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Ustandaryzowany dokument wed³ug
ustawy o dystrybucji ubezpieczeñ
– zasady tworzenia i znaczenie prawne
W artykule dokonano analizy przepisów ustawy o dystrybucji ubezpieczeñ w czêœci odnosz¹cej siê
do zasad informowania klientów o produkcie ubezpieczeniowym. Szczegó³owo omówiono zasady
tworzenia i dorêczania tzw. ustandaryzowanego dokumentu o produkcie ubezpieczeniowym, który stanowi nakazany przez ustawodawcê format przekazywania informacji o produktach ubezpieczeniowych z zakresu ubezpieczeñ maj¹tkowych.
S³owa kluczowe: ustandaryzowany dokument, produkt ubezpieczeniowy, informacja, dystrybucja ubezpieczeñ, ustawa o dystrybucji ubezpieczeñ, zawieranie umowy ubezpieczenia.

1. Uwagi wstêpne
Wszystko wskazuje na to, ¿e od dnia 23 lutego 2018 r. bêdzie obowi¹zywaæ
nowa ustawa o dystrybucji ubezpieczeñ1. Zmiany wynikaj¹ce z tej ustawy dotycz¹ nie tylko zasad dzia³alnoœci poœredników ubezpieczeniowych, ale równie¿
podstawowych regu³ zawierania i kszta³towania treœci umów ubezpieczenia.
W obszarze ubezpieczeñ w odmienny ni¿ dotychczas sposób trzeba bêdzie
interpretowaæ fundamentaln¹ cywilistyczn¹ zasadê swobody umów. Co szczególnie istotne, nowa ustawa definitywnie zakoñczy erê ochrony konsumenta
us³ug ubezpieczeniowych. W jej miejsce wejdzie ochrona wszystkich ubezpieczaj¹cych i ubezpieczonych – bez wzglêdu na ich status prawny i bez wzglêdu
na fakt powi¹zania dokonywanych czynnoœci prawnych z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹.
Wielowiekowa tradycja prawa prywatnego zak³ada koniecznoœæ zabiegania
o w³asny interes przez ka¿d¹ ze stron czynnoœci prawnej, zaœ w odniesieniu do
kontrahenta – nakazywa³a jedynie uczciwoœæ, rzetelnoœæ, przestrzeganie prawa
i powszechnie przyjêtych zasad etycznych. Nowa koncepcja legislacyjna dystrybucji ubezpieczeñ idzie zdecydowanie dalej. Neguje ona model swoistego „egoizmu kontraktowego”, nakazuj¹c dystrybutorom podjêcie aktywnych dzia³añ
s³u¿¹cych trafnemu doborowi i nadaniu w³aœciwego kszta³tu umowom ubezpieczenia zawieranym przez osoby poszukuj¹ce ochrony ubezpieczeniowej.
Nowa koncepcja dystrybucji ubezpieczeñ nie opiera siê jedynie na ochronie
klientów realizowanej poprzez dorêczanie im pe³nej i w³aœciwie sformu³owanej
informacji dotycz¹cej treœci proponowanej umowy. Doœwiadczenie ostatnich
1

Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeñ uchwalona przez Sejm i przekazana Prezydentowi RP i Marsza³kowi Senatu, dostêpna pod adresem: http://orka.sejm.gov.pl/
opinie8.nsf/dok?OpenAgent&1781_u
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lat pokazuje jak bardzo nieefektywny jest model ochrony opieraj¹cy siê na swobodzie podejmowania decyzji przez (rzekomo) dobrze poinformowanego klienta. Wysoki stopieñ z³o¿onoœci umów ubezpieczenia w rzeczywistoœci uniemo¿liwia bowiem zrozumienie ich treœci bez profesjonalnej pomocy, której uzyskanie
jest z kolei czêsto kosztowne, trudne i wymaga czasu. Klienci czêsto nie czytaj¹
wiêc przekazywanych informacji, bo (zwykle s³usznie) zak³adaj¹, ¿e niewiele
z nich zrozumiej¹.
W nowym modelu dystrybucji, odpowiedzialnoœæ za adekwatnoœæ zawieranej umowy ubezpieczenia ponosi dystrybutor ubezpieczeñ – podmiot profesjonalny, który z za³o¿enia ma wiedzê i umiejêtnoœci zwi¹zane z obszarem ubez2
pieczeñ. Ma on nie tylko „sprzedawaæ”, ale równie¿ „doradzaæ” .
Nie oznacza to jednak, ¿e klient pozbawiony jest mo¿liwoœci podejmowania
decyzji i ¿e informacje o treœci umowy nie bêd¹ mu przekazywane. Choæ dystrybutor otacza go paternalistyczn¹ opiek¹, to jednak ostateczna decyzja dotycz¹ca zawarcia umowy ubezpieczenia musi nale¿eæ do klienta. I w tym jednak
aspekcie nowa ustawa stara siê pomóc klientowi – nak³ada bowiem na dystrybutora obowi¹zek przygotowania i w³aœciwego „sformatowania” informacji s³u¿¹cych podjêciu przez niego rozs¹dnej (czyli sugerowanej przez dystrybutora)
decyzji.
Przedmiotem analizy zawartej w niniejszym artykule jest szczególny instrument informacyjny stworzony przez ustawodawcê europejskiego i przejêty
przez prawodawcê polskiego – ustandaryzowany dokument o produkcie
ubezpieczeniowym. Ju¿ wkrótce bêdzie on jednym z najpowszechniejszych
dokumentów wykorzystywanych w praktyce ubezpieczeniowej. Nale¿y s¹dziæ,
¿e to w³aœnie ustandaryzowany dokument bêdzie w najbli¿szych latach podstawowym Ÿród³em wiedzy klientów o treœci zawieranych przez nich umów ubezpieczenia. Zapewne klienci bêd¹ czytaæ go chêtniej i czêœciej ni¿ d³ugie, nu¿¹ce
i czêsto niezrozumia³e ogólne warunki ubezpieczeñ. I nierzadko postanowienia
ustandaryzowanego dokumentu bêd¹ wskazywane jako podstawa roszczeñ
klientów wobec ubezpieczyciela.
Nadchodzi czas redagowania ustandaryzowanych dokumentów odnosz¹cych siê do setek produktów ubezpieczeniowych oferowanych przez
dzia³aj¹ce na polskim rynku zak³ady ubezpieczeñ. Warto wiêc dzieliæ siê spostrze¿eniami dotycz¹cymi w³aœciwego sposobu rozumienia przepisów i sposobów zapewnienia skutecznoœci realizacji wynikaj¹cych z nich celów.
2. Informacja dla klienta
Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeñ, przed zawarciem
umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej dystrybutor
2
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Oczywiœcie „doradztwo” œwiadczone przez dystrybutorów nale¿¹cych do ró¿nych ustawowych
kategorii (zak³ad ubezpieczeñ, agent ubezpieczeniowy, agent oferuj¹cy ubezpieczenia uzupe³niaj¹ce, broker ubezpieczeniowy) ma zupe³nie inny wymiar i inn¹ intensywnoœæ – szerzej
na ten temat: M. Orlicki, „Aksjologia dystrybucji ubezpieczeñ – kryteria uznawania dzia³añ
dystrybutora za zgodne z prawem i etyczne, w: „Dystrybucja us³ug ubezpieczeniowych. Wybrane zagadnienia prawne”, B. Gnela, M. Szaraniec (red.), Difin, Warszawa 2017.
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ubezpieczeñ okreœla, na podstawie uzyskanych od klienta informacji, jego wymagania i potrzeby oraz podaje w zrozumia³ej formie obiektywne informacje
o produkcie ubezpieczeniowym, w celu umo¿liwienia klientowi podjêcia œwiadomej decyzji.
Jak widaæ, ustawodawca wymaga, by dystrybutor ubezpieczeñ okreœli³ najpierw, na podstawie uzyskanych od klienta informacji, jego potrzeby i wymagania. Co oczywiste, dystrybutor nie mo¿e poprzestaæ na analizie informacji przekazywanych spontanicznie przez klienta, lecz musi postawiæ mu w³aœciwe pytania, by zachêciæ go do przekazania wiedzy o istotnych czynnikach wp³ywaj¹cych
na kszta³t postanowieñ umowy ubezpieczenia oraz o jego preferencjach.
Przepis art. 8 ust. 3 ustawy nakazuje, by proponowana umowa ubezpieczenia lub umowa gwarancji ubezpieczeniowej by³a zgodna z wymaganiami i potrzebami klienta w zakresie ochrony ubezpieczeniowej lub ochrony gwarancyjnej. Informacje uzyskane od klienta powinny wiêc pozwoliæ dystrybutorowi na
okreœlenie produktu ubezpieczeniowego, który pos³u¿y ubezpieczycielowi do
udzielania potrzebnej klientowi ochrony ubezpieczeniowej. Broker ubezpieczeniowy jest zobowi¹zany do zaproponowania produktu ubezpieczeniowego, który jest dla klienta optymalny. Inni dystrybutorzy musz¹ zadbaæ jedynie o to, by
produkt taki by³ dla klienta u¿yteczny. Nie dysponuj¹ oni instrumentami, które
pozwoli³yby na wybór najlepszej oferty rynkowej – wystarczy wiêc, by zaproponowany produkt dawa³ klientowi potrzebn¹ mu ochronê3. Bez wzglêdu jednak
na to, kto jest w danym przypadku dystrybutorem, nale¿y wymagaæ, by informacja o proponowanym produkcie ubezpieczeniowym by³a sformu³owana w sposób rzetelny, uczciwy, przy do³o¿eniu nale¿ytej starannoœci i w dobrej wierze
(czyli z zamiarem przyczynienia siê do zawarcia umowy korzystnej i u¿ytecznej
dla klienta).
Ostateczna decyzja dotycz¹ca zawarcia umowy ubezpieczenia i jej treœci nale¿y zawsze do poszukuj¹cego ochrony ubezpieczeniowej. Mo¿e on skorzystaæ
z produktu proponowanego przez dystrybutora, odrzuciæ tê propozycjê (i ¿¹daæ
innej lub zrezygnowaæ z us³ug danego dystrybutora) albo te¿ domagaæ siê modyfikacji propozycji (czyli zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach odbiegaj¹cych od ogólnych warunków ubezpieczenia).
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e cytowany wy¿ej art. 8 ust. 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeñ nie nak³ada na dystrybutora obowi¹zku przedstawienia klientowi ca³ego spektrum produktów ubezpieczeniowych, które odpowiadaj¹ potrzebom
i wymaganiom klienta, ani te¿ nawet wielu ofert, z których klient mia³by wybieraæ tê, któr¹ uznaje za w³aœciw¹ dla siebie. W przepisie wyraŸnie mowa jest
o produkcie ubezpieczeniowym, nie zaœ o wielu produktach. Nale¿y wiêc
s¹dziæ, ¿e obowi¹zkiem dystrybutora jest przedstawienie klientowi informacji
o jednym, w³aœciwym produkcie, nie zaœ przedstawianie szeregu produktów,
spoœród których klient mia³by dokonaæ wyboru. Nie oznacza to oczywiœcie, ¿e
przedstawienie przez dystrybutora informacji o dwóch lub nawet kilku produk3

Por. M. Szaraniec, „Dzia³alnoœæ gospodarcza poœredników ubezpieczeniowych. Studium publicznoprawne”, Difin, Warszawa 2017, s. 163–165.
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tach ubezpieczeniowych, które w jego ocenie w równym stopniu odpowiadaj¹
potrzebom i wymaganiom klienta, by³oby niezgodne z prawem. Takie postêpowanie dystrybutora nie wynika jednak z jego obowi¹zku, a jest jedynie nastêpstwem przyjêtej przez niego metodologii obs³ugi klienta.
Trzeba dodaæ, ¿e procedura przekazywania informacji o produkcie ubezpieczeniowym odnosi siê w równym stopniu do umów ubezpieczenia zawieranych
z konsumentami, jak i umów z innymi podmiotami (w tym z przedsiêbiorcami).
Jedynie w przypadku umów ubezpieczenia obejmuj¹cych du¿e ryzyka dystrybutor ubezpieczeñ nie ma obowi¹zku przekazania klientowi informacji o produkcie
ubezpieczeniowym, o których mowa w art. 8 ustawy o dystrybucji ubezpieczeñ.
3. Produkt ubezpieczeniowy
Informacje przekazywane przez dystrybutora maj¹ dotyczyæ produktu ubez4
pieczeniowego . Pró¿no jednak szukaæ w tekœcie ustawy definicji „produktu
ubezpieczeniowego”. Znaczenie tego pojêcia nale¿y wiêc odczytaæ ze sposobu
pos³ugiwania siê nim przez ustawodawcê.
Kluczowym przepisem ustawy o dystrybucji ubezpieczeñ odnosz¹cym siê do
produktu ubezpieczeniowego jest art. 11. Okreœla on zasady zatwierdzania produktów ubezpieczeniowych, dokonywania w nich zmian oraz przegl¹du procesu zarz¹dzania produktami ubezpieczeniowymi. Przepis ten ma charakter ramowy, zaœ szczegó³owe wymogi odnosz¹ce siê do sposobu zarz¹dzania produktem ubezpieczeniowym zosta³y ustalone w wydanych przez Komisjê Nadzoru
Finansowego rekomendacjach dla zak³adów ubezpieczeñ dotycz¹cych systemu
5
zarz¹dzania produktem z dnia 22 marca 2016 r. Pod rz¹dami nowego prawa
rekomendacje te nie tylko nie ulegn¹ dezaktualizacji, lecz nabior¹ szczególnej
wagi i stan¹ siê pomoc¹ w kszta³towaniu polityki dystrybucyjnej ubezpieczycieli.
Rekomendacje KNF wskazuj¹, ¿e produktem jest „projektowany/tworzony
lub oferowany przez Zak³ad produkt rozumiany jako typ umów ubezpieczenia
lub gwarancji ubezpieczeniowych, identyfikowanych przez odrêbne warunki
ubezpieczenia lub wewnêtrzne oznaczenie stosowane w Zak³adzie, zawieranych
na podstawie tych samych wzorców umownych, dedykowanych temu produktowi (je¿eli specyfika danego produktu zak³ada istnienie wzorca umownego)”.
Jasno widaæ wiêc, ¿e za „produkt ubezpieczeniowy” nale¿y uznawaæ nie pojedyncz¹ umowê ubezpieczenia zawieran¹ z danym ubezpieczaj¹cym, lecz typ
umów ubezpieczenia identyfikowany poprzez odrêbne warunki ubezpieczenia.
Informacja o produkcie ubezpieczeniowym nie jest wiêc odnoszona do konkretnej umowy, lecz produktu adresowanego do wielu osób poszukuj¹cych ochrony
ubezpieczeniowej i zaspokajaj¹cego ich wspólne, typowe potrzeby w zakresie
ochrony ubezpieczeniowej.
4

5
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Kolejne wersje projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeñ zak³ada³y, ¿e dystrybutor ma obowi¹zek przekazania klientowi informacji o umowie ubezpieczenia. Dopiero po pierwszym czytaniu projektu w Sejmie ustalono, ¿e informacja ta ma siê odnosiæ do produktu ubezpieczeniowego, nie zaœ do umowy ubezpieczenia.
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/regulacje_i_praktyka/rekomendacje_i_wytyczne/sektor_
ubezpieczeniowy/Rekomendacje/system_zarzadzania_produktem
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Przepis art. 11 ust. 5 ustawy o dystrybucji ubezpieczeñ stanowi, ¿e zak³ad
ubezpieczeñ, broker ubezpieczeniowy oraz agent ubezpieczeniowy, którzy
tworz¹ produkt ubezpieczeniowy, udostêpniaj¹ dystrybutorom ubezpieczeñ
prowadz¹cym dystrybucjê danego produktu odpowiednie informacje o tym produkcie oraz o procesie jego zatwierdzania, w tym informacje na temat okreœlonego rynku docelowego tego produktu. Informacja o produkcie jest wiêc redagowana przez twórcê produktu, nie zaœ dystrybutora ubezpieczeñ (co oczywiœcie nie wyklucza przypadku, w którym obie te funkcje bêd¹ pe³nione przez ten
sam podmiot). Obowi¹zkiem dystrybutora jest jedynie wykorzystywanie informacji o produkcie w procesie ustalenia przynale¿noœci poszukuj¹cego ochrony
ubezpieczeniowej do grupy docelowej klientów (targetu) danego produktu
ubezpieczeniowego, póŸniej zaœ – przekazywanie sformu³owanej przez twórcê
produktu informacji osobie poszukuj¹cej ochrony ubezpieczeniowej.
4. Formu³a przekazywania informacji o produkcie
Jedyna ogólna (tj. dotycz¹ca wszystkich rodzajów ubezpieczeñ) dyrektywa,
odnosz¹ca siê do formu³y przekazywania informacji o produkcie ubezpieczeniowym, zosta³a zawarta w art. 8 ust. 2 ustawy, który g³osi, ¿e informacje
o produkcie ubezpieczeniowym uwzglêdniaj¹ z³o¿onoœæ tego produktu oraz rodzaj klienta.
Uwzglêdnianie z³o¿onoœci produktu powinno polegaæ na przekazywaniu
klientowi informacji, ukazuj¹cej mu obraz produktu ubezpieczeniowego pozbawiony nadmiernych uproszczeñ, które mog³yby wp³yn¹æ na decyzjê poszukuj¹cego ochrony ubezpieczeniowej. Nie oznacza to oczywiœcie, ¿e informacja
o produkcie musi byæ pe³na. Z za³o¿enia jest ona skrótowa i fragmentaryczna.
Dobór informacji nie mo¿e jednak s³u¿yæ celom marketingowym – zachêcaniu
klienta do wyboru danego produktu ubezpieczeniowego. Informacja ma byæ
rzetelna i dawaæ solidne podstawy do podjêcia decyzji przez klienta.
Uwzglêdnienie rodzaju klienta polega na redagowaniu informacji o produkcie w sposób zrozumia³y dla klientów z grupy docelowej danego produktu
ubezpieczeniowego. Jeœli do grupy docelowej klientów nale¿¹ konsumenci,
konieczne jest ujêcie informacji o produkcie w sposób zrozumia³y dla osób
pozbawionych wiedzy prawniczej, ekonomicznej i ubezpieczeniowej. Informacja przeznaczona dla przedsiêbiorców, sektora publicznego i innych podmiotów profesjonalnych mo¿e byæ sformu³owana w sposób uwzglêdniaj¹cy poziom wiedzy i doœwiadczenia koniecznych dla prowadzenia danego rodzaju
dzia³alnoœci.
W odniesieniu do niektórych rodzajów ubezpieczeñ ustawodawca ustanowi³
szczególne zasady redagowania informacji o produkcie ubezpieczeniowym:
• W odniesieniu do ubezpieczeñ na ¿ycie z ubezpieczeniowym funduszem
kapita³owym przepisem, który zawiera normy prawne okreœlaj¹ce w sposób szczegó³owy regu³y informowania klientów przed zawarciem umów
ubezpieczenia, jest art. 22 ust. 1 ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej. Przepis ten stanowi, ¿e przed zawarciem umowy
ubezpieczenia na ¿ycie, je¿eli jest zwi¹zana z ubezpieczeniowym funduPRAWO ASEKURACYJNE 4/2017 (93)
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szem kapita³owym, o której mowa w dziale I w grupie 3 za³¹cznika do
ustawy, zak³ad ubezpieczeñ przekazuje osobie zainteresowanej zawarciem takiej umowy, na piœmie lub, je¿eli ubezpieczaj¹cy wyrazi na to zgodê, na innym trwa³ym noœniku, podstawowe informacje dotycz¹ce tej
umowy.
• W odniesieniu do ubezpieczeñ maj¹tkowych przepisem, który okreœla
sposób redagowania informacji o produkcie ubezpieczeniowym jest
art. 8 ust. 4 ustawy o dystrybucji ubezpieczeñ. Zak³ada on, ¿e informacje
o proponowanym produkcie ubezpieczeniowym, którego przedmiotem
s¹ ryzyka wymienione w dziale II za³¹cznika do ustawy o dzia³alnoœci
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, s¹ przekazywane w postaci ustandaryzowanego dokumentu zawieraj¹cego informacje o tym produkcie
ubezpieczeniowym, sporz¹dzanego przez zak³ad ubezpieczeñ, brokera
ubezpieczeniowego lub agenta ubezpieczeniowego, którzy tworz¹ produkt ubezpieczeniowy.
Ustawodawca nie ustali³ sposobu informowania klientów, którzy poszukuj¹
ochrony ubezpieczeniowej wynikaj¹cej z umów ubezpieczeñ dzia³u I innych ni¿
ubezpieczenia na ¿ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita³owym. Oznacza
to, ¿e informacja odnosz¹ca siê do tego rodzaju produktów ubezpieczeniowych
powinna odpowiadaæ ogólnym regu³om okreœlonym w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy
o dystrybucji ubezpieczeñ, a brak jest regu³ szczegó³owych. Podmioty redaguj¹ce informacje dotycz¹ce produktów ubezpieczeniowych dzia³u I (innych
ni¿ ubezpieczenia na ¿ycie z UFK) maj¹ wiêcej swobody, ale zarazem ci¹¿y na
nich wiêksza odpowiedzialnoœæ. Same musz¹ bowiem dobraæ w³aœciwe infor6
macje o produkcie i skuteczn¹ formu³ê ich przekazywania .
5. Charakter prawny ustandaryzowanego dokumentu
Wprowadzaj¹c obowi¹zek redagowania i przekazywania ustandaryzowanego dokumentu o produkcie ubezpieczeniowym, o którym mowa w art. 8 ust. 4
ustawy o dystrybucji ubezpieczeñ, ustawodawca okreœli³ techniczny standard
przekazywania informacji o produkcie ubezpieczeniowym, o których mowa
w art. 8 ust. 1 ustawy. Informacje maj¹ byæ ustandaryzowane, by osoby poszukuj¹ce ochrony ubezpieczeniowej uzyska³y wiedzê o najwa¿niejszych cechach
proponowanych produktów i mog³y ³atwo porównywaæ je miêdzy sob¹.
Przekazywanie ustandaryzowanego dokumentu jest czêœci¹ procedury zawierania umowy ubezpieczenia na wstêpnym jej etapie. Uzyskanie informacji
o produkcie s³u¿y podjêciu przez poszukuj¹cego ochrony rozs¹dnej decyzji dotycz¹cej wyboru produktu. Gdy decyzja ta zapadnie, mog¹ rozpocz¹æ siê wspólne dzia³ania dystrybutora ubezpieczeñ i poszukuj¹cego ochrony ubezpieczeniowej s³u¿¹ce zawarciu umowy ubezpieczenia opartej na za³o¿eniach wybranego produktu ubezpieczeniowego.
6
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Por. D. Maœniak, K. Malinowska, „Czynnoœci dystrybucyjne w nowym re¿imie zawierania
umów ubezpieczenia – wybrane aspekty implementacji dyrektywy nr 2016/97 w sprawie dystrybucji ubezpieczeñ”, Prawo Asekuracyjne 2017, nr 2, s. 24–26.
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Wybór produktu ubezpieczeniowego (na podstawie propozycji dystrybutora
oraz decyzji poszukuj¹cego ochrony ubezpieczeniowej podjêtej w oparciu o informacje zamieszczone w treœci ustandaryzowanego dokumentu) nie determinuje
wszystkich postanowieñ zawieranej umowy ubezpieczenia. Co oczywiste, strony
mog¹ zawrzeæ umowê, której treœæ odbiega od za³o¿eñ produktu ubezpieczeniowego. Ustawa o dystrybucji ubezpieczeñ nie wymaga, by ustandaryzowany dokument odzwierciedla³ treœæ umowy ubezpieczenia, która zostanie zawarta. Chodzi
jedynie o ukazanie fundamentalnych za³o¿eñ produktu ubezpieczeniowego, który stanowi podstawê dla konstruowania umowy ubezpieczenia. Jeœli po przekazaniu ustandaryzowanego dokumentu strony dokonaj¹ nowych ustaleñ, które spowoduj¹, ¿e treœæ zawartej umowy bêdzie ró¿ni³a siê od za³o¿eñ produktu ubezpieczeniowego (które s¹ zwykle zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia) i w
konsekwencji od treœci ustandaryzowanego dokumentu, nie ma koniecznoœci
przekazywania nowego dokumentu o zmienionej treœci. Funkcja ustandaryzowanego dokumentu zosta³a ju¿ wype³niona przy pierwszym jego dorêczeniu i bezcelowe jest dorêczanie go po raz kolejny.
Powy¿sza teza znajduje oparcie w treœci przepisu od dziesiêcioleci obowi¹zuj¹cego w polskim systemie prawnym Jest nim art. 812 § 8 k.c., który stanowi, ¿e ró¿nicê miêdzy treœci¹ umowy a ogólnymi warunkami ubezpieczenia
ubezpieczyciel zobowi¹zany jest przedstawiæ ubezpieczaj¹cemu w formie pisemnej przed zawarciem umowy. W razie niedope³nienia tego obowi¹zku ubezpieczyciel nie mo¿e powo³ywaæ siê na ró¿nicê niekorzystn¹ dla ubezpieczaj¹cego. Przepisu tego nie stosuje siê do umów ubezpieczenia zawieranych
w drodze negocjacji.
6. Twórca ustandaryzowanego dokumentu
Przepis art. 8 ust. 4 ustawy o dystrybucji ubezpieczeñ nakazuje, by ustandaryzowany dokument by³ sporz¹dzany przez zak³ad ubezpieczeñ, brokera ubezpieczeniowego lub agenta ubezpieczeniowego, którzy tworz¹ produkt ubezpieczeniowy. Tworzenie produktu ubezpieczeniowego oznacza okreœlanie jego treœci i zarazem redagowanie dokumentów okreœlaj¹cych tê treœæ. W realiach polskiego rynku ubezpieczeniowego twórc¹ produktu ubezpieczeniowego jest naj7
czêœciej zak³ad ubezpieczeñ . Podstawowym zaœ dokumentem, w którym zostaj¹ ustalone prawa i obowi¹zki stron umów ubezpieczenia danego typu jest zwykle dokument zawieraj¹cy ogólne warunki ubezpieczenia.
Twórca produktu ubezpieczeniowego zna najlepiej rz¹dz¹ce nim zasady.
Bez w¹tpienia mo¿e wiêc on zredagowaæ ustandaryzowany dokument w sposób
najwierniej odzwierciedlaj¹cy za³o¿enia produktu, przekazaæ wiedzê o produkcie w sposób prawdziwy, a zarazem zrozumia³y dla klientów z grupy docelowej.
Dystrybutor ubezpieczeñ jest zobowi¹zany do przekazania klientowi ustandaryzowanego dokumentu, choæ w wiêkszoœci przypadków sam go nie tworzy.
7

Oczywiœcie mo¿e byæ nim równie¿ broker lub agent ubezpieczeniowy – por. £. Zoñ, „Dzia³alnoœæ brokerska po implementacji dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeñ – uwagi praktyczne”, Prawo Asekuracyjne 2017, nr 2, s. 6–7.
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Nie odpowiada wiêc za jego treœæ, a jedynie za wykonanie obowi¹zku przekazania klientowi dokumentu we w³aœciwym czasie.
7. Wymagania dotycz¹ce sposobu redagowania ustandaryzowanego
dokumentu
Ustawodawca okreœli³ szereg wymagañ dotycz¹cych sposobu redagowania
ustandaryzowanego dokumentu. Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o dystrybucji
ubezpieczeñ, ustandaryzowany dokument:
• jest krótkim i odrêbnym dokumentem, co nale¿y rozumieæ jako wymóg
stworzenia dokumentu, który nie jest po³¹czony z ¿adnym innym
(w szczególnoœci z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, wnioskiem
ubezpieczeniowym lub polis¹ ubezpieczeniow¹), zaœ dziêki syntetycznemu ujêciu materii w nim zawartej pozwala na szybkie wyrobienie sobie
przez klienta opinii odnoœnie do u¿ytecznoœci dla niego danego produktu
ubezpieczeniowego;
• posiada przejrzysty uk³ad i strukturê u³atwiaj¹ce jego czytanie, co oznacza koniecznoœæ podjêcia przez twórcê produktu wysi³ków w celu zapewnienia, by forma dokumentu by³a dostosowana do potrzeb, wymagañ
i przyzwyczajeñ klienta z grupy docelowej;
• jest dok³adny i nie wprowadza w b³¹d, co oznacza koniecznoœæ rozs¹dnego doboru informacji, które maj¹ byæ w dokumencie zawarte – informacje te powinny byæ istotne dla klienta i stanowiæ dla niego rzeczywist¹
podstawê dla podejmowania w³aœciwej decyzji o wyborze danego produktu ubezpieczeniowego;
• zawiera stwierdzenie, ¿e pe³ne informacje podawane przed zawarciem
umowy i informacje dotycz¹ce umowy podane s¹ w innych dokumentach, co powinno uœwiadomiæ klientowi, ¿e w treœci ustandaryzowanego
dokumentu mo¿e on odnaleŸæ jedynie najwa¿niejsze (w³aœciwie dobra8
ne) informacje o produkcie, nie zaœ informacje kompletne .
8. Wymagania dotycz¹ce treœci ustandaryzowanego dokumentu
Ustandaryzowany dokument z za³o¿enia nie odzwierciedla pe³nej treœci
umów ubezpieczenia danego typu, lecz jedynie daje obraz produktu. Jest wiêc
swoistym „streszczeniem” produktu ubezpieczeniowego – prawdziwym, pokazuj¹cym jego rzeczywist¹ treœæ, ale jednoczeœnie pomijaj¹cym nieistotne detale.
Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o dystrybucji ubezpieczeñ, ustandaryzowany
dokument, zawiera:
• informacje o grupie i rodzaju ubezpieczenia, co nie oznacza koniecznoœci przyporz¹dkowania danego produktu ubezpieczeniowego do dzia³u
i grupy ubezpieczeñ w rozumieniu za³¹cznika do ustawy o dzia³alnoœci
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (ustawodawca nie odwo³uje siê bo8
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W powy¿szym wyliczeniu pominiêto wymogi o charakterze czysto technicznym wymienione
w art. 8 ust. 5 ustawy o dystrybucji ubezpieczeñ.
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wiem do podzia³u ubezpieczeñ dokonanego w treœci za³¹cznika tak jak
czyni to np. w art. 4 ust. 7, czy art. 22 ust. 2 ustawy), lecz jedynie nazwanie tego produktu przy u¿yciu pojêæ powszechnie u¿ywanych przy opisie
oferty rynkowej ubezpieczycieli;
krótki opis ochrony ubezpieczeniowej lub ochrony gwarancyjnej, obejmuj¹cy g³ówne rodzaje ubezpieczanego ryzyka, co nale¿y interpretowaæ
jako obowi¹zek pokazania w sposób zrozumia³y dla klienta, jakiego rodzaju interes maj¹tkowy jest przedmiotem ubezpieczenia i przed zajœciem jakich zdarzeñ losowych jest on chroniony;
sumê ubezpieczenia lub sumê gwarancyjn¹, co nie oznacza koniecznoœci wskazywania kwotowo sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej
(bo przecie¿ chodzi o informacje o produkcie, a nie konkretnej umowie
ubezpieczenia), lecz okreœlenie sposobu jej ustalania i dowiadywania siê
o jej wysokoœci;
w uzasadnionych przypadkach zakres terytorialny, czyli okreœlenie obszaru, na którym mo¿e dojœæ do wypadków ubezpieczeniowych (przy
czym koniecznoœæ okreœlenia zakresu terytorialnego wydaje siê zachodziæ praktycznie w ka¿dym przypadku);
krótki opis ryzyka nieobjêtego ubezpieczeniem, co oznacza koniecznoœæ
wskazania ryzyka, które nie jest objête ochron¹ ubezpieczeniow¹, choæ
wi¹¿e siê z interesem maj¹tkowym stanowi¹cym przedmiot ubezpieczenia, zwykle jest obejmowane danym produktem ubezpieczeniowym lub
o którym typowy klient zwykle myœli jako ryzyku, które dane ubezpieczenie obejmuje (chodzi wiêc w istocie o ostrze¿enie klienta i uprzedzenie
go, ¿e dana umowa obejmuje dane ryzyko w okreœlonym, niepe³nym zakresie);
sposób op³acania sk³adek i okresy p³atnoœci, co oznacza wskazanie zasad
dokonywania wp³at sk³adek oraz abstrakcyjne wskazanie terminów p³atnoœci (np. miesiêcznie, kwartalnie, do 10 dnia ka¿dego miesi¹ca), ale
bez koniecznoœci podania konkretnych dat;
g³ówne wy³¹czenia odpowiedzialnoœci zak³adu ubezpieczeñ uprawniaj¹ce do odmowy wyp³aty odszkodowania i innych œwiadczeñ, czyli wy³¹czenia odpowiedzialnoœci, które wed³ug statystyk likwidacyjnych najczêœciej stanowi¹ podstawê do odmowy wyp³aty odszkodowania lub
zmniejszenia jego wysokoœci, jak równie¿ wy³¹czenia zaskakuj¹ce klienta, które s¹ niezgodne ze stereotypowym sposobem myœlenia klientów
o zakresie ochrony w produktach ubezpieczeniowych danego rodzaju;
obowi¹zki na pocz¹tku umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji
ubezpieczeniowej (chodzi o obowi¹zki w pocz¹tkowej fazie trwania
ochrony ubezpieczeniowej, a nie o dzia³ania podejmowane przed zawarciem umowy i zwi¹zane z jej zawieraniem);
obowi¹zki w czasie trwania umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji
ubezpieczeniowej (chodzi w szczególnoœci o tzw. powinnoœci ubezpieczeniowe);
obowi¹zki w przypadku zg³oszenia roszczenia;
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• okres trwania umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej, w tym dzieñ rozpoczêcia i zakoñczenia ich obowi¹zywania, co
nie oznacza obowi¹zku wskazania daty rozpoczêcia i zakoñczenia stosunku ubezpieczenia, lecz mechanizmu ustalania, kiedy zdarzenia te
nast¹pi¹;
• sposób rozwi¹zywania umowy.
9. Ustandaryzowany dokument a ogólne warunki ubezpieczenia
Funkcja ustandaryzowanego dokumentu jest odmienna od tej, która jest
przypisywana ogólnym warunkom ubezpieczenia i innym wzorcom umownym
stosowanym przy zawieraniu umów ubezpieczenia. Ustandaryzowany dokument jest jedynie „szkicem” produktu daj¹cym prawdziwy, ale pozbawiony
szczegó³ów jego obraz, podczas gdy ogólne warunki ubezpieczenia reguluj¹ zasady prawne dotycz¹ce danego produktu ubezpieczeniowego w sposób pe³ny.
Ustandaryzowany dokument pozwala na podjêcie decyzji o wyborze danego
produktu ubezpieczeniowego jako podstawy dla zawarcia umowy ubezpieczenia, podczas gdy ogólne warunki ubezpieczenia okreœlaj¹ treœæ zawieranej
umowy. W ustandaryzowanym dokumencie powinny zostaæ okreœlone wszystkie wymagane przez prawo (wy¿ej wskazane okolicznoœci), równie¿ te, które
zosta³y zdeterminowane przez treœæ obowi¹zuj¹cych ustaw. Ogólne warunki
ubezpieczenia powinny zaœ zawieraæ tylko takie postanowienia, które objête s¹
zakresem swobody kontraktowej stron umowy ubezpieczenia (wymienione
w art. 16 ustawy z dnia 11 wrzeœnia 2015 r. o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej
9
i reasekuracyjnej ).
Funkcja ustandaryzowanego dokumentu wyklucza taki sposób jego redagowania, który zak³ada powo³ywanie siê w jego treœci na konkretne jednostki
redakcyjne ogólnych warunków ubezpieczenia bez przytaczania ich treœci.
Ustandaryzowany dokument nie jest bowiem skorowidzem ogólnych warunków
ubezpieczenia (o którym mowa w art. 17 ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczenio10
wej i reasekuracyjnej) i musi posiadaæ w³asn¹ treœæ mo¿liw¹ do odczytania bez
uwzglêdniania treœci ogólnych warunków ubezpieczenia.
Zwykle ogólne warunki ubezpieczenia okreœlaj¹ zasady kontraktowe odnosz¹ce siê do jednego produktu ubezpieczeniowego. Odpowiada im wtedy jeden ustandaryzowany dokument. Mo¿e siê jednak zdarzyæ, ¿e w jednych ogólnych warunkach ubezpieczenia zamieszczono zasady kontraktowe odnosz¹ce
siê do wielu produktów ubezpieczeniowych (pakietu produktów). W takim
przypadku nale¿y przygotowaæ odrêbne ustandaryzowane dokumenty odnosz¹ce siê do ka¿dego z produktów. Oczywiœcie fakt ewentualnego koniecznego
ich po³¹czenia w ramach pakietu powinien zostaæ uwzglêdniony w treœci ka¿dego z ustandaryzowanych dokumentów.
9
10
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Tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1170, z póŸn. zm.
Szerzej na ten temat: M. Orlicki, „Znaczenie prawne informacji o istotnych elementach wzorca umowy w œwietle art. 17 ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej”, Prawo
Asekuracyjne 2017, nr 1, s. 3–12.
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10. Ustandaryzowany dokument w ubezpieczeniach grupowych
W przypadku ubezpieczeñ na cudzy rachunek, w szczególnoœci ubezpieczeñ grupowych, ustandaryzowany dokument jest dorêczany wy³¹cznie potencjalnemu ubezpieczaj¹cemu, nie zaœ potencjalnym ubezpieczonym. Ustandaryzowany dokument powinien byæ bowiem dorêczany klientowi na etapie
przedkontraktowym, a jest nim wówczas tylko potencjalny ubezpieczaj¹cy. Wynika to z definicji pojêcia „klient” zawartej w art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy o dystrybucji ubezpieczeñ. W przypadku umów ubezpieczenia klientem jest „poszukuj¹cy ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczaj¹cy lub ubezpieczony”. Z kolei
za „poszukuj¹cego ochrony ubezpieczeniowej” uwa¿a siê: „osobê, która wyrazi³a wobec dystrybutora ubezpieczeñ wolê podjêcia czynnoœci s³u¿¹cych zawarciu przez ni¹ umowy ubezpieczenia” (art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy). Osoba ta wyrazi³a chêæ zawarcia przez siebie („przez ni¹”) umowy ubezpieczenia, jest wiêc
potencjalnym ubezpieczaj¹cym.
Potencjalny ubezpieczaj¹cy otrzymuje ustandaryzowany dokument nie tylko
po to, by zawrzeæ umowê zgodn¹ z jego w³asnym interesem, ale równie¿ z interesem potencjalnych ubezpieczonych. Ustawa o dystrybucji ubezpieczeñ zak³ada
bowiem uzupe³nienie art. 18 ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej poprzez dodanie w nim przepisu zak³adaj¹cego, ¿e w zakresie umów
ubezpieczenia grupowego, o których mowa w ust. 3 (czyli umów ubezpieczenia
grupowego, zawartych na rachunek pracowników lub osób wykonuj¹cych pracê
na podstawie umów cywilnoprawnych oraz cz³onków ich rodzin, a tak¿e umów
zawartych na rachunek cz³onków stowarzyszeñ, samorz¹dów zawodowych lub
zwi¹zków zawodowych) – do ubezpieczaj¹cego stosuje siê odpowiednio przepis
art. 8 ustawy o dystrybucji ubezpieczeñ. Ubezpieczaj¹cy w tym przypadku jest
wiêc zobowi¹zany do postêpowania w sposób uczciwy, rzetelny i profesjonalny,
zgodnie z najlepiej pojêtym interesem ubezpieczonych.
11. Sposób przekazywania klientowi ustandaryzowanego dokumentu
Zgodnie z art. 9 ustawy o dystrybucji ubezpieczeñ, ustandaryzowany dokument powinien zostaæ przekazany klientowi przez dystrybutora ubezpieczeñ
w postaci papierowej, nieodp³atnie i w jêzyku urzêdowym pañstwa cz³onkowskiego Unii Europejskiej, w którym umowa ubezpieczenia lub umowa gwarancji ubezpieczeniowej jest zawierana (lub w innym jêzyku, na który wyra¿¹
zgodê strony). Ustandaryzowany dokument mo¿e byæ przekazany za pomoc¹
innego trwa³ego noœnika:
• na ¿¹danie klienta, pod warunkiem ¿e dystrybutor ubezpieczeñ zapewni³ mu wybór miêdzy informacjami w postaci papierowej a informacjami
na innym trwa³ym noœniku,
• w przypadku innego trwa³ego noœnika wymagaj¹cego dostêpu do Internetu – je¿eli klient posiada regularny dostêp do Internetu (przy czym za
dowód posiadania przez klienta regularnego dostêpu do Internetu uznaje siê w szczególnoœci podanie przez niego, na potrzeby danej transakcji,
adresu poczty elektronicznej).
PRAWO ASEKURACYJNE 4/2017 (93)

23

ARTYKU£Y I ROZPRAWY
Ustandaryzowany dokument mo¿e byæ przekazany klientowi za poœrednictwem strony internetowej, je¿eli jest skierowany bezpoœrednio do klienta lub te¿
zosta³y spe³nione nastêpuj¹ce warunki:
• klient wyrazi³ zgodê na przekazanie tych informacji za poœrednictwem
strony internetowej,
• klient posiada regularny dostêp do Internetu,
• klient zosta³ powiadomiony drog¹ elektroniczn¹ o adresie strony internetowej oraz miejscu na tej stronie, gdzie zosta³y udostêpnione te informacje,
• dystrybutor zapewni dostêpnoœæ tych informacji na stronie internetowej
w okresie, w którym klient mo¿e, w normalnych okolicznoœciach, mieæ
potrzebê zapoznania siê z nimi.
Je¿eli ustandaryzowany dokument zosta³ przekazany klientowi za pomoc¹
innego trwa³ego noœnika lub za poœrednictwem strony internetowej, dystrybutor ubezpieczeñ, na ¿¹danie klienta, przekazuje mu je nieodp³atnie, w postaci
papierowej.
12. Techniczny i graficzny format ujmowania ustandaryzowanego
dokumentu
Dnia 11 sierpnia 2017 r. Komisja Europejska wyda³a rozporz¹dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1469 ustanawiaj¹ce ustandaryzowany format prezentacji dokumentu zawieraj¹cego informacje o produkcie ubezpieczeniowym11. Rozporz¹dzenie okreœla bardzo szczegó³owo sposób redagowania ustandaryzowanego dokumentu, wskazuj¹c w sposób wi¹¿¹cy nazewnictwo poszczególnych jego sekcji, ujêcie graficzne (³¹cznie z okreœleniem wzorów graficznych
i kolorystyki stosowanych ikon)12.
Przepis art. 3 rozporz¹dzenia g³osi, ¿e dokument zawieraj¹cy informacje
o produkcie ubezpieczeniowym sk³ada siê – po wydrukowaniu – z dwóch stron
w formacie A4. W sytuacjach wyj¹tkowych, gdy potrzebne jest wiêcej miejsca, dokument zawieraj¹cy informacje o produkcie ubezpieczeniowym mo¿e sk³adaæ siê
– po wydrukowaniu – z maksymalnie trzech stron w formacie A4. Je¿eli twórca
korzysta z trzech stron w formacie A4, na wniosek w³aœciwego organu musi byæ
w stanie wykazaæ, ¿e potrzebne by³o wiêcej miejsca. Za „w³aœciwy organ” w polskich realiach prawnych nale¿y zapewne uznaæ Komisjê Nadzoru Finansowego.
Warto zwróciæ uwagê na treœæ art. 5 rozporz¹dzenia, który wskazuje, ¿e dokument zawieraj¹cy informacje o produkcie ubezpieczeniowym powinien byæ
sformu³owany prostym jêzykiem, u³atwiaj¹cym klientowi zrozumienie treœci
tego dokumentu, i nale¿y po³o¿yæ w nim nacisk na kluczowe informacje, których klient potrzebuje do podjêcia œwiadomej decyzji. Nale¿y unikaæ ¿argonu.
Za³¹cznikiem do rozporz¹dzenia jest wzorzec graficzny prezentacji treœci
ustandaryzowanego dokumentu.
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Ustandaryzowany dokument wed³ug ustawy o dystrybucji ubezpieczeñ
13. Podsumowanie
Dorêczanie ustandaryzowanego dokumentu stanie siê wkrótce podstawowym elementem procedury zawierania prawie wszystkich umów ubezpieczeñ
maj¹tkowych. Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e spowoduje to rzeczywist¹ poprawê komunikacji pomiêdzy zak³adami ubezpieczeñ i innymi dystrybutorami a klientami. Jeœli nowe przepisy bêd¹ dzia³aæ zgodnie z za³o¿eniami przyjmowanymi przy
ich uchwalaniu, klienci bêd¹ bardziej œwiadomi dokonywanych wyborów i lepiej
poinformowani o podstawowych za³o¿eniach ochrony ubezpieczeniowej, z której korzystaj¹. Nowe przepisy s¹ wiêc okazj¹ do podjêcia dzia³añ, by ubezpieczenia by³y bardziej przyjazne i u¿yteczne.
dr hab. Marcin Orlicki prof. UAM
Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego
Wydzia³ Prawa i Administracji
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A Standardized Document According to the Draft Law
on Insurance Distribution – the Principles of Drawing Up
and Legal Importance
The article analyses the provisions of the draft Insurance Distribution Law in its part relating to
the principles of informing customers about the insurance product. The rules have been discussed in detail of drawing up and delivering of the so-called insurance product, which is an obligatory format for the transmission of information on non-life insurance products, required by the legislator.
Keywords: standardized document, insurance product, information, insurance distribution,
Insurance Distribution Law, conclusion of the insurance contract.
PRAWO ASEKURACYJNE 4/2017 (93)

25

