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Wypowiedzenie i zmiana umowy

ubezpieczenia na ¿ycie przez

ubezpieczyciela

W artykule omówiono szczegó³owo kwestiê wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na ¿ycie przez

ubezpieczyciela oraz zmianê treœci stosunku umownego o charakterze ci¹g³ym w czasie jego trwa-

nia. Szczególn¹ uwagê poœwiêcono problematyce wypowiedzenia i zmiany umowy ubezpieczenia

na ¿ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita³owym, ze wzglêdu na odmienny charakter tego

rodzaju umów. Problematyka ta odgrywa szczególnie istotn¹ rolê w odniesieniu do ubezpieczeñ na

¿ycie o charakterze d³ugoterminowym, poniewa¿ przedmiotowe uprawnienie kszta³tuj¹ce,

w szczególnoœci zmiana umowy, wywiera wp³yw na treœæ stosunku ubezpieczenia w d³ugim okresie

jego funkcjonowania.

S³owa kluczowe: podstawa prawna wypowiedzenia umowy, umowy o charakterze ochronnym

i inwestycyjnym, klauzule niedozwolone, indeksacja sk³adki i sumy ubezpieczenia, klauzule mody-

fikacyjne.

1. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na ¿ycie przez

ubezpieczyciela

W polskim systemie prawa regulacja prawna dotycz¹ca wypowiedzenia

i zmiany umowy ubezpieczenia na ¿ycie ma charakter generalny i znajduje za-

stosowanie do wszystkich umów, nie wprowadzaj¹c rozró¿nienia na umowy

o charakterze ochronnym i inwestycyjnym, mimo ¿e konsekwencje wypowie-

dzenia i zmiany tych dwóch rodzajów umów – ze wzglêdu na odmienny charak-

ter ryzyka – s¹ inne. W umowach ubezpieczenia na ¿ycie o charakterze ochron-

nym kluczowym parametrem jest ryzyko ubezpieczeniowe zwi¹zane z wiekiem

ubezpieczonego, natomiast w ubezpieczeniach o charakterze inwestycyjnym

decyduj¹c¹ rolê odgrywa ryzyko inwestycyjne.

Regulacja prawna wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na ¿ycie zosta³a

zawarta w art. 830 § 3 k.c. Ustawodawca stanowi, ¿e wypowiedzenie umowy

ubezpieczenia na ¿ycie przez ubezpieczyciela jest mo¿liwe tylko wtedy, gdy ist-

nieje wyraŸna podstawa ustawowa. Jest to przepis szczególny – odmienny ni¿

art. 812 § 5 k.c., zgodnie z którym, je¿eli umowa zawarta jest na czas okreœlony,

ubezpieczyciel mo¿e j¹ wypowiedzieæ jedynie w przypadkach wskazanych

w ustawie lub z wa¿nych powodów okreœlonych w umowie lub ogólnych warun-

kach ubezpieczenia (o.w.u). W zwi¹zku z powy¿szym nale¿y przyj¹æ, ¿e usta-

wodawca w odniesieniu do stosunku prawnego ubezpieczenia na ¿ycie nie

przewidzia³ mo¿liwoœci zamieszczenia w treœci umowy ubezpieczenia na ¿ycie

(lub w treœci o.w.u. na ¿ycie) postanowieñ zezwalaj¹cych na wypowiedzenie

umowy przez ubezpieczyciela (nawet z wa¿nych powodów). Obowi¹zuj¹ce
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przepisy nie przewiduj¹ uprawnienia do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia

na ¿ycie przez ubezpieczyciela.

W literaturze przedmiotu prowadzone by³y rozwa¿ania dotycz¹ce termi-

nowego lub bezterminowego charakteru umowy ubezpieczenia na ¿ycie. Re-

prezentowane jest stanowisko, ¿e je¿eli umowa ubezpieczenia na ¿ycie

wskazuje termin koñcowy œwiadczenia ochrony ubezpieczeniowej, wówczas

nie mo¿e byæ w¹tpliwoœci, i¿ umowa ma charakter terminowy. W przypadku

umowy zawartej na okres ca³ego ¿ycia, gdy œwiadczenie ochrony ubezpiecze-

niowej ustaje w chwili œmierci osoby ubezpieczonej, czas trwania stosunku

ubezpieczenia nie jest okreœlony poprzez odniesienie go do daty wygaœniêcia

tego stosunku. W doktrynie zosta³ sformu³owany pogl¹d, ¿e równie¿ taka

umowa ma charakter terminowy, poniewa¿ brak kalendarzowego okreœlenia

chwili wygaœniêcia stosunku prawnego ubezpieczenia nie mo¿e prowadziæ

do uznania, i¿ czas trwania tego¿ stosunku nie zosta³ ograniczony w sposób

stanowczy i pewny – poprzez wskazanie przysz³ego, pewnego zdarzenia

k³ad¹cego kres temu stosunkowi – œmierci osoby ubezpieczonej. Konsek-

wencj¹ przyjêcia za³o¿enia, ¿e umowa ubezpieczenia na ¿ycie zawsze ma

charakter terminowy jest wy³¹czenie stosowania przepisu art. 365
1

k.c.

(„Zobowi¹zanie bezterminowe o charakterze ci¹g³ym wygasa po wypowie-

dzeniu przez d³u¿nika lub wierzyciela z zachowaniem terminów umownych,

ustawowych lub zwyczajowych, a w razie braku takich terminów niezw³ocz-

nie po wypowiedzeniu.”). ¯adna ze stron umowy ubezpieczenia na ¿ycie nie

mo¿e wiêc powo³ywaæ siê na swoje prawo wypowiedzenia umowy wynikaj¹ce

z treœci art. 365
1

k.c. i nie mo¿e z tego tytu³u skutecznie wypowiedzieæ umo-

wy. Jest to jednak istotne ograniczenie dla ubezpieczyciela, któremu ustawa

nie gwarantuje uprawnienia do zakoñczenia stosunku prawnego
1

. General-

nie przyjmuje siê, ¿e art. 365
1

k.c. nie mo¿e stanowiæ podstawy prawnej,

o której mowa w art. 830 § 3 k.c.
2

.

W literaturze przedmiotu reprezentowane jest stanowisko, ¿e przedmioto-

wa regulacja jest uzasadniona charakterem umowy ubezpieczenia na ¿ycie, po-

niewa¿ stosunki prawne ubezpieczenia na ¿ycie cechuj¹ siê wzrostem prawdo-

podobieñstwa wypadku ubezpieczeniowego (w szczególnoœci œmierci osoby

ubezpieczonej) wraz z up³ywem czasu. Rozk³ad interesów stron umowy zmie-

nia siê w czasie bezpoœrednio po zawarciu umowy i w okresie póŸniejszym. Na

pocz¹tku trwania stosunku ubezpieczenia prawdopodobieñstwo œmierci ubez-

pieczonego jest niskie, a nastêpnie wraz z wiekiem i ewentualnym pogorsze-

niem stanu zdrowia znacz¹co wzrasta. Oznacza to, ¿e up³yw czasu stawia ubez-

pieczyciela w pozycji coraz mniej korzystnej ekonomicznie, bowiem coraz bar-

dziej prawdopodobne jest spe³nienie przezeñ œwiadczenia ubezpieczeniowego
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zastrze¿onego na wypadek œmierci osoby ubezpieczonej. Przyjmuje siê, ¿e

celem spo³eczno-gospodarczym (w rozumieniu art. 354 § 1 k.c.) ubezpieczenia

na ¿ycie jest w³aœnie ochrona interesów ubezpieczonego i wyznaczonych przez

niego uposa¿onych w czasie, gdy wypadek ubezpieczeniowy staje siê coraz bar-

dziej prawdopodobny. Immanentna cecha ubezpieczeñ na ¿ycie, któr¹ jest

zwiêkszenie prawdopodobieñstwa œmierci osoby ubezpieczonej wraz z up³y-

wem czasu, jest podstawow¹ przes³ank¹ wprowadzenia regulacji prawnych

chroni¹cych stosunek prawny ubezpieczenia na ¿ycie przed jego zakoñczeniem

wbrew woli ubezpieczaj¹cego, realizuj¹c¹ zasadê prawnej ochrony trwa³oœci

stosunku prawnego ubezpieczenia na ¿ycie
3

.

2. Zmiana treœci stosunku ubezpieczenia na ¿ycie

Zmiana treœci stosunku umownego o charakterze ci¹g³ym w czasie jego

trwania nastêpuje przez zawarcie miêdzy stronami umowy, której treœci¹ jest

pozbawienie mocy wi¹¿¹cej (czêœci lub ca³oœci) postanowieñ umowy pierwot-

nej i ustalenie nowych postanowieñ umownych, które je zast¹pi¹. Nale¿y uz-

naæ, ¿e stosunek zobowi¹zaniowy zachowuje wprawdzie swoj¹ to¿samoœæ, to

jednak w istocie koñczy siê byt stosunku prawnego, którego Ÿród³em by³a

umowa pierwotna, zaœ rozpoczyna siê nowy stosunek prawny, ukszta³towany

przez postanowienia umowy zmieniaj¹cej. Ze wzglêdu na to, ¿e zmiana treœci

umowy pierwotnej jest równie¿ umow¹, do dokonania tej czynnoœci niezbêd-

ne jest porozumienie stron umowy pierwotnej. Istniej¹ jednak wyj¹tki od tej

regu³y. W niektórych przypadkach ustawodawca zamiast rzeczywistego poro-

zumienia stron wymaga jedynie zaistnienia tzw. konsensu normatywnego, tak

jak w unormowaniu zawartym w art. 384
1

k.c. Przepis ten stanowi, ¿e: „Wzo-

rzec wydany w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ci¹g³ym

wi¹¿e drug¹ stronê, je¿eli zosta³y zachowane wymagania okreœlone

w art. 384, a strona nie wypowiedzia³a umowy w najbli¿szym terminie wypo-

wiedzenia”. W literaturze stanowczo wyra¿any jest pogl¹d, ¿e art. 384
1

k.c.

„normuje wy³¹cznie tryb dokonywania takich modyfikacji, zaœ uprawnienie

do dokonania zmiany wzorca musi wynikaæ albo z treœci uprzednio zawi¹za-

nego stosunku prawnego (klauzula modyfikacyjna), albo z wyraŸnego i od-

rêbnego przepisu ustawowego”. Nale¿y uznaæ, ¿e gdy chodzi o zmianê ogól-

nych warunków ubezpieczenia na ¿ycie w czasie trwania stosunku umowne-

go, art. 384
1

k.c. nie okreœla przes³anek dopuszczalnoœci dokonywania zmia-

ny, lecz jeden z mo¿liwych technicznych sposobów jej przeprowadzenia.

Przes³anki dopuszczalnoœci zmiany o.w.u. nale¿y zawsze rozpatrywaæ

w zwi¹zku z art. 830 § 3 k.c. Procedura zmiany treœci stosunku prawnego

ubezpieczenia na ¿ycie w razie zmiany o.w.u. w czasie trwania stosunku

umownego powinna uwzglêdniaæ unormowanie zawarte w art. 812 § 8 k.c.

Ka¿d¹ zmianê w o.w.u. ubezpieczyciel zobowi¹zany jest przedstawiæ ubezpie-

czaj¹cemu w formie pisemnej.
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3. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na ¿ycie z ubezpieczeniowym

funduszem kapita³owym

Regulacja zawarta w art. 830 k.c. odpowiada istocie i celowi klasycznych

ubezpieczeñ na ¿ycie o charakterze ochronnym, w których strony mog¹ ustaliæ

parametry umowy przy jej zawarciu, nieulegaj¹ce zmianie w póŸniejszym okre-

sie. W przypadku tego rodzaju ubezpieczeñ, ze wzglêdu na zwiêkszenie ryzyka

ubezpieczyciela w zwi¹zku ze wzrostem prawdopodobieñstwa zgonu ubezpie-

czeniowego, mo¿liwoœæ wprowadzenia zmian w umowie ubezpieczenia w spo-

sób uznaniowy przez ubezpieczyciela powinna byæ niedopuszczalna lub w spo-

sób istotny ograniczona. Pozycja ubezpieczaj¹cego w sytuacji, gdyby nie wyrazi³

zgody na zmianê warunków ubezpieczenia w kwestii zawarcia umowy z innym

ubezpieczycielem – ze wzglêdu na jego wiek – z ka¿dym rokiem staje siê gorsza,

a nawet mo¿e on nie mieæ mo¿liwoœci zawarcia umowy ubezpieczenia z innym

ubezpieczycielem, poniewa¿ ze wzglêdu na pogorszenie stanu zdrowia z punk-

tu widzenia ubezpieczyciela jest „nieubezpieczalny”.

Nale¿y rozwa¿yæ adekwatnoœæ zastosowania normy zawartej w art. 830 k.c.

w odniesieniu do ubezpieczeñ na ¿ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapi-

ta³owym (ufk). W przypadku tego rodzaju ubezpieczeñ kwestia zwiêkszenia ry-

zyka ubezpieczyciela w zwi¹zku ze wzrostem prawdopodobieñstwa zgonu nie

odgrywa istotnej roli, poniewa¿ z regu³y wysokoœæ œwiadczenia wyp³acanego

z tytu³u zgonu oraz z tytu³u do¿ycia okreœlonego wieku lub na wniosek ubezpie-

czaj¹cego odpowiada wartoœci œrodków zgromadzonych na rachunku ubezpie-

czaj¹cego. W zwi¹zku z powy¿szym wraz z up³ywem okresu ubezpieczenia sytu-

acja ubezpieczaj¹cego w kwestii mo¿liwoœci zawarcia innej umowy ubezpiecze-

nia nie pogarsza siê w istotny sposób ze wzglêdu na wy¿szy wiek.

Jednak nale¿y rozwa¿yæ inne ryzyko wynikaj¹ce z charakteru ubezpieczeñ

inwestycyjnych. Ryzyko to przejawia siê w tym, ¿e wysokoœæ œwiadczeñ wyp³aca-

nych z tytu³u takiej umowy jest uzale¿niona od wyników osi¹ganych przez fun-

dusze, w których ulokowane s¹ œrodki ubezpieczaj¹cego. Wyniki funduszy s¹

pochodn¹ ró¿nego rodzaju czynników m.in. sytuacji na rynkach finansowych,

efektywnoœci zarz¹dzaj¹cych funduszami itp. W takiej sytuacji decyzja o rezyg-

nacji z inwestowania œrodków, co oznacza m.in. ustanie stosunku ubezpiecze-

nia na skutek wypowiedzenia umowy lub dokonania wykupu ca³kowitego, jest

kluczowa dla osi¹gniêcia za³o¿onego celu tego rodzaju ubezpieczenia, jakim

jest pomno¿enie wartoœci zgromadzonych œrodków. Uwzglêdniaj¹c powy¿sze

okolicznoœci nale¿y przyj¹æ, ¿e decyzja o ustaniu stosunku ubezpieczenia

w ubezpieczeniach na ¿ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapi-

ta³owym powinna przys³ugiwaæ wy³¹cznie ubezpieczaj¹cemu. Stano-

wisko to podzieli³ S¹d Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 19 czerwca 2013 r.

uznaj¹c, ¿e „to ubezpieczaj¹cy powinien mieæ prawo decydowania o losie umo-

wy, poniewa¿ jest dysponentem umowy i œrodków w jej ramach zgromadzo-

nych. Do niego nale¿y ocena, czy chce utrzymania polisy w mocy”
4

. W zwi¹zku

z tym nale¿y przyj¹æ, ¿e norma zawarta w art. 830 k.c., uniemo¿liwiaj¹c
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wypowiedzenie umowy ubezpieczenia we wszystkich rodzajach ubezpieczeñ na

¿ycie – we w³aœciwy sposób zabezpiecza interesy ubezpieczaj¹cych, ubezpieczo-

nych i uprawnionych z umowy ubezpieczenia, zapewniaj¹c ochronê trwa³oœci

stosunku ubezpieczenia na ¿ycie.

4. Zmiana umowy ubezpieczenia

Wnikliwej analizy wymaga zagadnienie zmiany umowy ubezpieczenia. Prob-

lematyka ta odgrywa bardzo istotn¹ rolê w stosunkach ubezpieczenia na ¿ycie ze

wzglêdu na to, ¿e s¹ one zawierane z regu³y na okresy d³ugoletnie. Mo¿liwoœæ

zmiany umowy ubezpieczenia w trakcie trwania stosunku ubezpieczenia stanowi

parametr, który mo¿e mieæ decyduj¹cy wp³yw na mo¿liwoœæ dostosowania treœci

umowy do zmieniaj¹cych siê warunków prawnych i ekonomicznych.

Umowy ubezpieczenia na ¿ycie na ogó³ maj¹ charakter d³ugoterminowy, co

ma okreœlone implikacje prawne w zakresie zmian wzorca umownego, w tym

przypadku ogólnych warunków ubezpieczenia. Zgodnie z art. 830 § 4 k.c., § 3

tego przepisu stosuje siê odpowiednio w razie zmiany ogólnych warunków

ubezpieczenia na ¿ycie w czasie trwania stosunku umownego. Wed³ug tego

przepisu zmiana umowy w ubezpieczeniach na ¿ycie musi mieæ wyraŸn¹ pod-

stawê ustawow¹. Jak powy¿ej wskazano, obecnie obowi¹zuj¹ce przepisy nie

przewiduj¹ mo¿liwoœci wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez ubezpie-

czyciela. Nie zosta³y równie¿ wprowadzone przepisy okreœlaj¹ce prawo do zmia-

ny umowy ubezpieczenia przez zak³ad ubezpieczeñ. W zwi¹zku z tym w œwietle

obecnie obowi¹zuj¹cych przepisów nie ma podstaw prawnych uprawniaj¹cych

ubezpieczyciela do zmiany umowy ubezpieczenia na ¿ycie.

Brak mo¿liwoœci wprowadzania zmian w treœci umowy ubezpieczenia

w trakcie trwaj¹cego stosunku ubezpieczenia stanowi jeden z podstawowych

problemów dotycz¹cych funkcjonowania ubezpieczeñ na ¿ycie. Ta decyzja

ustawodawcy by³a podyktowana okreœlonym celem – zabezpieczeniem intere-

sów ubezpieczaj¹cych i ubezpieczonych, poniewa¿ uniemo¿liwia ubezpieczy-

cielom dokonywanie zmian umowy niekorzystnych dla ww. podmiotów.

Omawian¹ regulacjê nale¿y jednak rozpatrywaæ w szerszym kontekœcie. Jej

bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cy charakter, uniemo¿liwiaj¹cy wprowadzanie zmian

w umowie ubezpieczenia na ¿ycie, w sposób bardzo istotny ogranicza funk-

cjonowanie ca³ego rynku ubezpieczeniowego. Zapewnia ona ochronê

przed wprowadzaniem przez ubezpieczycieli w sposób uznaniowy w umowie

ubezpieczenia zmian niekorzystnych dla ubezpieczaj¹cych. Jednak przepis ten

uniemo¿liwia tak¿e jednostronne zmiany umowy przez ubezpieczyciela, które

nie s¹ niekorzystne dla ubezpieczaj¹cych i ubezpieczonych, a nawet mog¹ wy-

wrzeæ pozytywny skutek na treœæ zawartej umowy. Ubezpieczyciel ma prawo

wprowadziæ takie zmiany za zgod¹ drugiej strony umowy. Jednak taka procedura

jest skomplikowana i nale¿y uwzglêdniæ, ¿e nie wszyscy ubezpieczaj¹cy wyra¿¹

zgodê na zmianê umowy, nawet gdy jest ona dla nich korzystna.

Nale¿y równie¿ zwróciæ uwagê na to, ¿e ustawodawca nie przewidzia³ wpro-

wadzenia zmian w umowie ubezpieczenia równie¿ w takich szczególnych przy-

padkach jak: zmiana przepisów prawa, wydanie decyzji przez organ administra-
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cji lub wydanie orzeczenia s¹dowego. W takiej sytuacji zachodzi kolizja przepi-

sów uniemo¿liwiaj¹cych wprowadzanie zmian w umowie z wykonaniem decyzji

lub orzeczenia. Problem ten ma donios³e znaczenie w œwietle dostoso-

wania wzorca w zwi¹zku z istniej¹cym systemem kontroli abstrakcyj-

nej wzorców umownych, w tym w szczególnoœci wyroków S¹du

Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz niedozwolonych postano-

wieñ umownych.

Wykonywanie orzeczeñ s¹du, które wymagaj¹ zmiany o.w.u., napotyka licz-

ne trudnoœci. Przede wszystkim zakres informacji, które znajduj¹ siê rejestrze

klauzul abuzywnych prowadzonym przez Prezesa Urzêdu Ochrony Konkuren-

cji i Konsumentów (art. 479
45

§ 2 k.p.c.), ograniczony jest jedynie do treœci da-

nego postanowienia, uznanego za klauzulê abuzywn¹. Ustawodawca nie na³o-

¿y³ na Prezesa UOKiK obowi¹zku umieszczania w rejestrze uzasadnienia wyro-

ku. W zwi¹zku z powy¿szym trudno znaleŸæ je w rejestrze, co w konsekwencji

nie pozwala na uzyskanie informacji o innych postanowieniach wzorca, w któ-

rym znajdowa³o siê zakwestionowane postanowienie oraz przes³ankach, stano-

wi¹cych podstawê do uznania go za niedozwolone postanowienie umowne
5

. Dla

dokonania prawid³owej zmiany we wzorcu kluczowe znaczenie ma nie tylko

treœæ danej klauzuli uznanej za abuzywn¹, ale równie¿ uzasadnienie wyroku,

które przedstawia szerszy kontekst analizowanego postanowienia. W sytuacji,

gdy postanowienie jest odrêbnym, samodzielnym elementem wzorca, jego usu-

niêcie nie wp³ywa w istotny sposób na treœæ stosunku ubezpieczenia. W¹tpliwo-

œci budzi koniecznoœæ usuniêcia postanowieñ immanentnie powi¹zanych z in-

nymi, których brak we wzorcu powoduje jego u³omnoœæ, polegaj¹c¹ na braku

uregulowañ istotnych dla ca³ego stosunku prawnego. Ponadto nale¿y podkreœ-

liæ, ¿e ryzyko wprowadzenia odpowiednich zmian spoczywa na ubezpieczycielu,

który podejmuje przedmiotowe decyzje w sytuacji braku pe³nej informacji.

Ustawodawca nie uregulowa³ tego rodzaju przypadków, a brak takich regulacji

stanowi powa¿ny problem praktyczny, poniewa¿ utrudnia dokonanie adekwat-

nej zmiany stosowanego wzorca, a w konsekwencji w istotny sposób utrudnia

dostosowanie przez ubezpieczycieli treœci stosunku ubezpieczenia do orzeczeñ

s¹dów. Nale¿y podkreœliæ, ¿e w polskim systemie prawa nie ma odrêbnych regu-

lacji przewiduj¹cych zmianê o.w.u. w ubezpieczeniach na ¿ycie w sytuacji, gdy

okreœlone postanowienie o.w.u. zosta³o uznane na podstawie prawomocnego

wyroku s¹du za nieskuteczne
6

. Analogiczny problem wystêpuje w sytuacji

wprowadzenia nowych przepisów prawa, które wp³ywaj¹ w bezpoœredni lub

poœredni sposób na treœæ ju¿ zawartych umów ubezpieczenia lub wydania

decyzji przez organ administracji.

Rozwi¹zanie prawne polegaj¹ce na braku uprawnienia do zmiany umowy

ubezpieczenia na ¿ycie w trakcie trwania stosunku ubezpieczenia nie uwzglêd-
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nia zmieniaj¹cego siê w ostatnich latach coraz szybciej otoczenia prawno-

-gospodarczego. Ubezpieczenia na ¿ycie – jako element nowoczesnej gospodarki

– stale podlegaj¹ ewolucji, co wyra¿a siê w tym, ¿e ubezpieczyciele opracowuj¹

nowe rozwi¹zania, które odpowiadaj¹ pojawiaj¹cym siê potrzebom ich klientów.

W zwi¹zku z powy¿szym niemo¿noœæ wprowadzania zmian do ju¿ istniej¹cych

d³ugoterminowych umów ubezpieczenia mo¿e spowodowaæ sytuacjê polegaj¹c¹

na tym, ¿e ubezpieczaj¹cy, którzy wczeœniej zawarli umowy ubezpieczenia bêd¹

w gorszej sytuacji ni¿ ci, którzy zdecydowali siê podj¹æ tê decyzjê w póŸniejszym

okresie. Szczególne znaczenie ma dostosowywanie treœci umowy do zmienia-

j¹cych siê warunków ekonomicznych w d³ugoterminowych ubezpieczeniach na

¿ycie o charakterze inwestycyjnym. W tego rodzaju umowach, których celem jest

zaoferowanie najkorzystniejszych mo¿liwoœci inwestycyjnych, konieczne jest

wprowadzanie nowych rozwi¹zañ pojawiaj¹cych siê na rynku finansowym, np.

nowych ubezpieczeniowych funduszy kapita³owych, likwidacja dotychczas funk-

cjonuj¹cych lub dokonywanie zmian polityki inwestycyjnej poszczególnych fun-

duszy. W przypadku ubezpieczeñ o charakterze inwestycyjnym brak mo¿liwoœci

wprowadzenia zmian w okreœlonym zakresie, ze wzglêdu na inny charakter ryzy-

ka zwi¹zany nie z wiekiem, ale z momentem „wyjœcia” z inwestycji rodzi inne

konsekwencje. Regulacja zakazuj¹ca dostosowania treœci umowy do zmienia-

j¹cych siê warunków ekonomicznych stanowi istotê tego rodzaju umów i w tym

wzglêdzie budzi w¹tpliwoœci. Wydaje siê, ¿e w³aœciwszym rozwi¹zaniem

by³oby wprowadzenie prawa do dokonywania zmian umowy ubezpie-

czenia, z ograniczeniami okreœlonymi przez ustawodawcê. Nale¿y

przede wszystkim podkreœliæ, ¿e wprowadzenie mo¿liwoœci dokonywa-

nia zmian w ju¿ zawartych umowach ubezpieczenia na ¿ycie powinno

byæ uwarunkowane koniecznoœci¹ uwzglêdniania interesów ubezpie-

czaj¹cych, ubezpieczonych i innych uprawnionych z umowy, aby nie

pogorszyæ ich sytuacji prawnej. W celu zabezpieczenia ich sytuacji prawnej

mo¿liwe by³oby zastosowanie mechanizmów ograniczaj¹cych ryzyko inwestycyj-

ne, które jest istotne dla tego rodzaju umów, np. obligatoryjnego przenoszenia

œrodków do funduszy o ni¿szym poziomie ryzyka w przypadku zamkniêcia do-

tychczas funkcjonuj¹cego funduszu w sytuacji niepodjêcia decyzji indywidualnej

przez ubezpieczaj¹cego.

Powy¿sze rozwa¿ania prowadzone by³y w oparciu o regulacje prawne do-

tycz¹ce umowy ubezpieczenia na ¿ycie, które nie przewiduj¹ odrêbnych roz-

wi¹zañ dla umów o charakterze ochronnym, jak i inwestycyjnym. Przyjmuj¹c, ¿e

niektóre rodzaje umów, jak np. umowa ubezpieczenia na ¿ycie z ufk, s¹ umowa-

mi nienazwanymi (takie stanowisko zosta³o przedstawione w literaturze oraz

w orzecznictwie
7

) nale¿y uznaæ, ¿e zmiany tego rodzaju umowy w trakcie trwania

stosunku ubezpieczenia s¹ dopuszczalne. S¹d przyj¹³ równie¿, ¿e umowa ubez-

pieczenia na ¿ycie z ufk jako nienazwana mo¿e byæ zmieniona a contrario

art. 385
3

pkt 10 k.c., czyli je¿eli zosta³a wskazana wa¿na przyczyna.
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5. Stosowanie klauzul modyfikacyjnych

Ubezpieczyciele, ze wzglêdu na d³ugotrwa³y charakter umowy ubezpiecze-

nia na ¿ycie, w ogólnych warunkach ubezpieczenia pos³uguj¹ siê klauzula-

mi modyfikacyjnymi. S¹ to postanowienia umowy, które kreuj¹ mechanizm

automatycznego dokonywania zmian w umowie ubezpieczenia w trakcie trwa-

nia stosunku ubezpieczenia, okreœlaj¹c przes³anki uruchamiaj¹ce dany

mechanizm.

Do pierwszej grupy klauzul mo¿na zaliczyæ postanowienia umowy

wprowadzaj¹ce mechanizm indeksacji. Polega ona na cyklicznym, z regu³y co-

rocznym, podwy¿szaniu sk³adki oraz sumy ubezpieczenia o wskazany wskaŸ-

nik. Co do zasady jest on stosowany w d³ugoterminowych umowach ubezpie-

czenia na ¿ycie ze sk³adk¹ regularn¹. Podstawê prawn¹ mechanizmu waloryza-

cji zawiera art. 18 ust. 5 ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej. Na podstawie

tego przepisu zak³ad ubezpieczeñ mo¿e dokonywaæ indeksacji sk³adki ubezpie-

czeniowej oraz innych op³at pobieranych od ubezpieczaj¹cego lub nale¿nych

ubezpieczaj¹cemu z tytu³u zawartej umowy, pod warunkiem przedstawienia

w umowie ubezpieczenia metod i terminów, wed³ug których dokonuje siê

indeksacji. Z regu³y mechanizm indeksacji polega na tym, ¿e ubezpieczyciel raz

do roku w okreœlonym okresie przed rocznic¹ polisy proponuje ubezpiecza-

j¹cemu indeksacjê sumy ubezpieczenia i sk³adki. Ubezpieczaj¹cy jest obo-

wi¹zany op³acaæ sk³adkê w nowej wysokoœci, a ubezpieczyciel jest zobowi¹zany

do wyp³aty wy¿szej sumy ubezpieczenia w sytuacji, gdy ubezpieczaj¹cy w okreœ-

lonym terminie nie z³o¿y mu oœwiadczenia o odmowie wyra¿enia zgody na inde-

ksacjê. W przeciwnym przypadku wysokoœæ sk³adki i sumy ubezpieczenia pozo-

staje na dotychczasowym poziomie. WskaŸnik indeksacji jest ustalany co roku

przez ubezpieczyciela wed³ug kryteriów okreœlonych w o.w.u. Z regu³y jest on

kszta³towany w odniesieniu do czynników makroekonomicznych, systemów do-

stosowawczych, takich jak indeks wzrostu cen towarów i us³ug lub wzrostu p³ac

w gospodarce opublikowanych przez GUS
8

. Mo¿e byæ równie¿ okreœlony pro-

centowo w polisie. Niekiedy ubezpieczyciele przewiduj¹, ¿e mog¹ ustaliæ inny

wskaŸnik waloryzacji w umowie z ubezpieczaj¹cym.

Mechanizm indeksacji odgrywa bardzo donios³¹ rolê w d³ugoter-

minowych umowach ubezpieczenia na ¿ycie. S³u¿y on dostosowaniu

wartoœci wyp³acanych œwiadczeñ do realnej wartoœci pieni¹dza, która zmienia

siê w czasie na skutek procesów inflacyjnych. Pozbawienie mo¿liwoœci indeksa-

cji sumy ubezpieczenia, a w konsekwencji wysokoœci sk³adki ubezpieczeniowej

prowadzi³oby do niemo¿noœci realizacji celu ubezpieczenia, jakim jest zapew-

nienie wyp³aty œrodków zabezpieczaj¹cych potrzeby zwi¹zane z wyst¹pieniem

okreœlonych wypadków ubezpieczeniowych, co jest mo¿liwe tylko wtedy, gdy

wartoœæ tych œwiadczeñ odpowiada wartoœci nabywczej pieni¹dza. Nale¿y

podkreœliæ, ¿e jedynie mechanizm powoduj¹cy jednoczesne podwy¿szenie

sk³adki i sumy ubezpieczenia jest rozwi¹zaniem zas³uguj¹cym na aprobatê.
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W przesz³oœci niektórzy ubezpieczyciele stosowali metodê podwy¿szania sk³ad-

ki, nie podwy¿szaj¹c sumy ubezpieczenia. Jednak postanowienie o.w.u. o na-

stêpuj¹cej treœci: „Podwy¿szenie sk³adki regularnej w wyniku indeksacji nie

powoduje podwy¿szenia sumy ubezpieczenia i górnego limitu sumy ubezpie-

czenia pocz¹wszy od rocznicy polisy nastêpuj¹cej po osi¹gniêciu przez ubez-

pieczonego wieku 60 lat.” zosta³o uznane za niedozwolone postanowienie umo-

wne i wpisane do rejestru pod numerem 3459 (data wyroku 19.09.2011)
9

. Nie

budzi w¹tpliwoœci, ¿e taka regulacja dyskryminuje jedn¹ stronê umowy – ubez-

pieczaj¹cego, nak³adaj¹c na niego nowy obowi¹zek, nieznajduj¹cy odzwier-

ciedlenia w przys³uguj¹cych mu uprawnieniach.

Nale¿y równie¿ rozwa¿yæ kwestiê mo¿liwoœci podwy¿szenia sumy ubezpie-

czenia w trakcie trwania umowy o kwotê w istotny sposób wy¿sz¹ ni¿ wyni-

kaj¹ca z poziomu indeksacji, np. o 25%, dotychczas obowi¹zuj¹cej sumy ubez-

pieczenia. Niekiedy ubezpieczyciele przyznaj¹ takie prawo w zwi¹zku z wy-

st¹pieniem okreœlonych zdarzeñ w ¿yciu ubezpieczonego, np. zawarcia

ma³¿eñstwa, urodzenia siê dziecka, z³o¿enia przez ubezpieczonego wniosku

o wpisanie do ksiêgi wieczystej nieruchomoœci, której jest on w³aœcicielem lub

wspó³w³aœcicielem, hipoteki zabezpieczaj¹cej kredyt udzielony ubezpieczone-

mu w celu nabycia przez niego tej nieruchomoœci. Ubezpieczaj¹cy ma prawo

wnioskowaæ o podwy¿szenie sumy ubezpieczenia w takich przypadkach bez ko-

niecznoœci sk³adania dodatkowej deklaracji ryzyka. Ubezpieczyciel mo¿e

zastrzec, ¿e ubezpieczaj¹cy ma prawo skorzystaæ z powy¿szego prawa raz

w ca³ym okresie ubezpieczenia.

Nale¿y przyj¹æ, ¿e ubezpieczyciele mog¹ wprowadziæ w o.w.u. postanowie-

nia, które uzale¿niaj¹ prawo do zmiany sumy ubezpieczenia o wskaŸnik prze-

wy¿szaj¹cy indeksacjê pod warunkiem dokonania ponownej oceny ryzyka.

W takim przypadku ubezpieczyciel mo¿e przewidzieæ analogiczne sankcje jak

te okreœlone w art. 830 k.c. w sytuacji, gdy ubezpieczaj¹cy udzieli nieprawdzi-

wych informacji. W literaturze przedmiotu takie zmiany umowy okreœlane s¹

jako tzw. umowy rozszerzaj¹ce i traktowane s¹ jako nowe umowy ubezpiecze-

nia; od chwili ich zawarcia nale¿y liczyæ 3-letni termin okreœlony w art. 834

k.c.
10

. Umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia mog¹ skróciæ powy¿szy ter-

min. Dotyczy to jednak wy³¹cznie informacji, które zosta³y udzielone ubezpie-

czycielowi w zwi¹zku z zawarciem umowy ubezpieczenia rozszerzaj¹cej zakres

ochrony. Ubezpieczyciel mo¿e skutecznie podnieœæ zarzut udzielenia niepraw-

dziwych informacji jedynie w zakresie odmowy wyp³aty œwiadczenia pieniê¿ne-

go w podwy¿szonej wysokoœci. Sankcja nie mo¿e dotykaæ uprawnieñ, które sta³y

siê niesporne wskutek up³ywu terminu liczonego od dnia zawarcia umowy pier-

wotnej. Nale¿y zgodziæ siê z przedstawionym pogl¹dem, poniewa¿ w przeciw-

nym razie ubezpieczyciel nie móg³by zaufaæ informacjom udzielanym mu przez
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ubezpieczaj¹cego lub ubezpieczonego przed dokonaniem modyfikacji stosunku

prawnego (po up³ywie trzech lat od zawarcia umowy pierwotnej), a ewentualne

podanie nieprawdziwych informacji nie spotka³oby siê w takim przypadku

z adekwatn¹ sankcj¹
11

.

Druga grupa klauzul modyfikacyjnych dotyczy okreœlonych wielkoœci

kwotowych, które stanowi¹ element stosunku ubezpieczenia, np. minimalnych

i maksymalnych wysokoœci sk³adek ubezpieczeniowych (podstawowych i dodat-

kowych), wyp³at czêœciowych, op³at pobieranych przez ubezpieczyciela. Na

ogó³ informacje te s¹ zawarte w odrêbnym dokumencie „Tabela limitów

i op³at”, stanowi¹cym za³¹cznik do umowy. W umowach o charakterze d³ugo-

terminowym ubezpieczyciele wprowadzaj¹ postanowienia przewiduj¹ce mo¿li-

woœæ zmian op³at lub limitów. Podstawa prawna indeksacji op³at zosta³a okreœ-

lona w art. 18 ust. 5 ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej.

Ubezpieczyciele stosuj¹ ró¿ne rozwi¹zania w zakresie formu³owania me-

chanizmu indeksacji op³at. Na przyk³ad o.w.u mog¹ przewidywaæ, ¿e w ka¿dym

roku kalendarzowym ubezpieczyciel mo¿e dokonaæ indeksacji op³at operacyj-

nych wyra¿onych kwotowo o wskaŸnik ustalony na podstawie 12-miesiêcznego

wskaŸnika wzrostu cen towarów i us³ug, publikowanego przez Prezesa G³ówne-

go Urzêdu Statystycznego. Aktualna wysokoœæ powy¿szych op³at po ich zmianie

bêdzie publikowana na stronie internetowej ubezpieczyciela oraz bêdzie

dostêpna w jego siedzibie.

Niekiedy stosowana jest równie¿ klauzula odwo³uj¹ca siê do wa¿nych

przyczyn.

„Wa¿n¹ przyczyn¹ jest zmiana lub wprowadzenie nowych przepisów pra-

wa oraz zmiana warunków œwiadczenia ochrony ubezpieczeniowej, w wyniku

wydania:

– wi¹¿¹cych ubezpieczyciela zaleceñ lub decyzji przez organ nadzoru lub

przez inny organ administracji publicznej;

– orzeczenia o utracie mocy obowi¹zuj¹cej aktu normatywnego w ca³oœci lub

w czêœci przez Trybuna³ Konstytucyjny;

– orzeczenia przez S¹d Najwy¿szy, s¹d powszechny, Naczelny S¹d Admini-

stracyjny lub inny s¹d administracyjny.

Wa¿n¹ przyczyn¹, o której mowa w ust. 1, jest równie¿ istotna zmiana sy-

tuacji ekonomiczno-gospodarczej, w wyniku której wyst¹pi jedno z nastê-

puj¹cych zdarzeñ:

– wzrost rentownoœci jednego z typów obligacji Skarbu Pañstwa Rzeczypo-

spolitej Polskiej notowanych na rynku wtórnym o ponad 950 punktów ba-

zowych w okresie 12 kolejnych miesiêcy;

– wzrost stopy referencyjnej (okreœlanej przez bank centralny) waluty

bêd¹cej prawnym œrodkiem p³atniczym na terenie Rzeczypospolitej Pol-

skiej, o ponad 950 punktów bazowych w okresie 12 kolejnych miesiêcy;

– spadek indeksu (...) Gie³dy Papierów Wartoœciowych (...) lub (...) lub (...)

banku o ponad 25% w okresie 12 kolejnych miesiêcy”.
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W przedstawionych powy¿ej przypadkach nie mamy do czynienia z mecha-

nizmem automatycznego podwy¿szania wysokoœci sk³adek, wyp³at lub op³at

w oparciu o z góry okreœlone w umowie wskaŸniki. Ubezpieczyciele zastosowali

konstrukcjê przyznania sobie w o.w.u. jednostronnego uprawnienia do zmiany

tych wielkoœci. Prawo do dokonywania indeksacji op³at pobieranych od ubez-

pieczaj¹cego lub nale¿nych ubezpieczaj¹cemu z tytu³u zawartej umowy usta-

wodawca dopuszcza jedynie pod warunkiem przedstawienia w umowie ubez-

pieczenia metod i terminów, wed³ug których dokonuje siê indeksacji sk³adki

ubezpieczeniowej oraz innych op³at. Postanowienia o.w.u. wymieniaj¹ce np.

wa¿ne powody zmiany umowy powinny byæ sformu³owane w sposób jednozna-

czny i zrozumia³y pos³uguj¹c siê pojêciami precyzyjnymi oraz odwo³uj¹c siê do

obiektywnych kryteriów, z zastrze¿eniem niemo¿noœci podania konkretnych

wielkoœci. W takim przypadku wydaje siê, ¿e nie bêdzie mia³ zastosowania

art. 12 ust. 3 i 4 ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej, przewiduj¹cy ¿e posta-

nowienia sformu³owane niejednoznaczne interpretuje siê na korzyœæ ubezpie-

czaj¹cego, ubezpieczonego, uposa¿onego lub uprawnionego z umowy ubezpie-

czenia. W zwi¹zku z powy¿szym nie budzi w¹tpliwoœci, ¿e szczególna zmiana

umowy ubezpieczenia na ¿ycie polegaj¹ca na indeksacji jest dopuszczalna

w œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, jednak z zastrze¿eniem prze-

widzianych w ustawie warunków.

6. Podsumowanie

W polskim systemie prawa regulacja prawna dotycz¹ca wypowiedzenia

i zmiany umowy ubezpieczenia na ¿ycie ma charakter generalny i znajduje za-

stosowanie do wszystkich umów, nie wprowadzaj¹c rozró¿nienia na umowy

o charakterze ochronnym i inwestycyjnym, mimo faktu, ¿e konsekwencje wy-

powiedzenia i zmiany tych dwóch rodzajów umów – ze wzglêdu na odmienny

charakter ryzyka – s¹ inne. Nale¿y uznaæ, ¿e w odniesieniu do umów ubezpie-

czenia na ¿ycie o charakterze ochronnym restrykcyjne ograniczenia w zakresie

zmiany umowy s¹ uzasadnione ich charakterem. Jednak w przypadku ubezpie-

czeñ o charakterze inwestycyjnym mo¿liwoœæ wprowadzenia zmian w umowie,

dostosowuj¹cych jej treœæ do zmieniaj¹cych siê warunków ekonomiczno-spo-

³ecznych, powinna byæ przez ustawodawcê dopuszczona, z zastrze¿eniem ogra-

niczeñ maj¹cych na celu zabezpieczenie interesów ubezpieczaj¹cych, ubez-

pieczonych i innych uprawnionych z umowy ubezpieczenia. Nale¿y wzi¹æ pod

uwagê, ¿e w przypadku braku mo¿liwoœci wprowadzania zmian w trakcie trwa-

nia stosunku ubezpieczenia, w szczególnoœci w umowach terminowych, istnie-

je ryzyko, ¿e ubezpieczaj¹cy, którzy zawarli tak¹ umowê bêd¹ w mniej korzyst-

nej sytuacji ni¿ nowi klienci ubezpieczycieli korzystaj¹cy z uaktualnionej oferty,

poniewa¿ mog¹ oni jedynie rozwi¹zaæ zawart¹ umowê.
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Termination and Amendment of the Life Insurance Contract

by the Insurer

The article is devoted to the termination and amendment of life insurance contracts. The issue of

life insurance contract termination by the insurer has been discussed in detail together with the

change of the contents of the continuous contractual relationship during its course. The author

paid special attention to the termination and amendment of the unit-linked life insurance con-

tracts due to a different nature of this kind of contracts. This question plays an exceptionally impo-

rtant role in the case of long-term life assurance, because the unilateral modification clause and,

in particular, the amendment of the contract, exerts an influence on the contents of the insuran-

ce relationship over a long period of its operation.

Keywords: legal basis for termination of the contract, investment and protective contracts, prohi-

bited clauses, premium and the sum insured indexation, modifying clauses.
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