celem niniejszego artyku³u przedstawienie wszystkich pogl¹dów zg³oszonych
w dyskusji, wœród których przewa¿a opinia, i¿ sk³adka za dane ryzyko, podlegaj¹ce
karencji, nie jest nale¿na w trakcie jej trwania. Warto jednak przytoczyæ niektóre wypowiedzi przedstawicieli doktryny. I tak Marcin Orlicki stwierdzi³, ¿e „Ustawodawca
udziela oczywistej odpowiedzi w art. 813 § 1 k.c. Konsekwencj¹ wczeœniej opisanej zasady œcis³ego przyporz¹dkowania czasu odpowiedzialnoœci i sk³adki ubezpieczeniowej
jest zakaz obliczania sk³adki za czas, gdy ochrona nie by³a œwiadczona. (…) Fakt, ¿e
ustawodawca w art. 814 § 1 k.c. uzale¿nia pocz¹tek odpowiedzialnoœci od zap³acenia
sk³adki, w ¿adnym razie nie przes¹dza o tym, ¿e sk³adka ma byæ zap³acona równie¿ za
okres karencji. Nie zosta³a bowiem uchylona regu³a zawarta w art. 813 § 1 k.c., w myœl
7
której sk³adkê oblicza siê za czas trwania odpowiedzialnoœci ubezpieczyciela” . Podobnie Anna Tadla wyra¿a pogl¹d, i¿ „w okresie karencji sk³adka mo¿e byæ naliczana tylko
8
co do ryzyka, którego karencja nie dotyczy” , a tak¿e Marcin Krajewski, ¿e „Zgodnie
z brzmieniem art. 813 § 1 KC niedozwolone by³oby pobieranie sk³adki za okres, przez
który zak³ad ubezpieczeñ nie ponosi odpowiedzialnoœci (np. za okres karencji poprze-

6

7

8
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M. Orlicki, (w:) System Prawa Prywatnego, t. 8, Prawo zobowi¹zañ – czêœæ szczegó³owa,
C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 741; W. Dubis, (w:) E. Gniewek, Kodeks cywilny. Komentarz,
C.H. Beck, Warszawa 2004, t. II, s. 514; A. Chróœcicki, Umowa ubezpieczenia po nowelizacji
kodeksu cywilnego. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 81; M. Orlicki, (w:)
M. Orlicki, J. Pokrzywniak, Umowa ubezpieczenia. Komentarz do nowelizacji kodeksu cywilnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 71.
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r.
poz. 950, z póŸn. zm.); w nowej ustawie z dnia 11 wrzeœnia 2015 r. o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, wchodz¹cej w ¿ycie 1 stycznia 2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1844)
– art. 33.
M. Orlicki, Roszczenie o zap³acenie sk³adki za czas, w którym nie by³a œwiadczona ochrona
ubezpieczeniowa, Prawo Asekuracyjne 2006, nr 1.
A. Tadla, Umowa ubezpieczenia na ¿ycie, C.H. Beck, Warszawa, 2000, s. 74.
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dzaj¹cy rozpoczêcie odpowiedzialnoœci). Zasada ta nie ma jednak powa¿niejszego znaczenia praktycznego, gdy¿ mo¿liwe jest osi¹gniêcie podobnego rezultatu ekonomicznego odpowiednio podwy¿szaj¹c sk³adkê za okres, za który zak³ad ubezpieczeñ odpowiada, albo te¿, przy ubezpieczeniu ryzyk kilku rodzajów, wi¹¿¹c zap³acon¹ sk³adkê z ryzykami, których okres karencji nie dotyczy”9.
Problematyka stosowania karencji w umowach ubezpieczenia by³a kilka lat temu badana przez Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) i przedstawiona
w raporcie z kontroli wzorców umownych stosowanych przez zak³ady ubezpieczeñ
z wrzeœnia 2006 r. Warto przytoczyæ fragment tego raportu: „Nale¿y podkreœliæ, i¿
UOKiK nie kwestionuje stosowania przez zak³ady ubezpieczeñ okresów karencji. Umowa ubezpieczenia ze wzglêdu na swoj¹ specyfikê mo¿e przewidywaæ, i¿ ochrona ubezpieczeniowa rozpocznie siê w pewnym okresie po zawarciu umowy. Niemniej jednak,
konsumenci nie powinni byæ w tym okresie zobowi¹zani do op³acania sk³adki, gdy¿ nie
otrzymuj¹ ekwiwalentnego œwiadczenia – ochrony ubezpieczeniowej. Ich œwiadczenie
powinno byæ odpowiednio pomniejszone stosownie do zastosowanego okresu karencji.
Tymczasem OWU traktuj¹ okresy karencji tak samo jak okresy pe³nego ubezpieczenia.
Powy¿sze mo¿e naruszaæ art. 813 k.c., zgodnie z którym sk³adka ubezpieczeniowa powinna byæ obliczona za czas trwania odpowiedzialnoœci zak³adu ubezpieczeñ. Przepis
ten nakazuje zachowanie równowagi miêdzy œwiadczeniem konsumenta a œwiadczeniem przedsiêbiorcy. W opinii UOKiK, mamy do czynienia z zachwianiem tej równowagi”.
Ustosunkowuj¹c siê do powy¿szej opinii nale¿y stwierdziæ, ¿e postawiona diagnoza
mo¿e budziæ w¹tpliwoœci, skoro ustalona sk³adka uwzglêdnia okres karencji przyjêty dla
niektórych ryzyk; gdyby jej nie zastosowano, sk³adka by³aby znacznie wy¿sza, poniewa¿
w kalkulacji danego ryzyka ubezpieczyciel musia³by uwzglêdniæ zwiêkszone prawdopodobieñstwo wyst¹pienia zdarzenia skutkuj¹cego wyp³at¹ œwiadczenia. A w zasadzie jest
wysoce prawdopodobne, ¿e takiego ubezpieczenia w ofercie po prostu by nie by³o, zatem
eliminacja karencji prowadzi do zubo¿enia oferty dla konsumentów. Nale¿y w tym miejscu przytoczyæ trafne uwagi Magdaleny Szczepañskiej dotycz¹ce tej kwestii: „Z regu³y
karencja jest zastrzegana w odniesieniu do takich ryzyk jak powa¿ne zachorowanie,
urodzenie dziecka. Jest to zwi¹zane z tym, ¿e ubezpieczony w momencie zawarcia umowy mo¿e mieæ œwiadomoœæ, ¿e tego rodzaju wypadek ubezpieczeniowy nast¹pi, np.
ubezpieczona jest w ci¹¿y lub ma ju¿ objawy choroby, która stanowi powa¿ne zachorowanie. Brak karencji w odniesieniu do tego rodzaju sytuacji spowodowa³by przyjêcie
przez ubezpieczyciela odpowiedzialnoœci w odniesieniu do ryzyk pewnych, co jest
sprzeczne z istot¹ umowy ubezpieczenia, która zak³ada niepewnoœæ stron co do zajœcia
przewidzianego w umowie wypadku. Niestosowanie przez ubezpieczycieli karencji
sk³ania³oby ww. osoby do zawierania umów ubezpieczenia, poniewa¿ mia³yby one
10
pewnoœæ otrzymania œwiadczenia” .
Jak wspomniano powy¿ej, karencja jest najczêœciej stosowana w umowach ubezpieczenia na ¿ycie – grupowych w szczególnoœci, ubezpieczeniach zdrowotnych,
ubezpieczeniach turystycznych i katastroficznych. Przez karencjê ubezpieczyciele rozumiej¹ wskazany w umowie (najczêœciej w ogólnych warunkach ubezpieczenia) okres od momentu zawarcia umowy, w którym nie przys³uguje
ochrona ubezpieczeniowa w zakresie okreœlonych ryzyk w przypadku
9
10

M. Krajewski, Umowa ubezpieczenia…, s. 118.
M. Szczepañska, Zagadnienie rozliczenia sk³adki za okres karencji, Wiadomoœci Ubezpieczeniowe, numer specjalny 1/2013.
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zajœcia wypadku ubezpieczeniowego. Stosuj¹c karencjê ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialnoœci za zajœcie okreœlonego zdarzenia, przesuwaj¹c termin pocz¹tku
odpowiedzialnoœci w trakcie trwania okresu umowy ubezpieczenia. Zalety stosowania
tej konstrukcji to:
1) eliminacja przypadków zawierania umowy w sytuacji, kiedy szkoda ju¿ siê zdarzy³a, a ze wzglêdu na sposób zawierania umowy nie jest mo¿liwe sprawdzenie
tych okolicznoœci (np. w ubezpieczeniach turystycznych zawieranych przez internet);
2) ograniczanie przestêpczoœci lub nadu¿yæ, mog¹cych powstaæ, kiedy wiadomo, ¿e
zdarzenie wkrótce siê wydarzy, a szkoda jest znaczna (np. w ubezpieczeniach ryzyka
powodzi – zawieranie umów, kiedy wiadomo, ¿e fala powodziowa zbli¿a siê do danej
miejscowoœci);
3) ograniczenie zjawiska wy³udzania œwiadczeñ ubezpieczeniowych w ubezpieczeniach grupowych przez osoby, którym nie by³aby udzielona ochrona w przypadku
przeprowadzenia indywidualnej oceny ryzyka (np. grupowe ubezpieczenia na ¿ycie
lub zdrowotne);
4) ograniczanie zjawiska antyselekcji.
Omawiaj¹c zagadnienie karencji nale¿y wspomnieæ o obowi¹zkowym ubezpieczeniu
upraw, dla których wprowadzono ustawow¹ konstrukcjê karencji w stosunku do okreœ11
lonych ryzyk .
Poni¿ej zostan¹ przedstawione orzeczenia oraz decyzje Prezesa Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów w tej sprawie z podzia³em na problematykê, której dotycz¹.

3. Zakres stosowania czasowego wy³¹czenia odpowiedzialnoœci
zak³adu ubezpieczeñ
12

S¹d Apelacyjny w Warszawie rozpoznaj¹c sprawê z powództwa A.S. przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeniowemu S.A. o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone – na skutek apelacji pozwanego od wyroku S¹du Okrêgowego w Warszawie –
S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów – oddali³ apelacjê jako pozbawion¹ uzasadnionych podstaw prawnych. S¹d Apelacyjny zaakceptowa³ i przyj¹³ za w³asne dokonane
przez S¹d Okrêgowy ustalenia faktyczne oraz ocenê prawn¹ zebranych w sprawie dowodów. W uzasadnieniu wyroku potwierdzi³ praktykê ubezpieczeniow¹ stosowania karencji i – co do zasady – nie zakwestionowa³ tej konstrukcji uznaj¹c, ¿e na tle regulacji kodeksu cywilnego dotycz¹cej umowy ubezpieczenia dozwolone s¹ postanowienia wy³¹czaj¹ce lub ograniczaj¹ce zakres odpowiedzialnoœci ubezpieczeniowej. Zwróci³ jednak uwagê, ¿e ich zakres nie mo¿e byæ tak szeroki, aby ogranicza³ odpowiedzialnoœæ
ubezpieczyciela do minimum: „Niew¹tpliwe jest, ¿e na gruncie ubezpieczeñ na ¿ycie
wykszta³ci³a siê ju¿ powszechna praktyka, ¿e ubezpieczony zapoznaje siê przed zawar11

12
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Zgodnie z art. 10c ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych
i zwierz¹t gospodarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 577, z póŸn. zm.): „Odpowiedzialnoœæ zak³adu ubezpieczeñ w zakresie obowi¹zkowego ubezpieczenia upraw, o których mowa
w art. 3 ust. 1 pkt 1, rozpoczyna siê w przypadku ubezpieczenia tych upraw od ryzyka
wyst¹pienia szkód spowodowanych przez: 1) (uchylony); 2) powódŸ, suszê, grad i przymrozki
wiosenne – po up³ywie 14 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia obowi¹zkowego;
3) ujemne skutki przezimowania – od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia obowi¹zkowego,
z tym ¿e powinna byæ ona zawarta w terminie do dnia 1 grudnia”.
Wyrok S¹du Apelacyjnego w Warszawie z 19 czerwca 2013 r. (VI ACa 1494/2012): http://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/content/$N/154500000003003_VI_ACa_001494_2012_Uz_2013-06-19_002
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Karencja w ubezpieczeniach w œwietle orzecznictwa s¹dowego
ciem umowy z list¹ chorób, które wy³¹czaj¹ odpowiedzialnoœæ ubezpieczyciela (okolicznoœæ powszechnie znana). Pozwala to przystêpuj¹cym do ubezpieczenia racjonalnie
oceniæ ofertê ubezpieczenia i ewentualnie podj¹æ decyzjê o nieprzyst¹pieniu do ubezpieczenia. Analizowana klauzula czyni odstêpstwo od tej powszechnej praktyki
i wbrew dobremu obyczajowi, jakim jest precyzyjne i niebudz¹ce w¹tpliwoœci konsumenta okreœlenie warunków umowy, w szczególnoœci dotycz¹cych wy³¹czenia odpowiedzialnoœci, w sposób bardzo ogólny i niedok³adny okreœla owo wy³¹czenie, czym
ra¿¹co narusza interesy maj¹tkowe konsumenta”.
Jednak¿e S¹d uzna³ za abuzywne postanowienie umowne dotycz¹ce szeœciomiesiêcznego okresu karencji w ubezpieczeniach na ¿ycie, dotycz¹ce zwolnienia z obowi¹zku
wyp³aty œwiadczenia nale¿nego z tytu³u œmierci ubezpieczonego, je¿eli zdarzenie to
nast¹pi poœrednio lub bezpoœrednio na skutek urazu, choroby somatycznej lub psychi13
cznej rozpoznanych przed objêciem ubezpieczonego ochrona ubezpieczeniow¹ . Oto
treœæ zakwestionowanego postanowienia: „W okresie szeœciu miesiêcy od rozpoczêcia
ochrony ubezpieczeniowej Zak³ad (...) nie ponosi odpowiedzialnoœci i jest zwolniony
z obowi¹zku wyp³aty œwiadczenia nale¿nego z tytu³u œmierci ubezpieczonego, je¿eli
zdarzenie to nast¹pi poœrednio lub bezpoœrednio na skutek urazu, choroby somatycznej
lub psychicznej rozpoznanych przed objêciem ubezpieczonego ochron¹ ubezpiecze14
niow¹” . Zdaniem S¹du, w okresie 6 miesiêcy od zawarcia umowy ubezpieczenia, zakres wy³¹czeñ ze wzglêdu na nawet poœredni zwi¹zek œmierci ubezpieczonego z jak¹kolwiek dolegliwoœci¹ zdrowotn¹ ubezpieczonego zdiagnozowan¹
w jakimkolwiek czasie jest na tyle szeroki, ¿e nie odpowiada on celowi ubezpieczenia. Ubezpieczony ponosi³by przez okres pó³ roku ryzyko zajœcia w danym okresie trudnego lub wrêcz niemo¿liwego do przewidzenia przez medycynê zdarzenia w postaci w³asnej œmierci, gdy¿ nie mo¿e oceniæ ani przewidzieæ w dacie zawarcia umowy,
czy jakakolwiek przebyta i zdiagnozowana u niego kiedykolwiek choroba, nawet w okresie, którego nie obejmuje œwiadomoœci¹ (tzn. w okresie wczesnego dzieciñstwa) nie spowoduje wy³¹czenia odpowiedzialnoœci pozwanego. Zatem przyczyn¹ zakwestionowania klauzuli jest brak precyzyjnego okreœlenia zwi¹zku przyczynowego,
jaki musi zajœæ pomiêdzy œmierci¹ ubezpieczonego a chorob¹ lub inn¹ dolegliwoœci¹, która j¹ wywo³a³a. Postanowienie umowne pos³ugiwa³o siê okreœleniem tego
zwi¹zku, jako zwi¹zku poœredniego lub bezpoœredniego, podczas gdy w powszechnym
u¿yciu na gruncie prawa cywilnego u¿ywane jest pojêcie normalnego zwi¹zku przyczynowego, o czym stanowi art. 361 § 1 k.c., jako jedynego akceptowanego przez ustawodawcê zwi¹zku przyczynowego.
Zdaniem S¹du bez znaczenia jest okolicznoœæ, ¿e w odniesieniu do takich umów
ubezpieczyciel dokonuje oceny ryzyka ubezpieczeniowego, poddaj¹c analizie grupê potencjalnie ubezpieczonych, którzy mog¹ zostaæ objêci ochron¹ ubezpieczeniow¹
w okresie trwania umowy. Jest to niezwykle istotne dla konstruowania umów grupowego ubezpieczenia na ¿ycie. S¹d uzna³, ¿e nawet bez indywidualnej weryfikacji ubezpieczonych po¿¹dane by³oby uzmys³owienie konsumentom potencjalnego wy³¹czenia odpowiedzialnoœci ubezpieczyciela za typy schorzeñ pozostaj¹ce w zwi¹zku z ewentualn¹
œmierci¹ ubezpieczonego.

13
14

op. cit.
Wpis: 6044, data wpisu: 2015-04-20.
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4. Obowi¹zek zamieszczania w materia³ach reklamowych informacji
o okresie karencji
15

Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uzna³ za praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów dzia³anie przedsiêbiorcy, polegaj¹ce „na niezamieszczeniu w materia³ach reklamowych ubezpieczenia na ¿ycie (…) informacji o tym,
¿e w razie œmierci ubezpieczonego z innych powodów ni¿ wskutek nieszczêœliwego wypadku w okresie 24 miesiêcy od dnia zawarcia umowy ww. ubezpieczenia wyp³ata
œwiadczenia ubezpieczeniowego z tego tytu³u ogranicza siê jedynie do zwrotu wp³aconych sk³adek ubezpieczeniowych, co stanowi nieuczciw¹ praktykê rynkow¹”. Warto
podkreœliæ, i¿ Prezes UOKiK nie podzieli³ argumentacji Spó³ki, zgodnie z któr¹ reklama
ze swojej istoty ma przede wszystkim zachêciæ jej odbiorcê do skorzystania z oferowanego produktu, a nie przekazywaæ pe³n¹ informacjê o jego cechach. Nie neguj¹c tego spostrze¿enia Prezes Urzêdu stwierdzi³, i¿ materia³y reklamowe mog¹ wprowadzaæ
ich odbiorców w b³¹d, co mia³o miejsce w przedmiotowej sprawie. Prezes Urzêdu
nie uwzglêdni³ argumentacji Spó³ki, ¿e nieumieszczenie w materia³ach reklamowych
informacji o karencji nie wprowadza³o konsumenta w b³¹d, gdy¿ w sytuacji chêci skorzystania z tego produktu uzyskiwa³ on pe³n¹ informacjê o jego cechach od pracowników Spó³ki. Natomiast w ocenie Prezesa UOKiK prowadzona przez Spó³kê kampania
reklamowa pomija³a istotn¹ informacjê dotycz¹c¹ 2-letniego okresu karencji w zakresie
zapewnienia pe³nej ochrony ubezpieczenia na ¿ycie, potrzebnej przeciêtnemu konsumentowi do podjêcia decyzji dotycz¹cej umowy ubezpieczenia na ¿ycie. Tym samym
ww. praktyka Spó³ki mog³a powodowaæ podjêcie przez przeciêtnego konsumenta decyzji dotycz¹cej umowy, której w przypadku uzyskania informacji o karencji by nie podj¹³.
Prezes UOKiK uzna³, i¿ „informacja o karencji w ochronie ubezpieczeniowej
by³a zatem kluczowa dla odbiorców reklam, a jej uzyskanie niezbêdne do pod16
jêcia przez nich racjonalnej decyzji dotycz¹cej umowy” .
Na problem w³aœciwego informowania klientów o okresie, kiedy nie przys³uguje im
pe³na ochrona ubezpieczeniowa, zwróci³a tak¿e uwagê Magdalena Szczepañska, formu³uj¹c nastêpuj¹cy pogl¹d: „Analizuj¹c zagadnienie karencji i sk³adki ubezpieczeniowej za ten okres, nale¿y zwróciæ uwagê na kwestiê informowania klientów ubezpieczycieli o tej instytucji. Z powy¿szych rozwa¿añ wynika, ¿e powszechn¹ praktyk¹ stosowan¹ przez ubezpieczycieli jest pobieranie sk³adki w tej samej wysokoœci przez ca³y okres trwania stosunku ubezpieczenia, jednak wystêpuj¹ istotne ró¿nice w sposobie ustalania jej wysokoœci. (…) klienci ubezpieczycieli nie
dysponuj¹ informacj¹ o tym, ¿e pomimo op³acania sk³adki w tej samej wysokoœci nie
obejmuje ona okresu karencji, w którym nie jest udzielana ochrona ubezpieczeniowa”17.

5. Uprawnienia informacyjne ubezpieczaj¹cego i konsekwencje
nieskorzystania z nich
Ciekawe stanowisko odnoœnie do obowi¹zków informacyjnych ubezpieczaj¹cego,
a tak¿e w³aœciwego zadbania o w³asne interesy i skorzystania z posiadanych uprawnieñ,
18
zosta³o wyra¿one w wyroku S¹du Okrêgowego w £odzi : „Okolicznoœci¹ obiektywn¹
jest istnienie w umowie ubezpieczenia zapisu o 6-miesiêcznej karencji”. W sprawie tej
15
16
17
18
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Decyzja z dnia 30 grudnia 2014 r. nr DDK 7/2014.
Wyró¿nienia w cytatach pochodz¹ od Autorki artyku³u.
M. Szczepañska, op. cit.
Wyrok S¹du Okrêgowego w £odzi z 2014-04-24, III Ca 1397/13: http://orzeczenia.lodz.
so.gov.pl/content/$N/152510000001503_III_Ca_001397_2013_Uz_2014-04-24_001
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Karencja w ubezpieczeniach w œwietle orzecznictwa s¹dowego
powódka podnosi³a, ¿e nie mo¿e ponosiæ ujemnych konsekwencji finansowych wynikaj¹cych z faktu, ¿e ubezpieczaj¹cego z ubezpieczycielem ³¹czy³a umowa, której treœci
nie zna³ ubezpieczony. S¹d stwierdzi³, ¿e skar¿¹ca zdaje siê jednak¿e w toku ca³ego procesu nie dostrzegaæ faktu, i¿ ubezpieczony nie jest stron¹ umowy, a zatem nie ma tu
zastosowania art. 3851 k.c. S¹d uzna³, jednoczeœnie krytykuj¹c obowi¹zuj¹ce przepisy
prawa19, ¿e w grupowych ubezpieczeniach na ¿ycie ubezpieczyciel nie ma obowi¹zku
informowania o treœci umowy zawartej z ubezpieczycielem bez inicjatywy ubezpieczonego w tym zakresie (art. 808 § 4 k.c.). Dotyczy to tak¿e zapisów umownych dotycz¹cych karencji. Podkreœli³, , ¿e „(…) w przedmiotowej sprawie nale¿y przyj¹æ, i¿
okolicznoœci¹ bezsporn¹ by³o to, ¿e m¹¿ powódki nie ¿¹da³ udzielenia od ubezpieczyciela informacji w trybie art. 808 § 4 k.c. Nie wydaje siê zasadne przyjêcie, ¿e brak informacji od ubezpieczyciela o postanowieniach umowy czy wzorca przewiduj¹cych obowi¹zki ubezpieczonego powoduje, i¿ tego ostatniego obowi¹zki te
nie dotycz¹ i nie mo¿na stawiaæ mu zarzutu niezastosowania siê do nich.
Sama niewiedza nie mo¿e byæ tutaj elementem decyduj¹cym, w przeciwnym
razie ubezpieczeni z premedytacj¹ w ogóle nie wystêpowaliby do ubezpieczycieli o stosowne informacje”. Ze wzglêdu na brzmienie przepisów, S¹d uzna³, ¿e nie
ma podstaw do przyjêcia odpowiedzialnoœci ubezpieczyciela. Zdaniem S¹du „Ewentualn¹ szkod¹ mo¿e byæ wysokoœæ zap³aconej sk³adki czy te¿ wysokoœæ odszkodowania, jakie powódka mog³aby uzyskaæ w innym zak³adzie ubezpieczeñ,
pod warunkiem wykazania, ¿e gdyby m¹¿ powódki wiedzia³ o karencji, zawar³by korzystniejsz¹ umowê ubezpieczenia niezawieraj¹c¹ takiego postanowienia. Powódka nie d¹¿y³a do wykazania powy¿szych okolicznoœci, jak
równie¿ nie zg³asza³a wymienionych twierdzeñ, a co za tym idzie roszczeñ
odszkodowawczych. Powódka domaga³a siê jedynie wyp³aty umówionego
odszkodowania za œmieræ mê¿a”.
Do podobnych wniosków doszed³ równie¿ S¹d Okrêgowy20 w Szczecinie, ¿e „deklaracje nie nak³ada³y na ubezpieczyciela obowi¹zku udzielenia powodom informacji
w przedmiocie treœci umowy ubezpieczenia czy te¿ ogólnych warunków ubezpieczenia.
To w interesie powodów le¿a³o zapoznanie siê z nimi, wobec czego winni byli wyst¹piæ
o stosowne informacje b¹dŸ do ubezpieczyciela, b¹dŸ te¿ do pracodawcy, a wiêc do stron
umowy, przed podpisaniem deklaracji. Jeœli zaœ tego nie uczynili, a pomimo tego podpisali deklaracjê, to nie mog¹ oni aktualnie skutecznie powo³ywaæ siê na tê okolicznoœæ,
i¿ warunków ubezpieczenia nie znali. Takie postêpowanie wskazuje na brak w³aœciwej
dba³oœci o w³asne interesy”. Wyrok dotyczy³ umowy ubezpieczenia grupowego na ¿ycie,
do której przyst¹pili powodowie jako ubezpieczeni, sk³adaj¹c stosowne deklaracje przyst¹pienia. Okolicznoœci¹ – wypadkiem ubezpieczeniowym – by³y narodziny ich dziecka.
Umowa ubezpieczenia grupowego zosta³a zawarta jedynie w oparciu o wskazane w polisie ubezpieczeniowej ogólne warunki ubezpieczenia, na postawie których ustalono, ¿e
do zdarzenia ubezpieczeniowego, tj. narodzin dziecka powodów, dosz³o jeszcze
w okresie obowi¹zuj¹cej karencji ubezpieczeniowej, a zatem brak by³o podstaw do
uznania z tego tytu³u odpowiedzialnoœci pozwanego ubezpieczyciela.
19

20

Z treœci uzasadnienia: „O tym, czy brzmienie powo³anego przepisu dostatecznie zabezpiecza
interesy ubezpieczonego mo¿na dyskutowaæ, nie zmienia to jednak faktu, i¿ brak jest w przepisie sankcji cywilnoprawnej dla przypadków niewywi¹zania siê przez ubezpieczyciela z obowi¹zku udzielenia informacji o postanowieniach umowy tudzie¿ ogólnych warunków ubezpieczenia”.
Wyrok S¹du Okrêgowego w Szczecinie z 12 lutego 2013 r., II Ca 1266/12.
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6. Charakter karencji jako elementu œwiadczenia g³ównego
w ubezpieczeniach na ¿ycie
Wa¿nym orzeczeniem dotycz¹cym omawianej problematyki jest wyrok S¹du Apelacyjnego w Warszawie z 19 czerwca 2013 r.21, w którym S¹d przedstawi³ nieco zaska1
kuj¹ce stanowisko, i¿ „Przepis art. 385 § 1 k.c. stanowi, ¿e badanie pod wzglêdem abuzywnoœci nie dotyczy postanowieñ okreœlaj¹cych g³ówne œwiadczenia stron, w tym cenê
lub wynagrodzenie, je¿eli zosta³y sformu³owane w sposób jednoznaczny. S¹d Apelacyjny jednak stoi na stanowisku, ¿e nawet przy przyjêciu, wbrew pogl¹dowi prezentowanemu przez S¹d Okrêgowy w uzasadnieniu zaskar¿onego orzeczenia, ¿e g³ównym
œwiadczeniem ubezpieczyciela wobec ubezpieczonego w zamian za uiszczon¹ przez niego sk³adkê ubezpieczeniow¹ jest ryzyko wyp³aty œwiadczenia, to i tak zakwestionowane postanowienie dotyczy œwiadczenia g³ównego, a nie okreœla go, zatem
nie wymyka siê spod kontroli abstrakcyjnej. W tym kontekœcie równie¿ zarzut
1
naruszenia art. 65 k.c. i art. 385 § 1 k.c. nie jest trafny”. Zdaniem S¹du, g³ównym œwiadczeniem ubezpieczyciela jest œwiadczenie pieniê¿ne spe³niane w razie zajœcia wypadku przewidzianego w umowie ubezpieczenia oraz ponoszenie ryzyka wyp³aty
œwiadczenia pieniê¿nego w razie zajœcia wypadku przewidzianego w umowie ubezpieczenia, czyli zapewnienie ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej (ubezpieczyciel spe³nia bowiem dwa œwiadczenia g³ówne na podstawie umowy ubezpieczenia).
Z kolei w uzasadnieniu wyroku S¹du Najwy¿szego z 20 paŸdziernika 2006 r. czytamy: „W ocenie S¹du Najwy¿szego rozpoznaj¹cego skargê kasacyjn¹, na gruncie przepisów kodeksu cywilnego o ubezpieczeniach nale¿y siê opowiedzieæ za pierwsz¹ z wymienionych teorii, znajduj¹c¹ wyraŸne oparcie w przepisie traktuj¹cym o zobowi¹zaniu zak³adu ubezpieczeñ do spe³nienia œwiadczenia w razie zajœcia
okreœlonego wypadku (art. 805 § 1 KC). Obowi¹zek œwiadczenia nie powstanie
zanim nie nast¹pi zdarzenie okreœlone w umowie; gdy do wypadku dojdzie,
zak³ad ubezpieczeñ wykona swoje zobowi¹zanie, spe³niaj¹c œwiadczenie w postaci zap³aty odszkodowania lub umówionej sumy (art. 805 § 2 KC). Wbrew
odmiennemu pogl¹dowi zwolenników tzw. teorii ryzyka, fakt pos³u¿enia siê
w ustawie zwrotem „w szczególnoœci” nie stanowi przekonuj¹cego argumentu
na rzecz tezy, ¿e œwiadczeniem zak³adu mo¿e byæ, w rozumieniu przepisu, tak¿e samo zapewnianie ochrony ubezpieczeniowej. Wed³ug tej teorii, ponoszenie
ryzyka stanowi istotê zobowi¹zania zak³adu ubezpieczeñ, nieod³¹czn¹ cechê
ka¿dej umowy ubezpieczenia. (…). Poza tak ujmowanym katalogiem nie pozostawia siê elementu o zasadniczym znaczeniu, a tak mia³oby byæ przy koncepcji, ¿e podstawowym – choæ niewymienionym w przepisie – œwiadczeniem
zak³adu ubezpieczeñ jest œwiadczenie ochrony ubezpieczeniowej, wyra¿aj¹ce
siê w gotowoœci zap³aty œwiadczenia pieniê¿nego w razie wyst¹pienia okreœlo22
nego zdarzenia” .
Krytyczne stanowisko dotycz¹ce teorii œwiadczenia pieniê¿nego przedstawionej
23
w powo³anym wy¿ej wyroku S¹du Najwy¿szego zaj¹³ w glosie Bartosz Kucharski . Wyrazi³ pogl¹d, i¿ karencja stanowi element œwiadczenia g³ównego ubezpieczyciela. Stano21

22
23
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Karencja w ubezpieczeniach w œwietle orzecznictwa s¹dowego
wisko to wywodzi siê z przyjêcia „teorii ryzyka” zak³adaj¹cej, ¿e ubezpieczyciel zobowi¹zuje siê do ponoszenia ryzyka zap³aty okreœlonej sumy pieniê¿nej w razie wypadku
ubezpieczeniowego, a przez to „œwiadczy” ochronê ubezpieczeniow¹. Ponadto stwierdzi³, i¿: „Argumentacja S¹du Najwy¿szego opieraj¹ca siê na brzmieniu art. 805 k.c. wydaje siê stanowiæ przyk³ad zauwa¿alnego ostatnio w orzecznictwie nadmiernego przywi¹zania do wyk³adni literalnej. Warto odnotowaæ, ¿e S¹d Najwy¿szy koncentruj¹c
siê na art. 805 k.c. nie odnosi siê w ogóle do brzmienia art. 813 § 1 k.c., które
bywa czêsto przywo³ywane przez zwolenników teorii ryzyka. Zgodnie z tym
przepisem sk³adkê oblicza siê za czas trwania odpowiedzialnoœci ubezpieczyciela. Dodanie w drodze ostatniej nowelizacji zdania drugiego, które przewiduje zwrot sk³adki na niewykorzystany okres ubezpieczenia wydaje siê dodatkowo wspieraæ pogl¹d, ¿e odpowiednikiem sk³adki jest ju¿ samo ponoszenie ryzyka przez ubezpieczyciela”.
Omawiana kwestia jest kluczowa w œwietle brzmienia przepisów dotycz¹cych klauzul abuzywnych. Zgodnie z art. 385 1 § 1 k.c.: „Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie uzgodnione indywidualnie nie wi¹¿¹ go, je¿eli kszta³tuj¹ jego prawa
i obowi¹zki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, ra¿¹co naruszaj¹c jego interesy
(niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowieñ okreœlaj¹cych
g³ówne œwiadczenia stron, w tym ceny lub wynagrodzenia, je¿eli zosta³y sformu³owane
w sposób jednoznaczny”. W doktrynie przewa¿a pogl¹d, zgodnie z którym œwiadczenie
g³ówne zak³adu ubezpieczeñ polega na samym ponoszeniu ryzyka zap³aty okreœlonej
sumy pieniê¿nej w razie zajœcia wypadku ubezpieczeniowego, czyli nie polega wy³¹cznie
na zap³acie odszkodowania lub innego œwiadczenia przys³uguj¹cego z umowy ubezpieczeniowej, ale na samym udzielaniu ochrony ubezpieczeniowej24. Pogl¹d taki wyra¿a
równie¿ Dariusz Fuchs stwierdzaj¹c, ¿e: „Œwiadczenie ubezpieczyciela to zatem zapewnianie ochrony ubezpieczeniowej”25. St¹d za okreœlaj¹ce œwiadczenie g³ówne
ubezpieczyciela nale¿y uznaæ te postanowienia, które okreœlaj¹ wysokoœæ
wyp³acanego odszkodowania lub œwiadczenia z umowy ubezpieczenia, w tym
postanowienia o karencji. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e nie wy³¹cza to kontroli pod
k¹tem abuzywnoœci, je¿eli s¹ sformu³owane w sposób niejednoznaczny.
S¹d nastêpnie dokona³ nieco „karko³omnej” wyk³adni zakresu pojêcia „œwiadczenia
g³ównego”: „zdaniem S¹du zakwestionowane postanowienie nie dotyczy tak¿e sformu³owanych jednoznacznie g³ównych œwiadczeñ stron, bowiem reguluje jedynie kwestiê wy³¹czenia odpowiedzialnoœci pozwanego, podczas gdy w myœl art. 805 § 1 k.c.
g³ównym œwiadczeniem ubezpieczyciela jest zobowi¹zanie do spe³nienia okreœlonego
œwiadczenia pieniê¿nego, czy to w postaci wyp³aty odszkodowania, czy te¿ w postaci
wyp³aty okreœlonej kwoty pieniê¿nej”.
Niestety S¹d ten nie rozwin¹³ dokonanego rozró¿nienia pomiêdzy sformu³owaniem
„dotyczy” a „okreœla”, co nie pozwala na pe³ne zrozumienie podstaw orzeczenia. Natomiast ustalenia powy¿sze pozwoli³y S¹dowi przejœæ do problematyki badania klauzuli
pod k¹tem jej ewentualnej sprzecznoœci z dobrymi obyczajami, jak równie¿ ustalenia,
czy ukszta³towane ni¹ prawa i obowi¹zki stron nie naruszaj¹ ra¿¹co interesów konsu24

25

Tak np. A. W¹siewicz, Umowa ubezpieczenia, (w:) Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej,
(red. A. W¹siewicz), t. 3, Bydgoszcz 1997, s. 110; M. Orlicki, Uwagi o charakterze prawnym
œwiadczenia zak³adu ubezpieczeñ, PUR 1999, nr 10, s. 50 i n.; D. Fuchs, Wybrane cechy umowy ubezpieczenia maj¹tkowego, Prawo Asekuracyjne 1999, nr 4, s. 42; W. Warka³³o, (w:)
W. Warka³³o, W. Marek, W. Mogilski, Prawo ubezpieczeniowe, Warszawa 1983, s. 254.
D. Fuchs, Ochrona ubezpieczeniowa jako œwiadczenie g³ówne ubezpieczyciela, Prawo Asekuracyjne 2006, nr 2.
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menta. Rozwa¿ania S¹du warte s¹ przytoczenia, jako porz¹dkuj¹ce problematykê pojêcia „dobrych obyczajów”. Zdaniem S¹du „dobre obyczaje to regu³y postêpowania niesprzeczne z etyk¹, moralnoœci¹ i aprobowanymi spo³ecznie obyczajami. Istot¹ dobrych
obyczajów jest szeroko rozumiany szacunek do drugiego cz³owieka”. Za sprzeczne
z dobrymi obyczajami S¹d uzna³ dzia³ania zmierzaj¹ce do niedoinformowania, dezorientacji, wywo³ania b³êdnego przekonania konsumenta, wykorzystania jego niewiedzy lub naiwnoœci, a wiêc dzia³ania potocznie okreœlane
jako nieuczciwe, nierzetelne, odbiegaj¹ce na niekorzyœæ od przyjêtych standardów postêpowania. Pojêcie „interesów konsumenta” nale¿y rozumieæ szeroko,
nie tylko jako interes ekonomiczny. Mog¹ tu bowiem wejœæ w grê tak¿e inne aspekty, jak
choæby zdrowia konsumenta (i jego bliskich), jego czasu zbêdnie traconego, dezorgani26
zacji toku ¿ycia, przykroœci, zawodu itp .

7. Ograniczenie wysokoœci œwiadczeñ, je¿eli wypadek objêty
ubezpieczeniem nast¹pi w pocz¹tkowej fazie trwania ochrony
w ubezpieczeniach na ¿ycie
W kwestii klauzul abuzywnych stanowisko zaj¹³ S¹d Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 20 grudnia 2013 r. (VI ACa 749/13) rozpoznaj¹c apelacjê pozwanego od wyroku
S¹du Okrêgowego w Warszawie – S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, któr¹
oddali³. Za niedozwolone zosta³y uznane nastêpuj¹ce postanowienia: „Pobranie Sk³adki Ochronnej po zakoñczeniu okresu prolongaty, powoduje przywrócenie odpowiedzialnoœci ubezpieczeniowej Towarzystwa na okres kolejnych 12 miesiêcy, pocz¹wszy od
pierwszego dnia nastêpnego miesi¹ca po pobraniu Sk³adki Ochronnej, z tym ¿e przez
pierwsze 3 miesi¹ce od przywrócenia odpowiedzialnoœci ubezpieczeniowej Towarzystwa, zastosowanie ma Karencja.” oraz „W okresie Karencji, o której mowa w § 11
ust. 6, oprócz sytuacji wskazanych w ust. 1, Towarzystwo ogranicza odpowiedzialnoœæ
do kwoty równej Wartoœci Polisy, w przypadku œmierci Oszczêdzaj¹cego w nastêpstwie
Nieszczêœliwego Wypadku bêd¹cego wynikiem:
1. uprawiania przez Oszczêdzaj¹cego amatorsko lub wyczynowo niebezpiecznych
sportów (…)
2. samookaleczenia siê Oszczêdzaj¹cego,
3. dzia³ania Oszczêdzaj¹cego pod wp³ywem, w stanie lub w warunkach choroby
psychicznej, zaburzeñ psychicznych lub choroby uk³adu nerwowego,
4. zatrucia siê Oszczêdzaj¹cego spowodowanego spo¿ywaniem alkoholu lub œrodków odurzaj¹cych b¹dŸ dzia³ania Oszczêdzaj¹cego w stanie po u¿yciu alkoholu lub pod
wp³ywem innych œrodków odurzaj¹cych, wy³¹czaj¹c przypadki ich za¿ycia zgodnie
z zaleceniami lekarza,
5. przewozu lotniczego wykonywanego przez przewoŸnika nie nale¿¹cego do Miêdzynarodowego Zrzeszenia (...),
6. poddania siê Oszczêdzaj¹cego zabiegom o charakterze medycznym lub paramedycznym poza kontrol¹ lekarzy lub innych osób uprawnionych,
7. prowadzenia pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu przez Oszczêdzaj¹cego,
je¿eli Oszczêdzaj¹cy nie posiada³ odpowiedniego dokumentu uprawniaj¹cego do prowadzenia pojazdu wymaganego odrêbnymi przepisami”.
26
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Karencja w ubezpieczeniach w œwietle orzecznictwa s¹dowego
W uzasadnieniu wyroku S¹du Okrêgowego przywo³anego przez S¹d Apelacyjny
stwierdzono, ¿e przyjête rozwi¹zania umowne, polegaj¹ce na wyd³u¿eniu, w wyniku
zap³aty przez konsumenta pierwszej sk³adki za 12 miesiêcy, okresu ochrony ubezpieczeniowej o dalsze 3 miesi¹ce (okres prolongaty) nie oznacza³y, i¿ konsument uzyskuje
w ten sposób korzyœæ, a wrêcz przeciwnie – znajduje siê w znacznie gorszej sytuacji ni¿
wówczas, gdyby nie otrzyma³ opisanej wy¿ej „promocji”. Dzieje siê tak, poniewa¿ istnieje znacznie wiêksze prawdopodobieñstwo, ¿e w razie œmierci oszczêdzaj¹cego w okresie
tzw. karencji uposa¿ony w ogóle nie otrzyma od ubezpieczyciela jakiegokolwiek œwiadczenia, a ponadto nast¹pi znaczne ograniczenie œwiadczenia w razie, gdy œmieræ ubezpieczonego jest nastêpstwem jednego z wielu przypadków przytoczonych w postanowieniu bêd¹cym przedmiotem wyrokowania. Przy wydaniu wyroku S¹d Okrêgowy powo³a³
siê na pogl¹d S¹du Najwy¿szego wyra¿ony w uchwale z 29 czerwca 2007 r.27, w myœl którego – przepis art. 385 1 k.c. nie pozwala na szerok¹ interpretacjê formu³y „stanowieñ
okreœlaj¹cych g³ówne œwiadczenie stron”. W konsekwencji nie podzieli³ stanowiska
ubezpieczyciela, ¿e postanowienia dotyczy³y g³ównych œwiadczeñ stron. Stwierdzi³
ponadto, i¿: „Stosowane przez pozwane Towarzystwo przepisy ra¿¹co naruszaj¹ interesy konsumentów w sferze ekonomicznej, zwi¹zane z uzyskaniem niepe³nowartoœciowego œwiadczenia, pomimo op³acania sk³adki w pe³nej wysokoœci, a ponadto wywo³uj¹
one u konsumentów stan poczucia niepewnoœci, czy braku satysfakcji w zwi¹zku ze
sposobem realizacji umowy przez ubezpieczyciela”.
Zdaniem S¹du Apelacyjnego s³usznie S¹d Okrêgowy uzna³, zwa¿ywszy na istotê abstrakcyjnej kontroli wzorca umownego, ¿e nie zachodzi³a koniecznoœæ badania – czy
wed³ug kryteriów przewidzianych w art. 18 ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej wysokoœæ sk³adek zosta³a skalkulowana na poziomie udzielonej konsumentowi ochrony.
Stwierdzi³ ponadto, ¿e: „Oferuj¹c ubezpieczonemu zmienny zakres ochrony ubezpieczeniowej pozwana niew¹tpliwie uwzglêdnia³a tu w³asne interesy ekonomiczne, zwi¹zane
z prowadzeniem zyskownej dzia³alnoœci gospodarczej, co wcale nie oznacza, ¿e taki model ochrony staje siê równie¿ korzystny dla drugiej strony (ubezpieczonego)”.
Niestety w tym miejscu trudno siê zgodziæ z powy¿szym pogl¹dem – pozornie S¹d
ma racjê, poniewa¿ teoretycznie dla konsumenta korzystniej jest posiadaæ ochronê
ubezpieczeniow¹ bez okresu karencji, to jednak nasuwa siê pytanie, czy bez tego okresu
zak³ad ubezpieczeñ w ogóle zgodzi³by siê na udzielenie ochrony ubezpieczeniowej?
A je¿eli tak, to na jakich warunkach finansowych? I czy w ogóle bez zastosowania okresu
karencji w niektórych ubezpieczeniach mo¿liwe by³oby zawarcie umowy ubezpieczenia? Na te pytania S¹d nie odpowiada, skoro pozostaj¹ poza zakresem jego rozpoznania.

8. Podsumowanie
Jak wynika z ekonomiki ubezpieczeñ, stosowanie karencji ubezpieczeniowej w niektórych rodzajach ubezpieczeñ jest konieczne ze wzglêdu na charakter pewnych ryzyk.
Dotyczy to zarówno umów indywidualnych (np. ryzyka wyp³aty œwiadczenia ubezpieczeniowego z tytu³u urodzenia dziecka, powa¿nego zachorowania, ryzyka powodzi), jak
i umów grupowych, opieraj¹cych siê na tzw. uproszczonej ocenie ryzyka. Ograniczenie
stosowania karencji jest oczywiœcie mo¿liwe, ale ma swoj¹ cenê: albo w wysokoœci
sk³adki, albo w dostêpnoœci oferty i uproszczonego sposobu uzyskania ochrony ubezpieczeniowej. Brak stosowania karencji mo¿e doprowadziæ do uprzywilejowania osób, któ27

III CZP 62/07: http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/Karencja$0020ubezpieczenia/15551500
0001003_II_Ca_001266_2012_Uz_2013-02-12_001
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rym ochrona nie przys³ugiwa³aby z tytu³u zajœcia okreœlonych zdarzeñ, kosztem pozosta³ych osób, poszukuj¹cych ochrony. Zakres œwiadczonej ochrony ubezpieczeniowej,
czyli w³aœciwe zdefiniowanie wypadku ubezpieczeniowego i w³¹czeñ, w tym karencji
oraz cena za tê ochronê s¹ okreœlane przed zawarciem umowy lub przyst¹pieniem
konkretnej osoby do grupowej umowy ubezpieczenia, w momencie zawierania umowy
pomiêdzy ubezpieczaj¹cym a ubezpieczycielem.
Orzecznictwo s¹dowe wskazuje, ¿e karencja nie jest kwestionowana oraz jest uznawana za czynnik okreœlaj¹cy œwiadczenie g³ówne stron. Wydawane wyroki kszta³tuj¹
warunki i ograniczenia jej stosowania. Jednak¿e nie oznacza to, ¿e jej stosowanie jest
pozbawione kontroli organów odpowiedzialnych za ochronê konsumentów oraz kontroli
s¹dowej. Wynika to bezpoœrednio z brzmienia przepisu zawartego w art. 385 1 § 1 k.c.,
zgodnie z którym: „Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione
indywidualnie nie wi¹¿¹ go, je¿eli kszta³tuj¹ jego prawa i obowi¹zki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, ra¿¹co naruszaj¹c jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowieñ okreœlaj¹cych g³ówne œwiadczenia stron,
w tym cenê lub wynagrodzenie, je¿eli zosta³y sformu³owane w sposób jednoznaczny”.
Zatem je¿eli okreœlenie regu³ funkcjonowania karencji ubezpieczeniowej nie bêdzie
jednoznaczne, wówczas kontrola i ocena takich postanowieñ jest w pe³ni uprawniona.
W szczególnoœci, ¿e dodatkowo istnieje wymóg formu³owania postanowieñ umownych
w umowach ubezpieczenia w sposób jednoznaczny i zrozumia³y28. Podobnie z problematyk¹ w³aœciwej reklamy – zak³ady ubezpieczeñ, bior¹c pod uwagê grupê docelow¹
swojej oferty, powinny w sposób w³aœciwy informowaæ o ograniczeniach czasowych
odpowiedzialnoœci.
Jednak¿e przepisy chroni¹ce interes ubezpieczaj¹cych i ubezpieczonych nie zwalniaj¹ ich od przejawiania troski o w³asne interesy i podejmowania dzia³añ w kierunku
poznania stosunku prawnego, który nawi¹zuj¹ lub do którego przystêpuj¹. Wa¿na rola
przypada tu brokerom ubezpieczeniowym dzia³aj¹cym w imieniu i na rzecz klienta poszukuj¹cego ochrony ubezpieczeniowej. Istotna jest rekomendacja brokerska wyboru
w³aœciwego dla danego klienta ubezpieczenia, ze zwróceniem szczególnej uwagi na
zakres ochrony i wy³¹czeñ z zakresu ochrony odpowiedzialnoœci zak³adu ubezpieczeñ
w okresie tzw. karencji.
Beata Mrozowska-Bartkiewicz
radca prawny

Bibliografia
Chróœcicki A., Umowa ubezpieczenia po nowelizacji kodeksu cywilnego. Komentarz,
Wolters Kluwer, Warszawa 2008
Dubis W., (w:) E. Gniewek, Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, C.H. Beck, Warszawa
2004
Fuchs D., Ochrona ubezpieczeniowa jako œwiadczenie g³ówne ubezpieczyciela, Prawo
Asekuracyjne 2006, nr 2
28

88

Zgodnie z art. 12 ust. 3 i 4 ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej; podobnie – art. 15 ust. 4
ustawy z dnia 11 wrzeœnia 2015 r. o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: „Ogólne
warunki ubezpieczenia oraz umowa ubezpieczenia powinny byæ formu³owane jednoznacznie
i w sposób zrozumia³y. Postanowienia sformu³owane niejednoznacznie interpretuje siê na korzyœæ ubezpieczaj¹cego, ubezpieczonego, uposa¿onego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia”. Podobnie stanowi art. 385 § 2 k.c.: „Wzorzec umowy powinien byæ sformu³owany jednoznacznie i w sposób zrozumia³y. Postanowienia niejednoznaczne t³umaczy siê na korzyœæ
konsumenta”.
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Grace Period in Insurance in the Light of Judicial Decisions
The grace period, that is, the postponement of the beginning of the period of the insurer’s liability
due to certain risks during the term of the insurance agreement, is one of the legal structures
commonly used in insurance contracts. This institution is important, because, among other
things, it prevents insurance fraud. Polish business insurance provisions do not directly regulate
the period of grace. Therefore, there are numerous practical problems, some of which being solved by the case law, in addition to the legislation. The purpose of this article is to present selected
recent judicial decisions concerning the grace period as well as several views of the representatives of the doctrine and practice.
Keywords: insurer’s liability, grace period, abusive clauses, main benefit in insurance, insurance
premium.
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