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UBEZPIECZENIA NA ¿YCIE
Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM
KAPITAOWYM A OCHRONA KONSUMENTA

WST}P
Rynek finansowy stanowi jednÈ ze sfer gospodarki, które podlegajÈ najbardziej
dynamicznym zmianom. Spadek stóp procentowych w powiÈzaniu z kryzysem finansowym oraz ograniczeniem zaufania do instytucji finansowych spowodowaï
wysyp ofert instrumentów inwestycyjnych o charakterze hybrydowym, które miaïy w zaïoĝeniu ïÈczyÊ wysokie zyski z powierzonych Ărodków z bezpieczeñstwem
inwestowania.
Jednym z takich instrumentów, które w ostatnich latach zyskiwaïy na popularnoĂci, byïy umowy ubezpieczenia na ĝycie zwiÈzane z ubezpieczeniowym funduszem kapitaïowym. Umowy te, chociaĝ przybrane w formÚ umów ubezpieczenia,
wb istocie majÈ charakter hybrydalny, ïÈczÈc elementy umowy ubezpieczenia na
ĝycie z – w istocie – funduszem inwestycyjnym zamkniÚtym. Taka forma inwestowania jest przy tym dozwolona w polskim porzÈdku prawnym. Ubezpieczenia na
ĝycie, jeĝeli sÈ zwiÈzane z ubezpieczeniowym funduszem kapitaïowym, wymienione
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sÈ w zaïÈczniku do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o dziaïalnoĂci ubezpieczeniowej1,
dziaï I, grupa 3.
Z zawieraniem powyĝszych umów wiÈĝe siÚ jednak wiele wÈtpliwoĂci. Problem
jest na tyle waĝki, ĝe powstaïo nawet Stowarzyszenie Osób Poszkodowanych przez
Instytucje Finansowe „PrzywiÈzani do polisy” z siedzibÈ w Warszawie2, przygotowywane sÈ pozwy zbiorowe, zaĂ sÈdy zalaïy sprawy przeciwko towarzystwom
ubezpieczeñ na ĝycie oferujÈcym umowy ubezpieczenia na ĝycie z funduszem kapitaïowym.
Konieczne jest zatem podjÚcie niezwïocznych dziaïañ majÈcych na celu uporzÈdkowanie powyĝszego rynku. Obecnie toczÈ siÚ prace nad wprowadzeniem
przepisów, których zaïoĝeniem jest likwidacja wysokich opïat manipulacyjnych,
jak równieĝ wprowadzenie dodatkowego pakietu rozwiÈzañ o charakterze prokonsumenckim, w tym rozwiÈzaniu kwestii odstÚpowania od zawieranej umowy3.
Problem jest jednak o wiele bardziej zïoĝony. WÈtpliwoĂci budzi juĝ sam charakter
umowy, obowiÈzki informacyjne ubezpieczyciela i zwiÈzana z tym asymetria informacyjna, abuzywnoĂÊ klauzul umownych, jak równieĝ moĝliwoĂÊ kwalifikowania
umów jako zawartych pod wpïywem bïÚdu. KwestiÈ, która budzi najwiÚcej wÈtpliwoĂci, jest wysokoĂÊ opïat za odstÈpienie od umowy ubezpieczenia, jak równieĝ
wycena zainwestowanych Ărodków. Wskazuje siÚ takĝe, ĝe do kluczowych problemów w zakresie oferowania ubezpieczeñ z UFK naleĝy zjawisko missellingu, tj.
oferowania zawarcia umowy niedostosowanej do potrzeb klientów4.
Powyĝsze zagroĝenia i wÈtpliwoĂci zwiÈzane z konstrukcjÈ umów ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitaïowym, niestety zmaterializowaïy siÚ
wb praktyce. Jest to widoczne zarówno w dziaïaniach Rzecznika Ubezpieczonych
(zob. Raport zb7bgrudnia 2012br., Ubezpieczenia na ĝycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitaïowym5), organów nadzoru, jak Prezes UOKiK czy KNF, jak ibwborzecznictwie sÈdów powszechnych. Godzi siÚ w szczególnoĂci wspomnieÊ ob gïoĂnych
decyzjach Prezesa UrzÚdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 15b paě-
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Tekst jedn. z 2013 r., Dz. U. poz. 950 z póěn. zm. – dalej u.dz.u.
Zob. http://www.przywiazanidopolisy.pl/
atwiej bÚdzie odstÈpiÊ od polisolokaty – rozmowa z Januszem Cichoniem – Biznes i Finanse http://biznes.wm.pl/241537,Latwiej-bedzie-odstapic-od-polisolokaty-rozmowa-z-JanuszemCichoniem.html#ixzz3S87YBrnO.
W szczególnoĂci wskazuje siÚ na oferowanie zawarcia umów zwiÈzanych z wysokim stopniem
ryzyka inwestycyjnego klientom nie majÈcym skïonnoĂci do ponoszenia takiego ryzyka; oferowanie zawarcia umów o skomplikowanej konstrukcji klientom majÈcym znikomÈ wiedzÚ na
temat funkcjonowania rynku kapitaïowego; oferowanie zawarcia umów dïugoterminowych osobom wbpodeszïym wieku. Zob. A. Jakubiak, WystÈpienie otwierajÈce konferencjÚ, [w:] Ubezpieczenia na ĝycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitaïowym – ich rola, wartoĂÊ, dobre praktyki,
M.bSzczepañska (red.), WiadomoĂci Ubezpieczeniowe. Wydanie specjalne, Warszawa 2013, s. 9.
http://rzu.gov.pl/pdf/Raport_UFK.pdf
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dziernika 2014 r. (numery: RKT-61-42/13/SB6, RBG – 30/20147, RKT-30/20148)
oraz zb dnia 16b paědziernika 2014b r. (nrb DDK-2/20149), uznajÈcych za praktyki
naruszajÈce zbiorowe interesy konsumentów bezprawne dziaïania czy to instytucji
finansowych, czy „doradców finansowych”. Na uwagÚ zasïuguje takĝe uzasadnienie
wyroku SÈdu OkrÚgowego wbWarszawie zbdnia 23.07.2014 r., XVII AmC 2/14.
Jak podniósï A. Chïopecki, „ubezpieczenie z UFK nie jest grÈ o sumie zerowej”,
„jest produktem korzystnym dla obu stron umowy”, konieczne jest jednak odbudowanie zaufania konsumentów, jak równieĝ wywaĝenie interesów obu stron10.

1. CHARAKTER UMOWY
Umowy ubezpieczenia na ĝycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitaïowym
sÈ umowami o mieszanym charakterze, ïÈczÈcymi w sobie elementy ubezpieczenia
ib inwestycji. Cel inwestycyjny przy tym dominuje. IstotÈ takiego ubezpieczenia
jest bowiem inwestowanie w ubezpieczeniowe fundusze kapitaïowe Ărodków powierzanych ubezpieczycielowi w formie skïadki ubezpieczeniowej przez ubezpieczajÈcego. W orzecznictwie pojawiï siÚ poglÈd, ĝe formalnie jednak co do zasady
umowa ubezpieczenia na ĝycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitaïowym jest
umowÈ ubezpieczenia, wynika to bowiem z bardzo szerokiej definicji takiej umowy
zawartej wbart. 805 k.c. InherentnÈ cechÈ umowy ubezpieczenia na ĝycie zbubezpieczeniowym funduszem kapitaïowym jest wyraěne wyodrÚbnienie ubezpieczeniowego funduszu kapitaïowego oraz jego odrÚbne administrowanie11. Tymczasem
wbpiĂmiennictwie podnosi siÚ, ĝe obecna pojemna formuïa art. 805 k.c. powoduje, ĝe
przestaje ona peïniÊ funkcjÚ typologicznÈ, czyli wyróĝniajÈcÈ umowÚ ubezpieczenia
od innych umów. Przedmiotowa umowa ma cechy umowy ubezpieczenia oraz cechy
umowy o inwestowanie powierzonych Ărodków na rachunek ibryzyko ubezpieczajÈcego lub ubezpieczonego, a w konsekwencji odpowiada znanej od dawna polskiej
doktrynie prawa zobowiÈzañ umownych koncepcji umowy mieszanej, której charakter prawny jest z natury „mieszany” 12. Nie sposób nie zgodziÊ siÚ z A.bChïopeckim, ĝe podstawowym celem tych umów nie jest ubezpieczenie okreĂlonego

6
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http://www.uokik.gov.pl/decyzje_prezesa_uokik3.php
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
A. Chïopecki, Wprowadzenie, [w:] Ubezpieczenia na ĝycie…, op. cit., s. 5.
Zob. uzasadnienie wyroku SO w Warszawie z dnia 15.06.2012 r., sygn. akt XVII AmC 3734/11
oraz uzasadnienie wyroku SO w Warszawie z dnia 23.07.2014 r., XVII AmC 2/14.
M. Romanowski, Umowa ubezpieczenia na ĝycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitaïowym
wbĂwietle przepisów Kodeksu cywilnego i projektowanych w tym zakresie zmian, [w:] Ubezpieczenia na ĝycie…, op. cit., s. 16.
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rodzaju ryzyk osobowych lub majÈtkowych, lecz lokowanie powierzonych Ărodków
ibosiÈganie zysku z tego lokowania. Nadto umowa ubezpieczenia jako taka jest tylko
Ărodkiem technicznym i prawnym osiÈgniÚcia odmiennych niĝ ubezpieczenie celów
ekonomicznych. W szczególnoĂci wypïata Ărodków i osiÈgniÚtych zysków nie jest
uzaleĝniona od wypadku ubezpieczeniowego, zaĂ wycofanie powierzonego kapitaïu
i osiÈgniÚtych zysków jest bowiem, co do zasady, zaleĝne od woli powierzajÈcego13.
Tymczasem Ăwiadczeniem ubezpieczyciela jest ponoszenie ryzyka, a cechÈ umowy
ubezpieczenia jej losowoĂÊ. W konsekwencji powyĝsze umowy w ogóle nie sÈ umowami ubezpieczenia, lecz swoistymi umowami nienazwanymi14.
Nie moĝe to pozostaÊ bez wpïywu na ocenÚ tych umów, w tym obowiÈzków stron
oraz poĂredników ubezpieczeniowych. Charakterystyczne dla tego typu umów jest
takĝe to, ĝe najczÚĂciej zawierane sÈ z ubezpieczycielem przez podmiot trzeci, który
jest ubezpieczajÈcym dziaïajÈcym na cudzy rachunek (czÚsto tzw. „doradców finansowych” nie majÈcych statutu doradcy inwestycyjnego okreĂlonego wbart.b125bibn.
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi15), zaĂ inwestor jest jedynie osobÈ ubezpieczonÈ. Taka konstrukcja, w istocie zbwykorzystaniem
mechanizmu z art. 808 k.c., moĝe powodowaÊ pewne problemy w dochodzeniu
swoich praw przez uprawnionych powoïujÈcych siÚ na wady oĂwiadczeñ woli, bÈdě
niedozwolone praktyki rynkowe.
Przyczyny korzystania z takiej formy inwestowania sÈ zïoĝone. Od strony inwestora za wykorzystaniem formy umowy ubezpieczenia przemawiajÈ wzglÚdy
podatkowe. Nie bez znaczenia okazuje siÚ takĝe oferowana przez ubezpieczycieli
gwarancja ochrony kapitaïu, chociaĝ ta, po lekturze regulaminu umowy, niekiedy
bywa doĂÊ problematyczna. W koñcu czÚsto banki sprzedajÈ produkt w postaci
umowy ubezpieczenia z funduszem kapitaïowym wraz z kredytem hipotecznym,
13
14

15

A. Chïopecki, Wykorzystanie konstrukcji umowy ubezpieczenia na rynku finansowym a problem
tzw. obejĂcia prawa, PPH 2013, nr 2, s. 4 i n.
Ibidem; M. Szczepañska, Ubezpieczenie na ĝycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitaïowym,
Warszawa 2011, s. 33 i n. A. Chïopecki trafnie wskazuje, ĝe skïadka (…) jest, co do zasady,
lokatÈ „ubezpieczonego”, która po odjÚciu kosztów ubezpieczyciela i przy uwzglÚdnieniu zysków
lub strat z dokonywanych inwestycji w caïoĂci powraca do ubezpieczonego (…) jej wysokoĂÊ nie
jest równieĝ w ĝadnej mierze uzaleĝniona od prawdopodobieñstwa zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego” bowiem „takiego wypadku po prostu nie ma, tj. nie ma on znaczenia dla konstrukcji
umowy. Nie jest bowiem wypadkiem ubezpieczeniowym doĝycie okreĂlonego wieku czy po prostu
oĂwiadczenie woli ubezpieczonego. Tym bardziej upïyw terminu, na który lokata zostaïa dokonana. Chociaĝ – na marginesie – moĝe byÊ oczywiĂcie takim zdarzeniem ĂmierÊ ubezpieczonego
lub niedoĝycie przez niego okreĂlonego wieku. Naleĝy podkreĂliÊ, ĝe w tym zakresie (np. ĂmierÊ
wbwypadku lub w wyniku nagïej choroby) niektóre z konstrukcji powyĝej opisanych mogÈ zawieraÊ i czasem zawierajÈ okreĂlonÈ ochronÚ ubezpieczeniowÈ speïniajÈcÈ warunki opisane powyĝej.
ZauwaĝyÊ jednak naleĝy, ĝe element ubezpieczeniowy, jeĝeli wystÚpuje, jest marginalny, czasami
stanowiÈc pewnego rodzaju pretekst dla nazywania przedmiotowych umów umowami ubezpieczenia. Zob. takĝe M.bRomanowski, Umowa ubezpieczenia…, op. cit., s. 11 i n.
Tekst jedn. z 2014 r. Dz. U. poz. 94 z póěn. zm. – dalej u.o.i.f.
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uzaleĝniajÈc uzyskanie korzystniejszych warunków spïaty kredytu od nabycia
produktu ubezpieczeniowego (ewentualnie zawarcia teoretycznie droĝszej umowy
ubezpieczenia na ĝycie).
Niestety skorzystanie z formy umowy ubezpieczenia to takĝe zagroĝenie dla
konsumenta takiej usïugi finansowej. NabywajÈc klasyczny instrument finansowy taki jak akcja, obligacja, certyfikat inwestycyjny bÈdě jednostka uczestnictwa
w funduszu inwestycyjnym otwartym, inwestor korzysta z caïej palety Ărodków
ochronnych okreĂlonych w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, ustawie
z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóïkach publicznych16, bÈdě ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych17.
BezpoĂrednim skutkiem skorzystania z formy umowy ubezpieczenia z funduszem kapitaïowym jest zatem, jak juĝ podniesiono, niezastosowanie reĝimu wskazanych wyĝej ustaw w ich ochronnych aspektach, zwiÈzanych z procedurami badania i zatwierdzania prospektów emisyjnych, obowiÈzkami informacyjnymi, jak
równieĝ obowiÈzkami sprawozdawczymi. Nie sposób nadto nie wskazaÊ na odmiennoĂci wbzakresie sankcji administracyjnych i administracyjno-prawnych Ărodków
zabezpieczajÈcych, które takĝe majÈ walor ochronny w stosunku do inwestorów.
W odniesieniu do obowiÈzków informacyjnych w szczególnoĂci naleĝy zwróciÊ
uwagÚ na kwestie zwiÈzane z obowiÈzkami informacyjnymi funduszu, upublicznieniem prospektu informacyjnego lub memorandum informacyjnego, badaniem
profilu klienta, stanowiÈcych m.in. implementacjÚ dyrektywy MiFID I – dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004b r.
wbsprawie rynków instrumentów finansowych zmieniajÈca dyrektywÚ Rady 85/611/
EWG ib93/6/EWG ibdyrektywÚ 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz
uchylajÈca dyrektywÚ Rady 93/22/EWG18. Zapewnienie inwestorowi naleĝytej informacji o produkcie inwestycyjnym stanowi jeden z kluczowych elementów rzetelnego funkcjonowania rynków finansowych19, przyczyniajÈcych siÚ do zmniejszenia
asymetrii informacji oraz wynikajÈcych z tego zjawiska negatywnych konsekwencji
dla podejmowania optymalnych decyzji inwestycyjnych20. Uzyskanie rzetelnych

16
17
18
19

20

Tekst jedn. z 2013 r. Dz. U. poz. 1382 – dalej u.o.p.
Tekst jedn. 2014 r. poz. 157 z póěn. zm. – dalej u.f.i.
Dz.Urz. UE Seria L, Nr 145, s. 1 z póěn. zm.
Zob. E. Rutkowska-Tomaszewska, ObowiÈzki informacyjne firm inwestycyjnych ĂwiadczÈcych
usïugi w ramach dziaïalnoĂci maklerskiej wobec klientów detalicznych, [w:] Regulacja MiFID
– skutki prawne dla funkcjonowania rynku finansowego, E. Rutkowska-Tomaszewska (red.),
Wrocïaw 2014, s. 75 i n.
W sprawie asymetrii informacji zob. A. Jurkowska-Zeidler, Bezpieczeñstwo rynku finansowego
w Ăwietle prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2008, s. 172 i n.
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informacji sprzyja takĝe budowaniu zaufania klientów do instytucji finansowych,
stanowiÈc jeden z elementów stabilnoĂci systemu finansowego pañstwa21.
Na obowiÈzki informacyjne wzglÚdem inwestorów nakïada siÚ nadto reĝim informacyjny zwiÈzany z nadzorem wykonywanym przez KNF22. PodkreĂliÊ naleĝy,
ĝe ochrona inwestora na rynkach finansowych stale siÚ zwiÚksza. 15.05.2014b r.
Parlament Europejski i Rada przyjÚïy pakiet nowych przepisów normujÈcych rynki
instrumentów finansowych UE, stanowiÈcych kolejny etap integracji rynków finansowych UE, okreĂlanych ïÈcznie jako MiFID II – nowÈ dyrektywÚ MiFID II (dyrektywa 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniajÈca dyrektywÚ 2002/92/WE i dyrektywÚ 2011/61/UE (wersja przeksztaïcona)23, oraz
rozporzÈdzenie MiFIR (rozporzÈdzenie 600/2014 w sprawie rynków instrumentów
finansowych oraz zmieniajÈce rozporzÈdzenie (EU) nr 648/2012)24. W stosunku do
regulacji MiFID I do gïównych zaïoĝeñ nowych przepisów naleĝy m.in. zwiÚkszenie
przejrzystoĂci systemu finansowego oraz ustanowienie jednolitego wzorca ochrony
inwestora25. Unijny normodawca kïadzie zatem szczególny nacisk na zapewnienie
jasnych i przejrzystych „reguï gry”, udostÚpnienie peïnych, rzetelnych i zrozumiaïych informacji inwestorowi, jak równieĝ ochronÚ konsumenta jako strony umowy na rynku finansowym. Ma to szczególne znaczenie z uwagi na fakt, ĝe usïugi
na rynku finansowym charakteryzujÈ siÚ wyraěnie zwiÚkszonym w porównaniu
zbinnymi ryzykiem ekonomicznym i zagroĝeniami naruszania interesów klientów
bÚdÈcych nieprofesjonalnymi uczestnikami rynku26.

2. REGULACJE USTAWY O DZIAALNO¥CI UBEZPIECZENIOWEJ
Ustawodawca zawarï w ustawie o dziaïalnoĂci ubezpieczeniowej wiele przepisów
regulujÈcych dziaïalnoĂÊ zakïadów ubezpieczeñ, polegajÈcÈ na oferowaniu umów
ubezpieczenia na ĝycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitaïowym. Moĝna je
podzieliÊ na dwie grupy. Do pierwszej naleĝÈ przepisy okreĂlajÈce wymogi formalne,
21
22
23
24
25

26

T. Nieborak, [w:] Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz, R. Mroczkowski (red.),
Warszawa 2014, s. 780.
Szerzej zob. A. Michór, ObowiÈzki informacyjne firm inwestycyjnych wobec organu nadzoru,
[w:] Regulacja MiFID…, op. cit., s. 43 i n.
Dz.Urz. UE Seria L Nr 173, s. 349.
Ibidem, s. 84.
Szerzej zob. M. Pacak, MiFID II, a MiFID – czy zmiany coĂ zmieniÈ, [w:] Nowe koncepcje ibregulacje nadzoru finansowego, pod red. W. Rogowskiego, Kraków–Warszawa 2014, s. 263 ibn.;
A. Michór, MiFID II w systemie regulacji rynków finansowych, [w:] Pespektywy i wyzwania
integracji europejskiej, K. Opolski i J. Górski (red.), NBP, Warszawa 2014, s. 355 i n.
Por. E. Rutkowska-Tomaszewska, Manipulowanie informacjÈ w zakresie odpïatnoĂci za usïugi bankowe i prawne mechanizmy przeciwdziaïania tym naduĝyciom, [w:] Nowe koncepcje...,
op.bcit., s. 297 i n.
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jakie musi speïniÊ zakïad ubezpieczeñ oferujÈcy omawiane instrumenty. Do drugiej
naleĝy zaliczyÊ regulacje o charakterze publicznoprawnym, okreĂlajÈce procedurÚ
udzielenia zezwolenia na prowadzenie dziaïalnoĂci ubezpieczeniowej, jak równieĝ
zasady sprawowania nadzoru nad zakïadem ubezpieczeñ.
Przede wszystkim naleĝy odwoïaÊ siÚ do unormowania art. 13 ust. 1 u.dz.u.,
który reguluje takĝe umowy ubezpieczeñ na ĝycie z ubezpieczeniowym funduszem
kapitaïowym. Stosownie do tej regulacji zakïad ubezpieczeñ jest obowiÈzany do
zawarcia w umowie ubezpieczenia definicji poszczególnych Ăwiadczeñ; wysokoĂci
skïadek odpowiadajÈcych poszczególnym Ăwiadczeniom podstawowym i dodatkowym; zasad ustalania Ăwiadczeñ naleĝnych z tytuïu umowy, w szczególnoĂci sposobu kalkulacji i przyznawania premii, rabatów i udziaïu w zyskach ubezpieczonego,
okreĂlenia stopy technicznej, wskazania wartoĂci wykupu oraz wysokoĂci sumy
ubezpieczenia w przypadku zmiany umowy ubezpieczenia na bezskïadkowÈ, o ile
sÈ one gwarantowane, okreĂlenia kosztów oraz innych obciÈĝeñ pobieranych przez
zakïad ubezpieczeñ przy wypïacie Ăwiadczeñ; opisu tych czynników w metodach
kalkulacji rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, które mogÈ mieÊ wpïyw na zmianÚ wysokoĂci Ăwiadczenia zakïadu ubezpieczeñ; wskazania przepisów regulujÈcych
opodatkowanie Ăwiadczeñ zakïadu ubezpieczeñ. W konsekwencji wiÚkszoĂÊ z tych
informacji, ze wzglÚdu na to, ĝe z reguïy sÈ one ustalane jednolicie dla danego
produktu ubezpieczeniowego, jest umieszczana w ogólnych warunkach ubezpieczenia, które ubezpieczyciel winien dorÚczyÊ ubezpieczajÈcemu przed zawarciem
umowy ubezpieczenia. W istocie jedynie wysokoĂÊ skïadki jest okreĂlona w polisie
ubezpieczeniowej lub w innym dokumencie ubezpieczenia, ze wzglÚdu na ich indywidualny charakter27.
IstotnÈ rolÚ dla okreĂlenia treĂci stosunku prawnego ïÈczÈcego zakïad ubezpieczeñ z konsumentem odgrywa art. 13 ust. 4 u.dz.u., zgodnie z którym w zakresie ubezpieczeñ na ĝycie, jeĝeli sÈ zwiÈzane z ubezpieczeniowym funduszem
kapitaïowym, o których mowa w dziale I grupa 3 zaïÈcznika do ustawy28, zakïad
ubezpieczeñ jest obowiÈzany do okreĂlenia lub zawarcia w umowie ubezpieczenia:
wykazu oferowanych ubezpieczeniowych funduszy kapitaïowych; zasad ustalania
wartoĂci Ăwiadczeñ oraz wartoĂci wykupu ubezpieczenia, w tym równieĝ zasad
umarzania jednostek ubezpieczeniowego funduszu kapitaïowego i terminów ich zamiany na Ărodki pieniÚĝne i wypïaty Ăwiadczenia; regulaminu lokowania Ărodków
ubezpieczeniowego funduszu kapitaïowego obejmujÈcego w szczególnoĂci charakterystykÚ aktywów wchodzÈcych w skïad tego funduszu, kryteria doboru aktywów
27

28

Zob. M. Szczepañska, Zakres obowiÈzku informacyjnego ubezpieczyciela w ubezpieczeniach na
ĝycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitaïowym i produktach strukturyzowanych w formie
umowy ubezpieczenia [w:] Ubezpieczenia na ĝycie…, op. cit., s. 43.
ZaïÈcznik ten stanowi podziaï ryzyka wedïug dziaïów, grup i rodzajów ubezpieczeñ. Dziaï I to
ubezpieczenia na ĝycie, zaĂ grupa 3 to: ubezpieczenia na ĝycie, jeĝeli sÈ zwiÈzane z ubezpieczeniowym funduszem kapitaïowym.
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oraz zasady ich dywersyfikacji i inne ograniczenia inwestycyjne; zasad i terminów
wyceny jednostek ubezpieczeniowego funduszu kapitaïowego; zasad ustalania wysokoĂci kosztów oraz wszelkich innych obciÈĝeñ potrÈcanych ze skïadek ubezpieczeniowych lub z ubezpieczeniowego funduszu kapitaïowego; zasad alokacji skïadek ubezpieczeniowych w jednostki ubezpieczeniowego funduszu kapitaïowego,
w szczególnoĂci w zakresie okreĂlonym w art. 13 ust. 4 pkt 4 i 5, oraz terminu
zamiany skïadek na jednostki tego funduszu. Stosownie do art.b13 ust. 5 u.dz.u.
w zakresie powyĝszych umów ubezpieczenia zakïad ubezpieczeñ jest obowiÈzany
do dokonywania wyceny jednostek ubezpieczeniowego funduszu kapitaïowego nie
rzadziej niĝ raz w miesiÈcu. ZobowiÈzany jest nadto do ogïaszania, nie rzadziej
niĝ raz wbroku, w dzienniku o zasiÚgu ogólnopolskim, wartoĂci jednostki ubezpieczeniowego funduszu kapitaïowego ustalonej w miesiÈcu poprzedzajÈcym miesiÈc,
w którym jest dokonywane ogïoszenie. W koñcu ustawodawca naïoĝyï na zakïad
ubezpieczeñ obowiÈzek sporzÈdzania i publikowania rocznych i póïrocznych sprawozdañ ubezpieczeniowego funduszu kapitaïowego. W art. 13 ust. 6 u.dz.u. umocowano ministra wïaĂciwego do spraw instytucji finansowych do okreĂlenia, wbdrodze
rozporzÈdzenia, zakresu sprawozdañ, o których mowa w art. 13 ust. 5 pktb3 u.dz.u.,
a takĝe formy, sposobu sporzÈdzania oraz terminu i sposobu publikacji tych sprawozdañ, uwzglÚdniajÈc koniecznoĂÊ wïaĂciwego i peïnego poinformowania ubezpieczajÈcych, ubezpieczonych, uposaĝonych lub uprawnionych zbumów ubezpieczenia,
o ubezpieczeniowym funduszu kapitaïowym. W wykonaniu powyĝszego Minister
Finansów 23 maja 2011 r. wydaï rozporzÈdzenie w sprawie rocznych i póïrocznych
sprawozdañ ubezpieczeniowego funduszu kapitaïowego29.
Kontrola ogólnych warunków ubezpieczenia ryzyk wykonywana jest przez KNF
na etapie udzielania zezwolenia na wykonywanie dziaïalnoĂci ubezpieczeniowej dla
krajowego zakïadu ubezpieczeñ w trybie art. 92 u.dz.u. Do wniosku o udzielenie
zezwolenia naleĝy bowiem doïÈczyÊ projekty ogólnych warunków ubezpieczenia
ryzyk, w zakresie których ma byÊ wydane zezwolenie (art. 92 ust. 3 pkt 2 u.dz.u.).
Nadto ustawodawca w przypadku wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie
dziaïalnoĂci ubezpieczeniowej w zakresie dziaïu I grupa 3 zaïÈcznika do ustawy naïoĝyï na towarzystwo obowiÈzek doïÈczenia do wniosku oĂwiadczenia doradcy inwestycyjnego o wyraĝeniu zgody na zatrudnienie (art. 92 ust. 3 pkt 21 u.dz.u.). Samo
zezwolenie na wykonywanie dziaïalnoĂci ubezpieczeniowej jest wydawane wbzakresie jednej lub wiÚcej grup ubezpieczeñ, o których mowa w zaïÈczniku do ustawy
(art. 94 u.dz.u.). Zakïad ubezpieczeñ moĝe byÊ kontrolowany przez KNF wbtoku
wykonywania dziaïalnoĂci zarówno pod wzglÚdem prawidïowoĂci jego funkcjonowania, jak i jego stanu majÈtkowego. W ramach takiej kontroli organ nadzoru moĝe
przeprowadziÊ takĝe kontrolÚ dziaïalnoĂci i stanu majÈtkowego podmiotów, które
wykonujÈ czynnoĂci ubezpieczeniowe w imieniu i na rzecz zakïadu ubezpieczeñ
29

Dz.U. Nr 115, poz. 666.
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wbzakresie tych czynnoĂci (art. 208 ust. 1–2 u.dz.u.). KonsekwencjÈ wykonywania
przez zakïad dziaïalnoĂci z naruszeniem prawa, statutu, planu dziaïalnoĂci lub niezapewniania zdolnoĂci krajowego zakïadu ubezpieczeñ do wykonywania zobowiÈzañ jest natomiast moĝliwoĂÊ cofniÚcia zezwolenia przez KNF (art. 101 ust. 1 pkt 2
u.dz.u.), bÈdě zastosowanie sankcji pieniÚĝnych (art. 212 u.dz.u.). Juĝ obecnie moĝliwa jest zatem ingerencja KNF w przypadku naruszania przez zakïad ubezpieczeñ
obowiÈzujÈcych regulacji prawnych. Nie zmienia to jednak faktu, ĝe niezbÚdne jest
zwiÚkszanie zakresu reglamentacji przedmiotowych umów ubezpieczenia, nie tylko
w odniesieniu do wysokoĂci opïat za odstÈpienie do umowy czy okresu odstÈpienia
od umowy, ale takĝe obowiÈzków informacyjnych. Konieczna jest aktywniejsza rola
KNF oraz wprowadzenie w odniesieniu do przedmiotowych umów odpowiednika
prospektu informacyjnego, bÈdě memorandum informacyjnego w funduszach inwestycyjnych, jak równieĝ wprowadzenie obowiÈzku jego zatwierdzenia przez KNF.
OdnoszÈc powyĝsze do problematyki ochrony konsumenta usïug finansowych,
szczególnÈ uwagÚ naleĝy zwróciÊ na obowiÈzki informacyjne zakïadu ubezpieczeñ.
Inwestor/ubezpieczony, podejmujÈc decyzjÚ o zawarciu umowy ubezpieczenia, bÈdě
o przystÈpieniu do ubezpieczenia oferowanego przez poĂrednika/ubezpieczajÈcego,
powinien dysponowaÊ wiedzÈ, która umoĝliwi mu podjÚcie racjonalnej decyzji. Konieczne jest zatem poinformowanie go o zasadach polityki inwestycyjnej, która powinna byÊ okreĂlona w regulaminie lokowania Ărodków ubezpieczeniowego funduszu
kapitaïowego. Regulamin taki nie moĝe przy tym byÊ lakoniczny. Musi obejmowaÊ
w szczególnoĂci charakterystykÚ aktywów wchodzÈcych w skïad tego funduszu, kryteria doboru aktywów oraz zasady ich dywersyfikacji i inne ograniczenia inwestycyjne. Wymogu takiego ewidentnie nie speïnia odesïanie w regulaminie do innego
dokumentu, bÈdě, co siÚ zdarza, lakoniczne wskazanie, ĝe Ărodki bÚdÈ inwestowane
np. w okreĂlone obligacje bÈdě certyfikaty inwestycyjne innych podmiotów zajmujÈcych siÚ zarzÈdzaniem aktywami. Inwestowanie takie jest oczywiĂcie dopuszczalne,
ale wówczas konieczne jest okreĂlenie polityki inwestycyjnej podmiotu, w którego
instrumenty finansowe bÚdÈ inwestowane Ărodki zakïadu ubezpieczeñ powierzone
przez klientów. Ci bowiem czÚsto nie bÚdÈ w stanie nawet ustaliÊ, czy ich Ărodki inwestowane bÚdÈ na rynku akcji, w obligacje (jakie – przedsiÚbiorstw, skarbowych czy
teĝ komunalnych?), instrumenty pochodne (jakiego typu – warranty, swapy, opcje,
futures, umowy forward?), z jakim geograficznie rynkiem finansowym te instrumenty bÚdÈ zwiÈzane (strefa Euro, USA, BRIC, inne?), na jakim typie rynku dokonywana jest inwestycja (rynek regulowany, MTF?). Juĝ to wpïywa w sposób znaczÈcy
na bezpieczeñstwo inwestycji oraz prawdopodobieñstwo osiÈgniÚcia z niej zysków30.

30

W sprawie zakresu reglamentacji obrotu wpïywajÈcej na bezpieczeñstwo inwestycji zob. A. Zalcewicz, Ramy prawne Ăwiadczenia usïug inwestycyjnych w UE w Ăwietle postanowieñ MiFID
ibprojektowanych zmian legislacyjnych, [w:] Regulacja MiFID – skutki prawne dla funkcjonowania rynku finansowego, E. Rutkowska-Tomaszewska (red.), Wrocïaw 2014, s. 135 i n.
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Wskazane wyĝej wadliwe ustawowe uregulowanie obowiÈzków informacyjnych
stanowi pokïosie uznawania przedmiotowych umów za umowy ubezpieczenia,
wb których nacisk kïadzie siÚ na problemy zwiÈzane z wypïatÈ Ăwiadczenia, podczas gdy skïadka jest wïasnoĂciÈ ubezpieczyciela. Z tych wzglÚdów ustawodawca
nie uznaï za konieczne naïoĝenie na ubezpieczyciela obowiÈzku udzielania szczegóïowych informacji o prowadzonej polityce inwestycyjnej na poziomie poszczególnych rodzajów lub umów ubezpieczenia. W konsekwencji brak przedmiotowego
obowiÈzku informacyjnego zagwarantowanego na poziomie ustawowym nie zapewnia klientom ubezpieczycieli informacji niezbÚdnych ze wzglÚdu na rodzaj produktu, który nabyli. Tymczasem brzmienie tego przepisu pozwala ubezpieczycielowi
wbsposób uznaniowy ksztaïtowaÊ zakres informacji dotyczÈcy rodzajów aktywów
oraz prowadzonej polityki inwestycyjnej w odniesieniu do Ărodków wpïaconych
przez ubezpieczajÈcych31, czego nie sposób oceniÊ pozytywnie.
Nawet owe wymogi informacyjne, doĂÊ skromne w porównaniu choÊby z regulacjami art. 229 u.f.i., sÈ przy tym doĂÊ czÚsto obchodzone, a w konsekwencji
dochodzi do ïamania praw inwestorów, za takich bowiem naleĝy uznaÊ ubezpieczonych. Wbodniesieniu do funduszy inwestycyjnych wskazuje siÚ, ĝe transparentnoĂÊ
dziaïalnoĂci funduszu inwestycyjnego stanowi jednÈ z gwarancji bezpieczeñstwa
obrotu i ochrony interesów uczestników funduszu. TransparentnoĂÊ ta nastÈpi jedynie wówczas, gdy informacje dotyczÈce funduszu inwestycyjnego albo zbiorczego
portfela papierów wartoĂciowych publikowane przez towarzystwo, w tym informacje reklamowe, bÚdÈ rzetelne i nie bÚdÈ wprowadzaÊ w bïÈd. W szczególnoĂci
naleĝy wyraěnie okreĂlaÊ charakter informacji i dokonaÊ jasnego rozdziaïu miÚdzy
informacjami reklamowymi a informacjami obowiÈzkowo ujawnianymi inwestorom, takimi jak prospekt informacyjny, skrót prospektu czy sprawozdania roczne
i póïroczne32. Co wiÚcej, niezaleĝnie od powyĝszego, w piĂmiennictwie zwraca siÚ
uwagÚ na róĝnice w zakresie obowiÈzków informacyjnych wystÚpujÈce miÚdzy poszczególnymi rodzajami funduszy, zwïaszcza na dysproporcjÚ w zakresie obowiÈzków informacyjnych funduszy otwartych i pozostaïych rodzajów funduszy wynika
z poddania regulacji dyrektywy UCITS wyïÈcznie tych pierwszych33. Wypada zauwaĝyÊ, ĝe Komisja Nadzoru Finansowego dnia 3 lipca 2007 r. podjÚïa uchwaïÚ
wbsprawie komunikatu KNF odnoĂnie do przekazu reklamowego dotyczÈcego funduszy inwestycyjnych34. Na uwagÚ zasïuguje takĝe Kodeks dobrych obyczajów przy
31
32
33
34

M. Szczepañska, Zakres obowiÈzku informacyjnego…, op. cit., s. 43–44.
Zob. A. Michór, [w:] Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz, R. Mroczkowski (red.),
Warszawa 2014, s. 845.
R. Mroczkowski, Nadzór nad funduszami inwestycyjnymi, Warszawa 2011, s. 346.
http://www.knf.gov.pl/dane_wspolne/Serwis_konsumenta/uchwaly/index.html. Uchwaïa formuïuje zasady ogólne takiego przekazu, odnosi siÚ do jego formy, zasad prezentacji informacji
finansowych dotyczÈcych funduszu, zasady przedstawiania informacji dotyczÈcych funduszu
inwestycyjnego w reklamie porównawczej oraz zasady reklamy funduszu inwestycyjnego z wy-
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prezentacji wyników oraz klasyfikacji funduszy inwestycyjnych STFI w Polsce35.
Pewne dziaïania majÈce na celu ochronÚ konsumentów na rynku przedmiotowych
umów juĝ podjÚto, o czym szerzej w dalszej czÚĂci opracowania, jednak, jak siÚ
wydaje, sÈ one niewystarczajÈce.
Naleĝy podkreĂliÊ, ĝe kiedy porównamy istotÚ owych umów z produktami oferowanymi przez fundusze inwestycyjne, to róĝnica miÚdzy nimi sprowadza siÚ czÚsto
do okreĂlenia mechanizmu odstÈpienia od umowy – w przypadku funduszy inwestycyjnych otwartych brak takich ograniczeñ, a koszty sÈ minimalne, w odniesieniu do
funduszy zamkniÚtych – istnieje moĝliwoĂÊ zbycia papieru wartoĂciowego jakim jest
certyfikat inwestycyjny na wolnym rynku36, zaĂ w omawianych umowach ubezpieczenia zazwyczaj istnieje moĝliwoĂÊ odstÈpienia od umowy, z zastrzeĝeniem wszakĝe
bardzo wysokich opïat likwidacyjnych, siÚgajÈcych w pierwszych latach nawet 80%
zainwestowanego kapitaïu37. Kolejna róĝnica to wskazany wyĝej zakres obowiÈzków
informacyjnych. Umowy ubezpieczenia zazwyczaj oferujÈ „100% ochronÚ kapitaïu”,
która jednak bywa sformuïowana w sposób pozostawiajÈcy wiele do ĝyczenia. Dochodzi zatem do „ubrania” inwestycji w fundusz inwestycyjny o charakterze zbliĝonym
do funduszu zamkniÚtego wbumowÚ ubezpieczenia, bez zachowania wszakĝe wïaĂciwego reĝimu ochronnego. Kiedy powiÈĝemy to zbfaktem, ĝe owe umowy ubezpieczenia oferowane sÈ w wiÚkszoĂci przypadków nie przez zakïady ubezpieczeñ, ale przez
instytucje takie jak banki czy „doradcy finansowi”, zazwyczaj dziaïajÈce w grupach
kapitaïowych zbowymi zakïadami ubezpieczeñ, bÈdě powiÈzane z nimi osobowo lub
kapitaïowo, to praktyki takie budzÈ powaĝne wÈtpliwoĂci, szkodzÈc nadto wizerunkowi sektora finansowego w Polsce.

3. PROBLEM DZIAANIA PO¥REDNIKÓW UBEZPIECZENIOWYCH
OdnoszÈc powyĝsze do procesu oferowania instrumentów finansowych przez
poĂredników naleĝy podkreĂliÊ, ĝe w procesie oferowania certyfikatów bÈdě jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych szczególne obowiÈzki naïoĝone zostaïy
na dystrybutorów owych certyfikatów bÈdě jednostek. Niejednokrotnie zdarzaïo siÚ

35
36

37

dzielonymi subfunduszami. Uchwaïa, chociaĝ nie ma charakter niewiÈĝÈcy, wywiera istotny
wpïyw na funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych, stanowiÈc jasny komunikat KNF skierowany do uczestników obrotu na rynku finansowym, bÚdzie swego rodzaju urzÚdowÈ interpretacjÈ
pojÚcia rzetelnego przekazu reklamowego. Zob. A. Michór, Ustawa…, op. cit., s. 846.
DostÚpny na stronie http://www.izfa.pl/pl/index.php?id=10103.
Certyfikaty w funduszu inwestycyjnym zamkniÚtym, stosownie do art. 117 ust. 1 u.f.i., mogÈ
byÊ przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym, lub
wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu, jeĝeli statut funduszu inwestycyjnego tak
stanowi.
Tak wysokie opïaty stanowiÈ w istocie przenoszenie na klienta ryzyka poniesienia przez zakïad
ubezpieczeñ wysokich kosztów akwizycji, co stanowiÊ moĝe niedozwolone klauzule umowne.
Zob. A. Jakubiak, WystÈpienie…, op. cit., s. 10.

166

Problemy i poglÈdy

bowiem, ĝe rekomendowali oni nieodpowiednie dla klientów instrumenty38. Tymczasem zgodnie z art. 13 ust. 3b u.dz.u. w przypadku umów ubezpieczenia na rzecz
osoby trzeciej, w szczególnoĂci ubezpieczeñ grupowych, ubezpieczajÈcy obowiÈzany
jest do przekazania ubezpieczonemu informacji okreĂlonych w art. 13 ust. 2–3a.
Umowa ubezpieczenia okreĂla sposób przekazywania informacji, o których mowa
wb ust. 2–3a, przy czym informacje te powinny byÊ przekazane ubezpieczonemu:
przed wyraĝeniem przez ubezpieczajÈcego zgody na zmianÚ warunków umowy lub
prawa wïaĂciwego dla umowy ubezpieczenia – w przypadku informacji, o których
mowa w art. 13 ust. 2; niezwïocznie po przekazaniu informacji ubezpieczajÈcemu
przez zakïad ubezpieczeñ – w przypadku informacji, o których mowa w art. 13
ust.b3 i 3a. W piĂmiennictwie zauwaĝa siÚ, ĝe powyĝsze normy okreĂlajÈce informacje, których zobowiÈzany jest udzielaÊ ubezpieczyciel, ograniczajÈ siÚ jedynie do
wybranych, wÈsko zdeğniowanych aspektów umowy. Ustawodawca jedynie umoĝliwiï ubezpieczonemu wystÈpienie o dodatkowe informacje39. Stosownie bowiem
do art.b13 ust. 3c u.dz.u. w przypadku grupowych umów ubezpieczenia, o którym
mowa wbdziale I zaïÈcznika do ustawy, zakïad ubezpieczeñ, na ĝÈdanie ubezpieczonego, jest obowiÈzany do przekazania informacji okreĂlonych w ust. 2–3a.
Asymetria w uzyskiwaniu informacji oraz ochronie inwestora jest szczególnie
jaskrawo widoczna w przypadku oferowania usïug przez podmioty okreĂlajÈce siÚ
jako „doradcy finansowi”. W polskim systemie prawnym wystÚpuje bowiem zawód
objÚty reglamentacjÈ – „doradca inwestycyjny”. Zgodnie z art. 125 ust.b 1 u.o.i.f.
przez wykonywanie zawodu maklera papierów wartoĂciowych, lub doradcy inwestycyjnego, rozumie siÚ wykonywanie funkcji w organach zarzÈdzajÈcych lub nadzorczych firmy inwestycyjnej, bÈdě wykonywanie lub nadzorowanie wykonywania:
czynnoĂci stanowiÈcych dziaïalnoĂÊ maklerskÈ, zwiÈzanych z rynkiem finansowym
czynnoĂci niestanowiÈcych dziaïalnoĂci maklerskiej, innych czynnoĂci zwiÈzanych
z obsïugÈ klientów lub dostÚpem do rachunków prowadzonych dla klientów – wbramach pozostawania tej osoby w stosunku pracy, zlecenia lub wb innym stosunku
prawnym o podobnym charakterze z firmÈ inwestycyjnÈ. W myĂl art. 126 u.o.i.f.
makler i doradca, wykonujÈc zawód, sÈ obowiÈzani dziaïaÊ zgodnie z przepisami
prawa i zasadami uczciwego obrotu oraz mieÊ na wzglÚdzie sïuszne interesy klientów. Tytuïy zawodowe „makler papierów wartoĂciowych” i „doradca inwestycyjny”
podlegajÈ ochronie prawnej. Prawo wykonywania zawodu maklera lub doradcy
przysïuguje osobom, które sÈ wpisane na listÚ maklerów lub na listÚ doradców, o ile
prawo to nie zostaïo zawieszone zgodnie z przepisem art. 130 ust. 1 u.o.i.f. KonsekwencjÈ wpisu na listÚ jest podleganie nadzorowi KNF oraz moĝliwoĂÊ stosowania

38

39

Zob. R. Mroczkowski, DziaïalnoĂÊ w zakresie dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych w Ăwietle przepisów prawa polskiego i dyrektywy MiFID, [w:] Regulacja MiFID…,
op. cit., s.b59 i n.
M. Szczepañska, Zakres obowiÈzku informacyjnego…, op. cit., s. 45.
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w stosunku do tych osób przez organ nadzoru wielu sankcji administracyjnych,
wbtym skreĂlenia z listy i naïoĝenia kar pieniÚĝnych40.
Tymczasem konsumenci nie rozróĝniajÈ „doradcy inwestycyjnego”, który ma
dziaïaÊ na ich rzecz, zgodnie z zasadami etyki i rzetelnoĂci zawodowej, pod nadzorem KNF, od „doradców finansowych”, którzy takiej reglamentacji nie majÈ,
abwbistocie sÈ poĂrednikami finansowymi utrzymujÈcymi siÚ z prowizji otrzymywanych od instytucji finansowych od sprzedaĝy klientom produktów finansowych. Na
problem ten zwróciïa uwagÚ Komisja Nadzoru Finansowego, która wbkomunikacie
z dnia 27 lutego 2012 r. wskazaïa, ĝe: nie istnieje pañstwowa licencja doradcy finansowego. W szczególnoĂci KNF nie organizuje egzaminów czy szkoleñ na doradcÚ
finansowego ani nie wydaje certyfikatów potwierdzajÈcych wiedzÚ ib kompetencje
doradcy finansowego. Z formalnego punktu widzenia doradca jest poĂrednikiem
miÚdzy klientem a podmiotem finansowym, np. bankiem udzielajÈcym kredytu.
(…) Fakt niepobierania opïaty bezpoĂrednio od klienta przez doradcÚ finansowego
nie oznacza, ĝe rzeczywiĂcie usïuga ta jest bezpïatna, bo doradca jest wynagradzany przez instytucjÚ finansowÈ z opïaty pobieranej przez instytucjÚ od klienta. (…)
Doradcy finansowego nie naleĝy myliÊ z takimi zawodami wymagajÈcymi licencji
KNF jak doradca inwestycyjny, makler papierów wartoĂciowych czy broker ubezpieczeniowy41.
Jak trafnie wskazaï Prezes UOKiK w cytowanej decyzji z dnia 15.10.2014 r.,
Nrb RKT-29/2014, RKT-61-42/13/SB, konsumenci w taki sam sposób postrzegajÈ
funkcjÚ peïnionÈ zarówno przez podmioty licencjonowane, jak i doradców finansowych w trakcie oferowania im usïug finansowych. Konsumenci oczekujÈ takiej
samej odpowiedzialnoĂci za przekazywane informacje, rady. Tym samym przedsiÚbiorcy peïniÈcy funkcjÚ doradców w zakresie sposobu dysponowania ograniczonymi
Ărodkami pieniÚĝnymi przez konsumentów odgrywajÈ szczególnÈ rolÚ w obrocie
gospodarczym. W konsekwencji dziaïajÈ oni nie tylko na wïasny rachunek, ale
dodatkowo muszÈ wypeïniaÊ powierzone im zadania w zakresie doradzania co do
podejmowanych decyzji, które pozwolÈ na ochronÚ ograniczonych Ărodków pieniÚĝnych najsïabszych uczestników rynku, którymi sÈ konsumenci. Co waĝne, istotna
jest równieĝ rola ubezpieczajÈcego. W ocenie konsumentów moĝe to gwarantowaÊ
posiadanie przez sprzedawców bardzo dobrej i szczegóïowej wiedzy o oferowanych
produktach, co powinno siÚ przeïoĝyÊ na jakoĂÊ informacji udzielanych konsumentom. W peïni naleĝy siÚ zgodziÊ z Prezes UOKiK, ĝe chociaĝ „doradca finansowy”
nie ma statusu doradcy inwestycyjnego, bÈdě firmy inwestycyjnej, to jednak nale-

40

41

Zob. art. 130 u.o.i.f. Szerzej zob. D. Opalska, [w:] Prawo rynku kapitaïowego, (red.) M. Wierzbowski, L. Sobolewski i P. Wajda, Warszawa 2014, komentarz do art. 130 u.o.i.f.; A. Michór,
Komentarz do niektórych przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowym, Lex 2010/el., komentarz do art. 130.
http://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/Komunikat_w_sprawie_doradcow_finansowych.html).
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ĝy od niego wymagaÊ obiektywizmu, naleĝytej starannoĂci oraz rzetelnoĂci w zakresie formuïowania przekazu informacyjnego w odniesieniu do usïug produktów
finansowych znajdujÈcych siÚ w ofercie danej instytucji finansowej42. ZgodziÊ siÚ
zatem naleĝy z tym, ĝe konsument nie majÈcy specjalistycznej wiedzy w zakresie
uprawnieñ przysïugujÈcych poszczególnym przedsiÚbiorcom ĂwiadczÈcym usïugi
na rynku finansowym, nie musi rozróĝniaÊ zarówno ich kompetencji, jak i umocowania w przepisach prawa, czy teĝ ich odpowiedzialnoĂci za udzielane doradztwo.
Dla konsumenta róĝnica pomiÚdzy okreĂleniami „inwestycyjny” oraz „finansowy”
jest niezauwaĝalna (zob. cytowana decyzja Prezes UOKiK).
Problem wspóïpracy bankowo-ubezpieczeniowej zostaï dostrzeĝony takĝe przez
KNF, która zasadniczo pozytywnie oceniajÈc zjawisko dystrybucji ubezpieczeñ poprzez banki (bancassurance), dziÚki któremu dochodzi do upowszechniania oferty
produktów bankowych i ubezpieczeniowych, a takĝe zwiÚkszenia jej róĝnorodnoĂci,
zwróciïa wszakĝe uwagÚ na doĂÊ istotne zagroĝenia zwiÈzane z tym procesem.
Wbstanowisku z 21.02.2012 r.43 KNF z niepokojem zauwaĝyïa, ĝe: w praktyce obrotu
zdarza siÚ, ĝe bank wystÚpuje jako strona umowy ubezpieczenia (ubezpieczajÈcy),
i jednoczeĂnie pobiera od zakïadu ubezpieczeñ prowizjÚ, tak jak poĂrednik ubezpieczeniowy. PodkreĂlenia wymaga tu zagadnienie konfliktu interesów: bank jako
ubezpieczajÈcy jest stronÈ umowy o Ăwiadczenie usïugi ubezpieczeniowej ibreprezentujÈc ubezpieczonych kredytobiorców, powinien byÊ zainteresowany (podobnie jak
kredytobiorca) w ustanowieniu realnej i korzystnej ochrony ubezpieczeniowej, gdyĝ
jest jej – jako wierzyciel kredytobiorcy – beneficjentem. JednoczeĂnie – otrzymujÈc
od zakïadu ubezpieczeñ prowizjÚ z tytuïu pozyskania nowych ubezpieczonych – bank
dziaïa w interesie ubezpieczyciela, zwiÚkszajÈc przypis skïadki ubezpieczeniowej.
Jest to szczególnie niepokojÈce w wypadku powiÈzañ kapitaïowych pomiÚdzy bankiem a ubezpieczycielem. KNF dalej zarzuciïa, ĝe: zdarzajÈ siÚ przypadki, wbktórych
prowizja banków wynosi kilkadziesiÈt procent. Tego typu dziaïania stojÈ w raĝÈcej
sprzecznoĂci z koniecznoĂciÈ budowania zaufania klientów do rynku finansowego,
odbiegajÈc w szczególnoĂci od wysokoĂci prowizji zwykle pobieranych przez poĂredników ubezpieczeniowych i mogÈ sugerowaÊ, ĝe celem oferowania ubezpieczeñ wbramach bancassurance jest przede wszystkim generowanie przychodów dla banków,
abnie zapewnianie uĝytecznej i cenowo dostÚpnej ochrony ubezpieczeniowej. Wbkoñcu
wbstanowisku z 21.02.2012 r. KNF napiÚtnowaïa praktyki, w których: bank warunkuje udzielenie kredytu od zawarcia przez klienta umowy ubezpieczenia tego kredytu, ze wskazanym zakïadem ubezpieczeñ (albo przystÈpienia w charakterze ubezpieczonego do umowy ubezpieczenia zawartej przez bank), a nawet zawarcia umowy

42

43

Zob. stanowisko KNF w sprawie Ăwiadczenia przez firmy inwestycyjne usïug doradztwa inwestycyjnego. UKNF, Warszawa, dnia 27 marca 2012 r., http://www.knf.gov.pl/Images/Swiadczenie_ przez_firmy_%20inwestycyjne_uslug_doradztwa_inwestycyjnego_tcm75-29884.pdf
http://www.knf.gov.pl/Images/bancassurance_banki_zu_tcm75-29294.pdf

169

Bezpieczny Bank
1(58)/2015

wbkonkretnym wariancie. Klient, któremu zaleĝy na zawarciu umowy kredytu, czÚsto
zmuszony jest skorzystaÊ z ochrony ubezpieczeniowej niedopasowanej do swoich
potrzeb albo nie ma moĝliwoĂci z ubezpieczenia w analogicznym zakresie ochrony
oferowanego przez innego ubezpieczyciela po konkurencyjnej skïadce. Na uwagÚ
zasïuguje takĝe stanowisko KNF z 26.09.2012 r. w sprawie praktyk sprzedaĝowych
zwiÈzanych z oferowaniem produktów inwestycyjnych, skierowane do podmiotów
z rynku bankowego i ubezpieczeniowego44 oraz stanowisko KNF zb 30.09.2013 r.
wb sprawie Rekomendacji dobrych praktyk informacyjnych dotyczÈcych ubezpieczeñ na ĝycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitaïowymi45.
KNF 24.06.2014 r. wydaïa RekomendacjÚ U skierowanÈ do banków, abdotyczÈcÈ
dobrych praktyk w zakresie bancassurance46. Jednym z istotniejszych elementów
Rekomendacji sÈ regulacje dotyczÈce relacji banków z klientami (rekomendacje
9–20). W szczególnoĂci bank powinien prowadziÊ rzetelnÈ politykÚ informacyjnÈ
oraz zapewniÊ, ĝe dystrybucja produktów ubezpieczeniowych w ramach bancassurance nie bÚdzie generowaÊ ryzyka oferowania produktów niedostosowanych do potrzeb klientów (rekomendacja 9). Bank powinien przedstawiÊ klientowi informacje
o oferowanych przez siebie produktach ubezpieczeniowych towarzyszÈcych oferowanemu produktowi bankowemu, w celu umoĝliwienia klientowi wyboru produktu
ubezpieczeniowego (rekomendacja 12). Bank nie powinien odmawiaÊ zaakceptowania jako zabezpieczenia ekspozycji kredytowej ochrony ubezpieczeniowej udzielanej na podstawie umowy ubezpieczenia zawartej przez klienta. Bank nie moĝe
narzucaÊ wymogu przystÈpienia przez klienta do umowy ubezpieczenia grupowego,
w której bank wystÚpuje jako ubezpieczajÈcy. Bank nie powinien akceptowaÊ ochrony ubezpieczeniowej, która nie speïnia wymaganego przez bank zakresu ochrony
(rekomendacja 14). Co istotne, bank powinien umoĝliwiÊ klientowi zapoznanie siÚ
z postanowieniami umownymi wbzakresie stanowiÈcym o jego prawach ibobowiÈzkach, przed zawarciem umowy ubezpieczenia przez klienta (poĂrednictwo) lub przed
wyraĝeniem zgody przez klienta na finansowanie skïadki ubezpieczeniowej (umowa
ubezpieczenia na cudzy rachunek). Bank powinien przedstawiÊ klientowi adekwatne
i kompletne informacje o produkcie ubezpieczeniowym, w szczególnoĂci w zakresie
rodzajów ryzyka objÚtych umowÈ ubezpieczenia warunków ochrony ubezpieczeniowej i wyïÈczeñ z jej zakresu, moĝliwych przyczyn odmowy wypïaty Ăwiadczenia
oraz zasad dotyczÈcych finansowania ochrony ubezpieczeniowej (rekomendacja 15).
Celem wyeliminowania dwuznacznego statusu banku zastrzeĝono, ĝe bank bÚdÈcy
44
45

46

http://www.knf.gov.pl/Images/praktyki_sprzedazowe_26_09_2012_tcm75-31955.pdf
http://www.knf.gov.pl/Images/Stanowisko_UKNF_ws_rekomendacji_dobrych_praktyk_informacyjnych_tcm75-35832.pdf. Szerzej zob. E. Rutkowska-Tomaszewska, Ewolucja zadañ Komisji
Nadzoru Finansowego w zakresie ochrony klienta usïug finansowych w Ăwietle ostatnich zmian
legislacyjnych, [w:] XXV lat przeobraĝeñ w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena
dokonañ i wnioski na przyszïoĂÊ, Z. Ofiarski (red.), Szczecin 2014, s. 835 i n.
http://www.knf.gov.pl/Images/Rekomendacja_U_tcm75-38338.pdf
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ubezpieczajÈcym moĝe otrzymywaÊ od klienta wyïÈcznie zwrot kosztów zwiÈzanych
z zawarciem i obsïugÈ umowy ubezpieczenia (rekomendacja 17), zaĂ wynagrodzenie banku z tytuïu oferowania produktów ubezpieczeniowych powinno byÊ ustalane
przy uwzglÚdnieniu wysokoĂci ponoszonych przez bank kosztów (rekomendacja 18).
Co wymaga podkreĂlenia, bank powinien jednoznacznie wskazywaÊ klientowi, czy
wystÚpuje wbroli poĂrednika ubezpieczeniowego, czy ubezpieczajÈcego (rekomendacjab19). Bank powinien dochowaÊ naleĝytej starannoĂci w zakresie postanowieñ umowy zawieranej zb zakïadem ubezpieczeñ (rekomendacja 20). RekomendacjÚ naleĝy
oceniÊ pozytywnie. W szczególnoĂci zasadne byïo sprecyzowanie statusu banku oraz
ograniczenie wysokoĂci jego wynagrodzenia. Wypada mieÊ nadziejÚ, ĝe Rekomendacja pozwoli wyeliminowaÊ choÊby czÚĂÊ patologii, które pojawiïy siÚ na polskim
rynku finansowym.
Komisja Nadzoru Finansowego dnia 24.06.2014 r. sporzÈdziïa nadto Wytyczne dla zakïadów ubezpieczeñ dotyczÈce dystrybucji ubezpieczeñ47. StanowiÈ one
zaïÈcznik do uchwaïy KNF nr 184/201448 i uzupeïniajÈ RekomendacjÚ U, wbszczególnoĂci w zakresie polityki informacyjnej zakïadów ubezpieczeñ w relacjach zbich
klientami w zakresie polityki informacyjnej. KNF w powyĝszych wytycznych
wskazaïa, ĝe: dÈĝÈc do wprowadzenia dobrych praktyk w zakresie bancassurance,
naleĝy dostrzec potrzebÚ ujednolicenia standardów w zakresie prowadzenia dziaïalnoĂci ubezpieczeniowej, niezaleĝnie od kanaïu (sposobu) dystrybucji ubezpieczeñ.
Takie rozwiÈzanie zapewni, ĝe sytuacja klientów zakïadów ubezpieczeñ nie bÚdzie
istotnie zróĝnicowana wb zaleĝnoĂci od kanaïu (sposobu) dystrybucji ubezpieczeñ.
JednoczeĂnie, ujednolicenie standardów w zakresie dystrybucji ubezpieczeñ oraz
zagadnieñ zwiÈzanych zbdystrybucjÈ ubezpieczeñ, w tym zakresu uprawnieñ klientów w róĝnych kanaïach dystrybucji ubezpieczeñ, powinno zminimalizowaÊ ryzyko
ograniczenia konkurencyjnoĂci poszczególnych uczestników rynku ze wzglÚdu na
wymagania wynikajÈce z dobrych praktyk wskazanych przez organ nadzoru. KNF
trafnie wskazaïa, ĝe: zgodnie z przepisem art. 18 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o poĂrednictwie ubezpieczeniowym49, jednym z podstawowych zadañ zakïadów ubezpieczeñ w obszarze dystrybucji ubezpieczeñ pozostaje nadzór nad dziaïalnoĂciÈ agentów
ubezpieczeniowych, wykonujÈcych dziaïalnoĂÊ na rzecz tych zakïadów ubezpieczeñ.
Prawidïowa realizacja obowiÈzków zakïadów ubezpieczeñ w tym obszarze powinna
przyczyniÊ siÚ do zwiÚkszenia poziomu zaufania klientów do zakïadów ubezpieczeñ
i caïego rynku finansowego. WbWytycznych zaïoĝono m.in., ĝe zakïad ubezpieczeñ
powinien prowadziÊ dziaïalnoĂÊ w sposób nie powodujÈcy wystÈpienia konfliktu
interesów po stronie podmiotów odpowiedzialnych za dystrybucjÚ ubezpieczeñ,
wbszczególnoĂci konfliktu interesów polegajÈcego na jednoczesnym, w tym faktycz47
48
49

http://www.knf.gov.pl/Images/Wytyczne_dystrybucja_ubezpieczen_24-06-14_tcm75-38337.pdf
Dz.Urz. KNF poz. 13.
Dz. U. Nr 124, poz. 1154 z póěn. zm.
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nym, wystÚpowaniu jako ubezpieczajÈcy i poĂrednik ubezpieczeniowy (Wytyczna
II.5). Zakïad ubezpieczeñ nie powinien nadto wypïacaÊ ubezpieczajÈcemu wynagrodzenia (Wytyczna bI.6)50. W wytycznej III.7 wskazano, ĝe zakïad ubezpieczeñ
powinien prowadziÊ wbrelacjach z klientami rzetelnÈ politykÚ informacyjnÈ51. Stosownie do WytycznejbIII.9 wbprzypadku umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek
zakïad ubezpieczeñ powinien umoĝliwiÊ klientowi, na jego ĝÈdanie, zapoznanie siÚ
z postanowieniami umownymi w zakresie stanowiÈcym o prawach i obowiÈzkach
klienta przed wyraĝeniem zgody przez klienta na finansowanie skïadki ubezpieczeniowej. Zakïad ubezpieczeñ powinien przedstawiÊ klientowi, na jego ĝÈdanie,
50

51

Wytyczna ta zakïada, ĝe zakïad ubezpieczeñ nie powinien wypïacaÊ wynagrodzenia podmiotom
odpowiedzialnym za dystrybucjÚ ubezpieczeñ innym niĝ poĂrednicy ubezpieczeniowi oraz inaczej niĝ na zasadach okreĂlonych w przepisach prawa regulujÈcych wykonywanie dziaïalnoĂci
w zakresie poĂrednictwa ubezpieczeniowego (6.1.). Zakïad ubezpieczeñ nie powinien wypïacaÊ
ubezpieczajÈcemu ekwiwalentu, w szczególnoĂci pieniÚĝnego, za czynnoĂci zwiÈzane z obsïugÈ
umowy ubezpieczenia (6.2).
Wedle Wytycznej III.7.2. przekazywane klientowi materiaïy informacyjne powinny byÊ sformuïowane w sposób jednoznaczny, rzetelny i nie budzÈcy wÈtpliwoĂci interpretacyjnych oraz nie
mogÈ zawieraÊ informacji wprowadzajÈcych w bïÈd. Zakres przekazywanych informacji powinien
w szczególnoĂci uwzglÚdniaÊ istnienie moĝliwych wyïÈczeñ i ograniczeñ umownych dotyczÈcych
wysokoĂci Ăwiadczenia i sposobu jego ustalania, karencji itd. W przypadku ubezpieczeñ o charakterze inwestycyjnym, niezaleĝnie od wskazania na moĝliwe zyski, przekazywane informacje
powinny w sposób wyczerpujÈcy obejmowaÊ kwestie ryzyka zwiÈzanego z inwestowaniem oraz
opïat, do ponoszenia których moĝe byÊ obowiÈzany ubezpieczony. W myĂl Wytycznej III.7.3. zakïad ubezpieczeñ powinien zapewniÊ klientowi dostÚp do materiaïów informacyjnych w formie
papierowej, elektronicznej lub w inny uzgodniony z nim sposób, w tym do postanowieñ zawartej
umowy ubezpieczenia w zakresie praw i obowiÈzków klienta. Stosownie do Wytycznej III.7.4.
zakïad ubezpieczeñ powinien posiadaÊ procedury postÚpowania, zapobiegajÈce oferowaniu produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych niedostosowanych do charakterystyki indywidualnych
potrzeb i moĝliwoĂci klientów (misselling), obejmujÈce zarówno proces sprzedaĝy, jak i dziaïania
marketingowe. KNF w Wytycznej III.7.5. zwróciï uwagÚ na koniecznoĂÊ posiadania osoby uczestniczÈcej w procesie dystrybucji ubezpieczeñ oraz osoby wykonujÈcej czynnoĂci zwiÈzane zb obsïugÈ umowy ubezpieczenia, wystarczajÈcej wiedzy z zakresu problematyki rynku finansowego
ibspecyfiki danego ubezpieczenia. Powinno to nastÈpiÊ przez umoĝliwienie udziaïu w regularnych
szkoleniach osobom uczestniczÈcym w procesie dystrybucji ubezpieczeñ, w tym w szczególnoĂci
w zakresie nowych produktów, jak równieĝ weryfikowanie poziomu wiedzy osób uczestniczÈcych
w procesie dystrybucji ubezpieczeñ na podstawie analizy zgïaszanych skarg i wniosków klientów.
Na szczególnÈ uwagÚ zasïuguje Wytyczna III.7.6. Zakïada ona, ĝe zakïad ubezpieczeñ w zakresie
ubezpieczeñ o charakterze inwestycyjnym, powinien opracowaÊ materiaï informacyjny – tzw. kartÚ produktu. Karta produktu nie stanowi przy tym integralnej czÚĂci umowy. Zakïad ubezpieczeñ
moĝe opracowaÊ kartÚ produktu wspólnie z podmiotem bezpoĂrednio oferujÈcym ubezpieczenia
klientom. Karta produktu powinna zawieraÊ co najmniej informacje, o których mowa w Wytycznej 9.4., oraz cel, jaki ma peïniÊ dany produkt, jego charakterystykÚ, wyjaĂnienie mechanizmu
funkcjonowania oferowanego produktu jego funkcji i zastosowania. Co istotne, karta produktu
powinna dodatkowo zawieraÊ informacjÚ o ryzyku inwestycyjnym i o moĝliwoĂci poniesienia straty. Informacje zawarte w karcie produktu nie mogÈ wprowadzaÊ konsumenta w bïÈd, np. poprzez
reklamÚ manipulujÈcÈ informacjami na temat danego produktu finansowego lub zamieszczenie
ulotki informacyjnej pomijajÈcej jego istotne cechy.
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adekwatne ibkompletne informacje dotyczÈce umowy ubezpieczenia, w szczególnoĂci w zakresie rodzajów ryzyka objÚtych umowÈ ubezpieczenia, warunków ochrony
ubezpieczeniowej i wyïÈczeñ z jej zakresu, zasad dotyczÈcych finansowania ochrony
ubezpieczeniowej oraz moĝliwych przyczyn odmowy wypïaty Ăwiadczenia. Wedle
Wytycznej III.10 wynagrodzenie agenta ubezpieczeniowego z tytuïu oferowania
produktów ubezpieczeniowych powinno byÊ ustalane przy uwzglÚdnieniu ponoszonych przez niego kosztów. Zgodnie z WytycznÈ III.11 zakïad ubezpieczeñ powinien
dochowaÊ naleĝytej starannoĂci w zakresie postanowieñ umowy ubezpieczenia.

4. SAMOREGULACJA
PodkreĂliÊ naleĝy, ĝe sam sektor ubezpieczeniowy dostrzegï niebezpieczeñstwo
pïynÈce z wadliwego oferowania przedmiotowych produktów. 14.04.2014b r. zarzÈd
Polskiej Izby Ubezpieczeñ przyjÈï RekomendacjÚ dobrych praktyk informacyjnych
dotyczÈcych ubezpieczeñ na ĝycie zwiÈzanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitaïowym52, stanowiÈcÈ wyraz samoregulacji. PrzystÈpienie do Rekomendacji opiera
siÚ na zasadzie dobrowolnoĂci. Jej celem jest upowszechnienie dobrych praktyk wbzakresie przejrzystego informowania Klientów o ubezpieczeniu na ĝycie zwiÈzanym
zbubezpieczeniowym funduszem kapitaïowym przez okreĂlenie zaleceñ dotyczÈcych
standardowej Karty Produktu, stanowiÈcej dodatkowÈ informacjÚ dostarczanÈ Klientowi przed zawarciem Ubezpieczenia lub przystÈpieniem do Ubezpieczenia Grupowego. Celem opracowania standardowej Karty Produktu jest takĝe zapewnienie
Klientowi porównywalnej informacji o ubezpieczeniach oferowanych przez róĝnych
Ubezpieczycieli53. Rekomendacja odnosi siÚ takĝe do kwestii opïat, nie narzucajÈc
jednak ich wysokoĂci. Rekomendacja dobrych praktyk PIU jest jednak doĂÊ lakoniczna i chociaĝ stanowi krok w dobrÈ stronÚ, nie rozwiÈzuje jednak wszystkich
nabrzmiaïych problemów. Zdecydowanie wiÚksze znaczenie naleĝy przypisaÊ Rekomendacji U wydanej przez KNF, tak z uwagi na jej zakres, jak i autorytet Komisji.
52
53

https://www.piu.org.pl/public/upload/ibrowser/UFK/REKOMENDACJA_UFK.pdf
Zgodnie z § 4 ust. 1–2 Rekomendacji przed zawarciem Ubezpieczenia lub przystÈpieniem do
Ubezpieczenia Grupowego Klientowi dorÚczana jest Karta Produktu. Informacje zawarte
wbKarcie Produktu powinny odnosiÊ siÚ do wariantu Ubezpieczenia wybranego przez Klienta.
Informacje przekazywane Klientowi w Karcie Produktu powinny byÊ napisane jÚzykiem jasnym
ibzrozumiaïym dla Klienta, niewprowadzajÈcym w bïÈd oraz powinny byÊ przekazywane w sposób niebudzÈcy wÈtpliwoĂci przeciÚtnego Klienta. Karta Produktu powinna mieÊ wyglÈd i strukturÚ uïatwiajÈcÈ jej czytanie, a wielkoĂÊ uĝytej czcionki powinna byÊ wygodna dla czytajÈcego.
Ponadto sformuïowania uĝyte w Karcie Produktu powinny byÊ zwiÚzïe, naleĝy takĝe unikaÊ
posïugiwania siÚ ĝargonem branĝowym, czy teĝ uĝywania terminów technicznych, jeĝeli zamiast
nich moĝna uĝyÊ sformuïowañ jÚzyka niespecjalistycznego. W Karcie Produktu powinno zostaÊ
zawarte wskazanie, ĝe niezaleĝnie od informacji zawartej w Karcie Produktu Klient winien
zapoznaÊ siÚ z dokumentacjÈ ubezpieczeniowÈ, w tym z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.

173

Bezpieczny Bank
1(58)/2015

5. USTAWA O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
Ubezpieczeni dochodzÈcy swoich praw w zwiÈzku z zawartymi umowami ubezpieczenia na ĝycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitaïowym w postÚpowaniach
sÈdowych czÚsto powoïujÈ siÚ na unormowania ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
obochronie konkurencji i konsumentów54. Zgodnie z art. 24 ust. 1 u.o.k.k. zakazane jest stosowanie praktyk naruszajÈcych zbiorowe interesy konsumentów. W myĂl
art. 24 ust. 2 u.o.k.k. przez praktykÚ naruszajÈcÈ zbiorowe interesy konsumentów
rozumie siÚ godzÈce w nie bezprawne dziaïanie przedsiÚbiorcy, w szczególnoĂci: stosowanie postanowieñ wzorców umów, które zostaïy wpisane do rejestru postanowieñ
wzorców umowy uznanych za niedozwolone, o którym mowa w art. 47945 k.p.c.;
naruszanie obowiÈzku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i peïnej informacji; nieuczciwe praktyki rynkowe lub czyny nieuczciwej konkurencji. ZauwaĝyÊ
przy tym naleĝy, ĝe nie jest zbiorowym interesem konsumentów suma indywidualnych interesów konsumentów (art. 24 ust. 3 u.o.k.k.). Zbiorowy interes konsumentów, obktórym mowa w art. 24 ust. 3 u.o.k.k., oznacza natomiast interes szerokiego
krÚgu (niezindywidualizowanych co do liczby i toĝsamoĂci) konsumentów – zarówno aktualnych, jak i potencjalnych – adresatów bezprawnych praktyk stosowanych
przez przedsiÚbiorcÚ wyspecyfikowanych w art. 24 ust. 2 u.o.k.k. oraz interesy grupy
konsumentów, która jest dostatecznie liczna i charakteryzuje siÚ wspólnÈ cechÈ55.
Grupa to zatem okreĂlony krÈg podmiotów, zbiór osób poszkodowanych w wyniku
stosowania przez przedsiÚbiorcÚ bezprawnej praktyki, na tyle jednak liczna, ĝe moĝna uznaÊ, iĝ mieĂci siÚ w szerokim rozumieniu zbiorowego interesu konsumentów56.
SÈd Najwyĝszy wbuzasadnieniu wyroku z dnia 10bkwietnia 2008 r., sygn. akt III SK
27/0757, wskazaï przy tym, ĝe: nie moĝna przy rekonstruowaniu pojÚcia „zbiorowego
interesu konsumentów” opieraÊ siÚ tylko i wyïÈcznie na tym, czy oceniana praktyka
przedsiÚbiorcy skierowana byïa do „nieoznaczonego z góry krÚgu podmiotów”. WystarczajÈce powinno byÊ ustalenie, ĝe zachowanie przedsiÚbiorcy nie jest podejmowane
w stosunku do zindywidualizowanych konsumentów, lecz wzglÚdem czïonków danej
grupy (okreĂlonego krÚgu podmiotów), wyodrÚbnionych spoĂród ogóïu konsumentów
za pomocÈ wspólnego dla nich kryterium. Takim kryterium moĝe byÊ np. korzystanie
z okreĂlonych typów usïug finansowych. Dalej SÈd Najwyĝszy podniósï, ĝe: liczba indywidualnych konsumentów, których interesy zostaïy naruszone, nie decyduje obtym,
czy dana praktyka narusza zbiorowe interesy konsumentów. PraktykÈ naruszajÈcÈ
zbiorowe interesy konsumentów jest bowiem takie zachowanie przedsiÚbiorcy, które
54
55
56
57

Tekst jedn. z 2015 r. Dz. U. poz. 184 – dalej u.o.k.k.
M. Sieradzka, Wykïadnia pojÚcia „zbiorowy interes konsumentów” na tle orzecznictwa, „Glosa”
2008, nr 3, s. 102 i n.
M. Sieradzka, Glosa do wyroku s. apel. z dnia 2 czerwca 2010 r., VI ACa 1323/09, Lex/el. 2011,
teza 3.
OSNP 2009, nr 13–14, poz. 188.
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podejmowane jest w warunkach wskazujÈcych na powtarzalnoĂÊ zachowania wbstosunku do indywidualnych konsumentów wchodzÈcych w skïad grupy, do której adresowane sÈ zachowania przedsiÚbiorcy, w taki sposób, ĝe potencjalnie ofiarÈ takiego
zachowania moĝe byÊ kaĝdy konsument bÚdÈcy klientem lub potencjalnym klientem
przedsiÚbiorcy.
Zgodnie z art. 4 pkt. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przez
przedsiÚbiorcÚ rozumie siÚ przedsiÚbiorcÚ w rozumieniu przepisów o swobodzie
dziaïalnoĂci gospodarczej. Z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
dziaïalnoĂci gospodarczej58 wynika, ĝe przedsiÚbiorcÈ jest osoba fizyczna, osoba
prawna i jednostka organizacyjna nie bÚdÈca osobÈ prawnÈ, której odrÚbna ustawa
przyznaje zdolnoĂÊ prawnÈ – wykonujÈca we wïasnym imieniu dziaïalnoĂÊ gospodarczÈ. Ewidentnie zatem podmioty takie jak banki czy „doradcy finansowi” dziaïajÈcy w formie spóïek prawa handlowego, przymiot ów posiadajÈ, a w konsekwencji ich zachowania podlegajÈ kontroli dokonywanej na gruncie ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów.
Dla oceny, czy w danym przypadku wystÚpuje praktyka naruszajÈca zbiorowe
interesy konsumentów, konieczne jest zatem ustalenie, ĝe dziaïanie przedsiÚbiorcy jest bezprawne oraz narusza zbiorowy interes konsumenta. Jak wskazaï SÈd
Ochrony Konkurencji i konsumentów w uzasadnieniu wyroku z dnia 22.07.2009br.,
XVII Ama 26/0959: bezprawnÈ praktykÈ przedsiÚbiorcy jest dziaïanie, jak równieĝ
zaniechanie, czyli niepodjÚcie ĝadnych dziaïañ, pomimo istnienia prawnego obowiÈzku dziaïania. Ponadto bezprawnymi dziaïaniami sÈ nie tylko te dziaïania,
które sÈ sprzeczne z prawem, ale równieĝ z dobrymi obyczajami oraz zasadami
wspóïĝycia spoïecznego, które jako normy postÚpowania obowiÈzujÈce wbobrocie gospodarczym winny byÊ przestrzegane tak jak przepisy prawa. Bezprawne praktyki
przedsiÚbiorców muszÈ byÊ ponadto wymierzone w interesy zbiorowe konsumentów, czyli odnosiÊ siÚ do obecnych, przyszïych i potencjalnych konsumentów, gdy
bÚdÈ naruszaÊ prawa nieograniczonej i bliĝej nieokreĂlonej liczby konsumentów. Co
istotne, do uznania danej praktyki za naruszajÈcÈ zbiorowe interesy konsumentów
wystarczy potencjalne zagroĝenie naruszenia interesów konsumentów. Niezasadne jest uzaleĝnienie wydania decyzji (za kaĝdym razem zagroĝenia stosowaniem
praktyki) od badania opinii publicznej, czy w odczuciu badanych dana informacja
mogïa ich wprowadziÊ w bïÈd60.
KonsekwencjÈ uznania danej praktyki za naruszajÈcÈ zbiorowe interesy konsumentów jest wydanie decyzji administracyjnej przez Prezesa UOKiK na mocy
art. 26 u.o.k.k. Prezes UrzÚdu wydaje wówczas decyzjÚ o uznaniu praktyki za
naruszajÈcÈ zbiorowe interesy konsumentów i nakazujÈcÈ zaniechanie jej stoso58
59
60

Tekst jedn. z 2013 r. Dz. U. poz. 672 z póěn. zm.
Dz.Urz.UOKiK.2009/4/32.
Zob. wyrok SOKiK z 25.03.2010 r., XVII Ama 43/09, Dz.Urz.UOKiK.2010/3/19.
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wania. Wb decyzji Prezes moĝe okreĂliÊ Ărodki usuniÚcia trwajÈcych skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów w celu zapewnienia wykonania nakazu, wb szczególnoĂci zobowiÈzaÊ przedsiÚbiorcÚ do zïoĝenia jednokrotnego lub
wielokrotnego oĂwiadczenia o treĂci i w formie okreĂlonej w decyzji. Moĝe równieĝ
nakazaÊ publikacjÚ decyzji w caïoĂci lub w czÚĂci na koszt przedsiÚbiorcy.
Tymczasem powoïane wyĝej, a zawierajÈce obszerne uzasadnienia, decyzje Prezesa UrzÚdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 15.10.2014 r. (numery:
RKT-61-42/13/SB61, RBG – 30/201462, RKT-30/201463) oraz z dnia 16.10.2014 r.
(nrbDDK-2/201464), uznajÈ za praktyki naruszajÈce zbiorowe interesy konsumentów bezprawne dziaïania – w tych przypadkach – zakïadu ubezpieczeñ, banków
oraz „doradcy finansowego”. Reĝim ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
daje zatem moĝliwoĂÊ oceny zachowañ przedmiotowych podmiotów oraz wyciÈgniÚcia z tego daleko idÈcych konsekwencji w postaci kar pieniÚĝnych okreĂlonych
wbart. 106 i n. u.o.k.k.

6. USTAWA O PRZECIWDZIAANIU NIEUCZCIWYM
PRAKTYKOM RYNKOWYM
Na powyĝsze unormowania ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nakïada siÚ reĝim ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziaïaniu nieuczciwym
praktykom rynkowym65. Ustawa ta okreĂla nieuczciwe praktyki rynkowe wbdziaïalnoĂci gospodarczej i zawodowej oraz zasady przeciwdziaïania tym praktykom
wbinteresie konsumentów i w interesie publicznym (art. 1). Przez praktykÚ rynkowÈ rozumie siÚ natomiast dziaïanie lub zaniechanie przedsiÚbiorcy, sposób postÚpowania, oĂwiadczenie lub informacjÚ handlowÈ, w szczególnoĂci reklamÚ ibmarketing, bezpoĂrednio zwiÈzane z promocjÈ lub nabyciem produktu przez konsumenta
(art.b2 pkt 4). Przez produkt rozumie siÚ przy tym kaĝdy towar lub usïugÚ, wbtym
nieruchomoĂci, prawa i obowiÈzki wynikajÈce ze stosunków cywilnoprawnych
(art.b2 pkt 3). W piĂmiennictwie wskazuje siÚ, ĝe zasadniczo wiÚkszoĂÊ produktów
finansowych moĝe byÊ zakwalifikowana jako towar66. Bezsprzecznie naleĝÈ do nich
takĝe umowy ubezpieczenia na ĝycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitaïowym.

61
62
63
64
65
66

http://www.uokik.gov.pl/decyzje_prezesa_uokik3.php
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Dz.U. Nr 171, poz. 1206 z póěn. zm. – dalej u.p.n.p.r.
J. Koïacz, Ochrona inwestora na rynku kapitaïowym z wykorzystaniem instrumentarium ustawy
o przeciwdziaïaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, [w:] Wyzwania regulacji rynków finansowych, W. Rogowski (red.), Kraków–Warszawa 2013, s. 157.
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Zgodnie z art. 3 u.p.n.p.r. zakazane jest stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych. Wedle art. 4 ust. 1 ustawy praktyka rynkowa stosowana przez przedsiÚbiorców wobec konsumentów jest nieuczciwa, jeĝeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami
ib wb istotny sposób znieksztaïca lub moĝe znieksztaïciÊ zachowanie rynkowe przeciÚtnego konsumenta przed zawarciem umowy dotyczÈcej produktu, wb trakcie jej
zawierania lub po jej zawarciu. W myĂl art. 4 ust. 2 ustawy za nieuczciwÈ praktykÚ
rynkowÈ uznaje siÚ w szczególnoĂci praktykÚ rynkowÈ wprowadzajÈcÈ wbbïÈd oraz
agresywnÈ praktykÚ rynkowÈ, a takĝe stosowanie sprzecznego z prawem kodeksu
dobrych praktyk. Praktyki te nie podlegajÈ ocenie w Ăwietle przesïanek okreĂlonych
w ust. 1. Stosownie do art. 4 ust. 3 u.p.n.p.r. za nieuczciwÈ praktykÚ rynkowÈ uznaje
siÚ prowadzenie dziaïalnoĂci w formie systemu konsorcyjnego lub organizowanie
grupy z udziaïem konsumentów w celu finansowania zakupu w systemie konsorcyjnym. Praktyki te nie podlegajÈ ocenie w Ăwietle przesïanek okreĂlonych w ust. 1.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy praktykÚ rynkowÈ uznaje siÚ za dziaïanie wprowadzajÈce w bïÈd, jeĝeli dziaïanie to w jakikolwiek sposób powoduje lub moĝe powodowaÊ podjÚcie przez przeciÚtnego konsumenta decyzji dotyczÈcej umowy, której
inaczej by nie podjÈï. W myĂl art. 5 ust. 2 ustawy wprowadzajÈcym w bïÈd dziaïaniem moĝe byÊ w szczególnoĂci:
1) rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji;
2) rozpowszechnianie prawdziwych informacji w sposób mogÈcy wprowadzaÊ
wbbïÈd;
3) dziaïanie zwiÈzane z wprowadzeniem produktu na rynek, które moĝe wprowadzaÊ w bïÈd w zakresie produktów lub ich opakowañ, znaków towarowych,
nazw handlowych lub innych oznaczeñ indywidualizujÈcych przedsiÚbiorcÚ lub
jego produkty, w szczególnoĂci reklama porównawcza w rozumieniu art. 16
ust.b3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z póěn. zm.);
4) nieprzestrzeganie kodeksu dobrych praktyk, do którego przedsiÚbiorca dobrowolnie przystÈpiï, jeĝeli przedsiÚbiorca ten informuje w ramach praktyki rynkowej, ĝe jest zwiÈzany kodeksem dobrych praktyk.
WprowadzajÈce w bïÈd dziaïanie moĝe w szczególnoĂci dotyczyÊ:
1) istnienia produktu, jego rodzaju lub dostÚpnoĂci;
2) cech produktu, w szczególnoĂci jego pochodzenia geograficznego lub handlowego, iloĂci, jakoĂci, sposobu wykonania, skïadników, daty produkcji, przydatnoĂci, moĝliwoĂci i spodziewanych wyników zastosowania produktu, wyposaĝenia dodatkowego, testów i wyników badañ lub kontroli przeprowadzanych na
produkcie, zezwoleñ, nagród lub wyróĝnieñ uzyskanych przez produkt, ryzyka
ibkorzyĂci zwiÈzanych z produktem;
3) obowiÈzków przedsiÚbiorcy zwiÈzanych z produktem, w tym usïug serwisowych
i procedury reklamacyjnej, dostawy, niezbÚdnych usïug i czÚĂci;
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4) praw konsumenta, w szczególnoĂci prawa do naprawy lub wymiany produktu
na nowy albo prawa do obniĝenia ceny lub do odstÈpienia od umowy;
5) ceny, sposobu obliczania ceny lub istnienia szczególnej korzyĂci cenowej;
6) rodzaju sprzedaĝy, powodów stosowania przez przedsiÚbiorcÚ praktyki rynkowej, oĂwiadczeñ i symboli dotyczÈcych bezpoĂredniego lub poĂredniego sponsorowania, informacji dotyczÈcych sytuacji gospodarczej lub prawnej przedsiÚbiorcy lub jego przedstawiciela, w tym jego imienia i nazwiska (nazwy) i majÈtku,
kwalifikacji, statusu, posiadanych zezwoleñ, czïonkostwa lub powiÈzañ oraz
praw wïasnoĂci przemysïowej i intelektualnej lub nagród i wyróĝnieñ.
Przy ocenie, czy praktyka rynkowa wprowadza w bïÈd przez dziaïanie, naleĝy
uwzglÚdniÊ wszystkie jej elementy oraz okolicznoĂci wprowadzenia produktu na
rynek, w tym sposób jego prezentacji.
Stosownie do art. 6 ust. 3 u.p.n.p.r. praktykÚ rynkowÈ uznaje siÚ za zaniechanie wprowadzajÈce w bïÈd, jeĝeli pomija istotne informacje potrzebne przeciÚtnemu
konsumentowi do podjÚcia decyzji dotyczÈcej umowy i tym samym powoduje lub
moĝe powodowaÊ podjÚcie przez niego decyzji dotyczÈcej umowy, której inaczej by nie
podjÈï. W razie wÈtpliwoĂci za istotne uwaĝa siÚ informacje, które przedsiÚbiorca stosujÈcy praktykÚ rynkowÈ jest obowiÈzany podaÊ konsumentom na podstawie odrÚbnych przepisów. WprowadzajÈcym w bïÈd zaniechaniem moĝe w byÊ w szczególnoĂci
zatajenie lub nieprzekazanie w sposób jasny, jednoznaczny lub we wïaĂciwym czasie
istotnych informacji dotyczÈcych produktu, jak równieĝ nieujawnienie handlowego
celu praktyki, jeĝeli nie wynika on jednoznacznie z okolicznoĂci i jeĝeli powoduje to
lub moĝe spowodowaÊ podjÚcie przez przeciÚtnego konsumenta decyzji dotyczÈcej
umowy, której inaczej by nie podjÈï.
KonsekwencjÈ wystÈpienia nieuczciwej praktyki rynkowej jest to, ĝe konsument, którego interes zostaï zagroĝony lub naruszony, moĝe ĝÈdaÊ naprawienia
wyrzÈdzonej szkody na zasadach ogólnych, w szczególnoĂci ĝÈdania uniewaĝnienia
umowy z obowiÈzkiem wzajemnego zwrotu Ăwiadczeñ oraz zwrotu przez przedsiÚbiorcÚ kosztów zwiÈzanych z nabyciem produktu (art. 12 ust. 1 pkt 4 u.p.n.p.r.).
CiÚĝar dowodu, ĝe dana praktyka rynkowa nie stanowi nieuczciwej praktyki wprowadzajÈcej w bïÈd spoczywa przy tym na przedsiÚbiorcy, któremu zarzuca siÚ stosowanie nieuczciwej praktyki rynkowej (art. 13 u.p.n.p.r.). ZauwaĝyÊ przy tym naleĝy,
ĝe dokonywana ad casum ocena legitymacji konsumenta nie wymaga stwierdzania
notorycznego charakteru danej praktyki, a jedynie faktu jej dokonania w konkretnej sprawie67.
W myĂl art. 14 u.p.n.p.r. roszczenia z tytuïu nieuczciwej praktyki rynkowej,
obktórych mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1–3 i 5, ulegajÈ przedawnieniu z upïywem lat
trzech. Bieg przedawnienia rozpoczyna siÚ oddzielnie, co do kaĝdego naruszenia.
67

M. Grochowski, Przeciwdziaïanie nieuczciwym praktykom rynkowym w postÚpowaniu cywilnym,
PS 2010, nr 6, s. 25 i n.
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Nie wnikajÈc szerzej w zagadnienia powyĝszej ustawy, zauwaĝyÊ naleĝy, ĝe punktem odniesienia dla dokonywanej oceny praktyk przedsiÚbiorcy bÚdzie „konsument
przeciÚtny”. Wskazuje siÚ, ĝe jest to jednostka, która jest wbdostatecznym stopniu
dobrze poinformowana, uwaĝna i ostroĝna. Nie jest to zatem osoba „naiwna”, „zagubiona w realiach rynkowych”, lecz podmiot, który przejawia okreĂlony stopieñ
starannoĂci i dbaïoĂci o wïasne interesy. Uzasadnione jest zatem oczekiwanie, aby
równieĝ konsumenci podejmowali okreĂlone dziaïania celem zagwarantowania sobie
bezpieczeñstwa kontraktowego i na wïasnÈ rÚkÚ podjÚli, w miarÚ posiadanych moĝliwoĂci, ale takich, których obiektywnie i racjonalnie moĝna od nich oczekiwaÊ, konieczne dziaïania zmierzajÈce do przynajmniej czÚĂciowego zniwelowania istniejÈcej
nierównowagi oraz stanu braku wszelkich wymaganych informacji transakcyjnych68.
W kaĝdym przypadku konieczna bÚdzie zatem indywidualna ocena danego przypadku69 i nie moĝna do koñca zgodziÊ siÚ z poglÈdem, ĝe: podejmowanie dziaïalnoĂci
inwestycyjnej na rynku kapitaïowym (…) nie jest aktywnoĂciÈ obowiÈzkowÈ, czy teĝ
koniecznÈ dla danej jednostki, wobec czego oczekiwaÊ naleĝaïoby (…) ĝe wdajÈce siÚ
w niÈ podmioty posiadaÊ bÚdÈ niezbÚdne po temu wiadomoĂci ibumiejÚtnoĂci, zdajÈc sobie jednoczeĂnie ĂwiadomoĂÊ z niebezpieczeñstw i ryzyk, jakie mogÈ siÚ z tym
wiÈzaÊ70. PrzyjÚcie bowiem takiego zaïoĝenia czyni zbÚdnym znacznÈ czÚĂÊ obowiÈzków informacyjnych, badanie profilu klienta, jak równieĝ pomija fakt mechanizmów
sprzedaĝy produktów finansowych w sprzedaĝy wiÈzanej, bÈdě zb wprowadzeniem
konsumenta w bïÈd. OczywiĂcie, to ostatnie jest rzeczÈ odrÚbnÈ od problemu modelu „przeciÚtnego konsumenta”. Wbtym miejscu naleĝy odwoïaÊ siÚ do uzasadnienia
wyroku SN z 8.05.2014 r., IIIbSK 45/13, LEX nrb1482417, który wskazaï, ĝe legitymowanie siÚ przez przeciÚtnego konsumenta odpowiednim do modelu konsumenta
z art. 2 pkt 8 ustawy poziomem wiedzy ob uprawnieniach reklamacyjnych nie wyklucza moĝliwoĂci wprowadzenia go w bïÈd przez przedsiÚbiorcÚ co do zakresu tych
uprawnieñ. SN w szczególnoĂci podniósï, ĝe: przepisy art. 5 ust. 3 pkt 3 i 4 u.p.n.p.r.
potwierdzajÈ, ĝe przedsiÚbiorcy nie mogÈ udzielaÊ mylnych informacji wbtej kwestii,
bÈdě manipulowaÊ konsumentami tak, aby dziaïajÈc w zaufaniu do profesjonalisty,
korzystali z przysïugujÈcych im (…) uprawnieñ wbsposób niekorzystny dla ich interesów, lecz korzystny dla profesjonalisty. Jednakĝe nieudzielenie wszystkich informacji,
a przynajmniej nieudzielenie ich wbsposób zarzucany w konkretnej sprawie, nie moĝe
byÊ kwalifikowane jako dziaïanie wprowadzajÈce w bïÈd. Orzeczenie to dotyczyïo
przy tym uprawnieñ konsumentów zbustawy obszczególnych warunkach sprzedaĝy
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Tymczasem, jak wskazano wyĝej,

68
69
70

Zob. J. Koïacz, Ochrona inwestora…, op. cit., s. 159 oraz powoïanÈ przez autora literaturÚ
iborzecznictwo.
Szerzej zob. m.in. T. Czech, Nieuczciwe praktyki rynkowe instytucji finansowych w orzecznictwie
sÈdów i Prezesa UOKiK, [w:] Wyzwania regulacji..., op. cit., s. 173 i n.
Zob. J. Koïacz, Ochrona inwestora…, op. cit., s. 160.

179

Bezpieczny Bank
1(58)/2015

przepisy normujÈce rynki finansowe wprowadzajÈ daleko idÈce obowiÈzki informacyjne instytucji finansowych, co takĝe przekïada siÚ na innÈ ocenÚ nieudzielania
informacji, bÈdě przekazania informacji wadliwej czy niekompletnej71. W koñcu nie
moĝna nie zwróciÊ uwagi takĝe na to, ĝe inaczej wyglÈda wiedza i status konsumenta grajÈcego na gieïdzie na derywatach czy akcjach, który istotnie winien mieÊ
stosownÈ wiedzÚ, a inaczej emeryta ubschyïku ĝycia zawierajÈcego w banku umowÚ
ubezpieczenia na ĝycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitaïowym, czÚsto nie do
koñca rozumiejÈcego róĝnicÚ miÚdzy tym instrumentem a lokatÈ bankowÈ. OstroĝnoĂÊ wbocenach, jakÈ wiedzÚ powinien mieÊ i jakÈ starannoĂciÈ powinien siÚ wykazaÊ
„przeciÚtny konsument”, widoczna jest takĝe w orzecznictwie72.

PODSUMOWANIE
Problematyka umów ubezpieczenia na ĝycie zwiÈzanych z ubezpieczeniowym
funduszem kapitaïowym nabrzmienia od kilku lat. ChoÊ nie jest tak medialna jak
trudnoĂci osób zadïuĝonych we frankach, to jednak w istotny sposób wpïywa na
funkcjonowanie rynków finansowych. Po pierwsze, wÈtpliwoĂci zwiÈzane z powyĝszymi umowami podwaĝajÈ wiarygodnoĂÊ sektora finansowego wĂród rzesz drobnych inwestorów dostarczajÈcych gospodarce kapitaïu. Po drugie – zawirowania
zwiÈzane z przegranymi przez zakïady ubezpieczeñ sporami sÈdowymi, a spraw
takich jest coraz wiÚcej, mogÈ doprowadziÊ do zachwiania ich sytuacji finansowej, co moĝe negatywnie przeïoĝyÊ siÚ na kondycjÚ konglomeratów finansowych,
w ramach których dziaïajÈ. W koñcu, wadliwe okreĂlenie obowiÈzków stron umów
istotnie moĝe prowadziÊ do pokrzywdzenia konsumentów. Wypada mieÊ nadziejÚ,
ĝe ustawodawca – w koñcu – w wiÚkszym stopniu uwzglÚdni inwestycyjny charakter tych umów, zwiÚkszajÈc takĝe ingerencjÚ publicznoprawnÈ.

Sïowa kluczowe: ubezpieczenie na ĝycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitaïowym

71

72

TSUE w wyroku z 15.03.2012 r. w sprawie PereniÌová i PereniÌ v. SOS financ, spol. s r. o. (orzeczenie wstÚpne), C-453/10, LEX nr 1329265, wskazaï, ĝe: praktykÚ handlowÈ takÈ jak rozpatrywana przez sÈd krajowy, polegajÈcÈ na podaniu w umowie kredytu rzeczywistej rocznej stopy
oprocentowania niĝszej od tej stosowanej w rzeczywistoĂci, naleĝy uznaÊ za „wprowadzajÈcÈ
wbbïÈd” w rozumieniu art. 6 ust. 1 dyrektywy 2005/29/, jeĂli powoduje ona lub moĝe spowodowaÊ
podjÚcie przez konsumenta decyzji dotyczÈcej transakcji, której inaczej by nie podjÈï.
Szerzej zob. m.in. T. Czech, Nieuczciwe praktyki…, op. cit., s. 173 i n.
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Abstract
The contracts connected with unit funds in unit-linked insurance are long term
forms of investment and idemnity. The article deals with the legal character of these financial instruments, the problems connected with service charges, especially
surrender charges validity, financial intermediation, and financial consultancy.
Key words: unit-linked life insurance
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