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Op³aty likwidacyjne w umowach

ubezpieczenia na ¿ycie

z ubezpieczeniowym funduszem

kapita³owym – wybrane problemy

orzecznictwa s¹dowego

Artyku³ poœwiêcony jest wybranym problemom dotycz¹cym op³at likwidacyjnych w umowach

ubezpieczenia na ¿ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita³owym. Op³aty te maj¹ zniechêcaæ

klientów do rozwi¹zywania umów przed up³ywem okresu ich obowi¹zywania, a tym samym zagwa-

rantowaæ ubezpieczycielom rentownoœæ omawianych us³ug. Praktyka pokazuje jednak, i¿ po-

wszechnym problemem jest zastrzeganie tych op³at w nadmiernej wysokoœci, nieadekwatnej do

rzeczywiœcie ponoszonych przez ubezpieczycieli kosztów zwi¹zanych z wykonywaniem umowy.

Celem opracowania jest analiza charakteru prawnego op³at likwidacyjnych na tle specyfiki umowy

ubezpieczenia na ¿ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita³owym oraz omówienie najistot-

niejszych argumentów ubezpieczycieli, uzasadniaj¹cych pobieranie takich op³at. Rozwa¿aniom

towarzyszy przegl¹d orzecznictwa s¹dowego, które pozwala wskazaæ g³ówne problemy zwi¹zane

z ocen¹ legalnoœci postanowieñ umownych odnosz¹cych siê do op³at likwidacyjnych.

S³owa kluczowe: ubezpieczenie na ¿ycie, ubezpieczeniowy fundusz kapita³owy, op³ata likwida-

cyjna, klauzule abuzywne, orzecznictwo.

1. Geneza problemu zwi¹zanego z pobieraniem op³at

likwidacyjnych

Umowa ubezpieczenia na ¿ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita³owym (da-

lej: „ufk”) oferuje ochronê ubezpieczeniow¹ poprzez bezpoœredni udzia³ we wzroœcie

wartoœci szczególnego maj¹tku, okreœlanego jako fundusz
1

. Charakterystycznym jej ele-

mentem jest ubezpieczeniowy fundusz kapita³owy, który zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 50

ustawy z dnia 11 wrzeœnia 2015 r. o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

(dalej: „u.d.u.r.”)
2

jest wydzielonym funduszem aktywów, stanowi¹cym rezerwê two-

rzon¹ ze sk³adek ubezpieczeniowych, inwestowanym w sposób okreœlony w umowie.

Fundusz ten s³u¿y gromadzeniu i inwestowaniu œrodków finansowych przez nabywanie

jednostek odpowiednich funduszy ze œrodków pochodz¹cych ze sk³adek
3

. Omawiana

umowa przewiduje zatem wyp³atê sumy ubezpieczenia w razie œmierci ubezpiecza-
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j¹cego lub do¿ycia przez niego okreœlonego wieku, jednak wysokoœæ tej sumy uzale¿nio-

na jest od wyników inwestycyjnych funduszu
4

.

Charakter prawny umowy ubezpieczenia na ¿ycie z ufk jest przedmiotem dyskusji,

tym bardziej, ¿e przepisy u.d.u.r. nie okreœlaj¹ jej essentialia negotii, odnosz¹c siê

tylko do zakresu obowi¹zków informacyjnych ubezpieczyciela
5

. Czêœæ przedstawicieli

doktryny uwa¿a, ¿e jest to jedna z odmian umowy ubezpieczenia, a œciœlej ubezpie-

czenia na ¿ycie
6

. Za tym stanowiskiem przemawia fakt, ¿e w za³¹czniku do u.d.u.r.

umowa ta wymieniona jest wœród ubezpieczeñ na ¿ycie. Nie jest to jednak typowa

forma ubezpieczenia osobowego, gdy¿ jej konstrukcja zawiera wiele rozwi¹zañ niety-

powych dla ubezpieczeñ
7

. Dlatego te¿ w doktrynie i w orzecznictwie reprezentowany

jest równie¿ pogl¹d, zgodnie z którym umowa ta jest umow¹ mieszan¹, maj¹c¹ cechy

umowy ubezpieczenia, jak i umowy o inwestowanie powierzonych œrodków na rachu-

nek
8

.

Specyfika omawianej umowy polega na tym, ¿e sk³ada siê ona z czêœci ochronnej

oraz czêœci inwestycyjnej
9

. A. Ch³opecki zauwa¿a, ¿e umowa ta podlega regulacjom pra-

wnym dotycz¹cym dzia³alnoœci ubezpieczeniowej, lecz stanowi produkt inwestycyjny

równowa¿ny inwestycjom w jednostki funduszy inwestycyjnych, a celem jej stworzenia

by³a chêæ ominiêcia wymogów zwi¹zanych z zarz¹dzaniem cudzymi aktywami
10

. Rów-

nie¿ w za³o¿eniach do projektu ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej i reasekuracyj-

nej wskazano, ¿e umowa ta nie ma charakteru ochronnego, lecz „ukrywa” us³ugê o cha-

rakterze inwestycyjnym, a ochrona ubezpieczeniowa jest zredukowana do minimum
11

.

Inwestycyjny charakter omawianej umowy powoduje, ¿e ubezpieczaj¹cy ma co prawda

szansê wzrostu wartoœci swoich aktywów, jednak ponosi ryzyko utraty ich wartoœci
12

.

Natomiast suma wyp³acana po zakoñczeniu trwania stosunku ubezpieczenia nie jest

w istocie sum¹ ubezpieczenia, lecz nieokreœlon¹ wartoœci¹ przysz³¹ uzyskan¹ wskutek

inwestycji w fundusze kapita³owe, czego konsekwencj¹ jest brak gwarancji wyp³aty
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okreœlonej kwoty
13

. Umowy ubezpieczenia na ¿ycie z ufk, same w sobie skomplikowane,

s¹ czêsto prezentowane nieobeznanym w kwestiach finansowych konsumentom jako

rodzaj bezpiecznych quasi-lokat z gwarantowanym zyskiem
14

. Poniewa¿ ryzyko inwesty-

cyjne powoduje czêsto brak spodziewanych korzyœci, niektórzy konsumenci staraj¹ siê

rozwi¹zaæ umowê przed czasem jej trwania. W celu zabezpieczenia przed utrat¹

zysków, spowodowan¹ przedwczesnym rozwi¹zaniem umowy, powszechn¹ praktyk¹

wœród ubezpieczycieli oferuj¹cych ubezpieczenia na ¿ycie z ufk jest zamieszczanie we

wzorcach umownych klauzul umo¿liwiaj¹cych im pobieranie w razie rozwi¹zania umo-

wy przez konsumenta przed up³ywem czasu jej obowi¹zywania tzw. op³at likwidacyj-

nych. Sama dopuszczalnoœæ pobierania takich op³at nie budzi w¹tpliwoœci zgodnie z za-

sad¹ swobody umów
15

, natomiast kontrowersyjne s¹ praktyki rynkowe w postaci pobie-

rania op³at bardzo wysokich
16

.

Zgodnie z art. 26 ust. 4 zd. 1 u.d.u.r., w przypadku odst¹pienia lub wyst¹pienia

z umowy ubezpieczenia na ¿ycie z ufk, zak³ad ubezpieczeñ wyp³aca wartoœæ jednostek

ubezpieczeniowych funduszy kapita³owych wed³ug stanu na dzieñ otrzymania informa-

cji o odst¹pieniu lub wyst¹pieniu z umowy pomniejszon¹ nie wiêcej ni¿ o 4 proc. Jed-

nak¿e regulacja ta nie rozwi¹zuje do koñca problemu wysokoœci op³at likwidacyjnych

z trzech powodów.

Po pierwsze, przepis ten obowi¹zuje dopiero od dnia wejœcia w ¿ycie wspomnianej

ustawy (1 stycznia 2016 r.), a zatem nie dotyczy postanowieñ zamieszczonych w umo-

wach zawartych przed tym dniem
17

. Z uwagi na d³ugoterminowy charakter omawianych

umów, wiêkszoœæ tocz¹cych siê aktualnie (a nawet wszczêtych w najbli¿szej przysz³oœci)

sporów s¹dowych zwi¹zanych z wysokoœci¹ op³at likwidacyjnych dotyczy umów zawar-

tych przed 1 stycznia 2016 r., a wiêc problem wysokoœci tych op³at pozostanie jeszcze

d³ugo aktualny.

Po drugie, redakcja wspomnianego przepisu budzi w¹tpliwoœci, gdy¿ jego ust. 1

stanowi, ¿e ubezpieczaj¹cy mo¿e odst¹piæ od umowy ubezpieczenia na ¿ycie z ufk

w terminie 60 dni od dnia otrzymania po raz pierwszy rocznej informacji o wysokoœci

œwiadczeñ przys³uguj¹cych mu z tytu³u zawartej umowy oraz o wartoœci wykupu.

W powi¹zaniu z ust. 1, ust. 4 tego¿ przepisu mo¿e to sugerowaæ, ¿e 4-procentowy limit

okreœlony w ust. 4 dotyczy nie ka¿dego odst¹pienia od umowy, niezale¿nie w jakim ter-

minie ono nastêpuje, lecz tylko odst¹pienia w terminie 60 dni od otrzymania pierwszej

informacji rocznej. Zdaniem M. Wiœniewskiego, ograniczenie, o którym mowa

w art. 26 ust. 4, dzia³a bez wzglêdu na termin, w którym dochodzi do rezygnacji z umo-

wy
18

. Jednak¿e mo¿na siê równie¿ spotkaæ z pogl¹dem, wedle którego „w przypadku

umów ubezpieczenia na ¿ycie z elementem inwestycyjnym zawartych po wejœciu
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Apelacyjnego w Warszawie z 14 maja 2010 r. (VI ACa 1175/09), LEX nr 6942424.
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jektowanej regulacji, Wiadomoœci Ubezpieczeniowe 2015, nr 1, s. 78.
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Zob. M. Wiœniewski, „Ubezpieczenia o charakterze oszczêdnoœciowym w œwietle nowych re-

gulacji”, Wiadomoœci Ubezpieczeniowe 2016, nr 3, s. 77.



w ¿ycie ustawy klienci maj¹ prawo do odst¹pienia od umowy w terminie 60 dni od

otrzymania po raz pierwszy rocznej informacji o wysokoœci przys³uguj¹cych œwiad-

czeñ. Wtedy zwracane œrodki mog¹ zostaæ pomniejszone o maksymalnie 4 proc. war-

toœci wp³aconych sk³adek. W pozosta³ych przypadkach (w domyœle – Autorce chodzi³o

chyba nie tylko o umowy zawarte przed wejœciem w ¿ycie ustawy, ale te¿ o pozosta³e

przypadki odst¹pieñ, tj. w póŸniejszym terminie – przyp. aut.) mo¿na pobieraæ op³aty

likwidacyjne, o ile nie s¹ one zbyt wysokie i nie godz¹ w interesy konsumenta”
19

. Po-

niewa¿ pierwsze odst¹pienia od umów po okresie d³u¿szym ni¿ 60 dni od otrzymania

pierwszej informacji rocznej mog³y nast¹piæ niedawno lub dopiero nast¹pi¹, stanowi-

sko judykatury w tym wzglêdzie nie zosta³o jeszcze sprecyzowane, lecz wydaje siê, ¿e

wyk³adnia prokonsumencka wymaga³aby opowiedzenia siê za pierwszym z przytoczo-

nych wy¿ej pogl¹dów.

Po trzecie, nale¿y zwróciæ uwagê na treœæ zd. 2 omawianego przepisu, zgodnie z któ-

rym zak³ad ubezpieczeñ mo¿e pomniejszyæ wyp³acane kwoty o koszt udzielanej ochrony

ubezpieczeniowej, chyba ¿e koszty te zosta³y rozliczone wczeœniej. W doktrynie wskazu-

je siê, i¿ oznacza to, ¿e ubezpieczyciel mo¿e nie tylko pomniejszyæ zwracan¹ wartoœæ

jednostek uczestnictwa o 4 proc., ale tak¿e o koszt udzielanej ochrony ubezpieczenio-

wej
20

. Wynika³oby z tego wiêc, ¿e pu³ap 4-procentowy nie jest bezwzglêdnym limitem

sumy, któr¹ ubezpieczyciel mo¿e odliczyæ od wyp³acanej klientowi kwoty w razie

odst¹pienia od umowy
21

. Zmiana legislacyjna spowoduje zatem pewne ograniczenie

problemu, ale nie jego znikniêcie.

W odniesieniu do klauzul umownych przewiduj¹cych mo¿liwoœæ pobrania op³aty

likwidacyjnej czêsto podnoszony jest zarzut ich abuzywnoœci. Zgodnie z art. 385
1

§ 1

zd. 1 k.c., klauzulami abuzywnymi (niedozwolonymi postanowieniami umownymi) s¹

nieuzgodnione indywidualnie postanowienia umowy zawieranej z konsumentem,

kszta³tuj¹ce jego prawa i obowi¹zki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i ra¿¹co

naruszaj¹ce jego interesy, a § 3 tego przepisu stanowi, i¿ nieuzgodnione indywidual-

nie s¹ te postanowienia umowy, na których treœæ konsument nie mia³ rzeczywistego

wp³ywu. W szczególnoœci odnosi siê to do postanowieñ przejêtych z wzorców umow-

nych. W orzecznictwie zaczyna przewa¿aæ tendencja do uznawania postanowieñ

umownych przewiduj¹cych obowi¹zek uiszczenia op³at likwidacyjnych w nadmiernej

wysokoœci za klauzule abuzywne, oparta na argumentacji, zgodnie z któr¹ pobieranie

op³at likwidacyjnych w wysokoœci nieweryfikowalnej i oderwanej od rozmiaru uiszczo-

nych sk³adek oraz poniesionych przez ubezpieczyciela kosztów ra¿¹co narusza intere-

sy konsumentów
22

. Tendencja ta powoduje oczywiœcie poszukiwanie przez ubezpie-

czycieli œrodków obrony. Jednym z nich jest „gra nazewnictwem”, na któr¹ wskazuje

fakt, ¿e omawiane op³aty, pocz¹tkowo zwane likwidacyjnymi, po niekorzystnych wyro-

kach s¹dów zaczê³y przybieraæ nazwy œwiadczenia wykupu, op³aty za wykup, za dystry-
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bucjê czy te¿ op³aty dystrybucyjnej
23

. Natomiast drugim sposobem obrony jest podno-

szenie szeregu argumentów prawnych i ekonomicznych, z których najwa¿niejsze zas³u-

guj¹ na omówienie.

2. Op³ata likwidacyjna jako œwiadczenie g³ówne lub uboczne

Pierwszym z takich argumentów jest odwo³anie siê do treœci zd. 2 art. 385
1

§ 1 k.c.,

zgodnie z którym za klauzule abuzywne nie mog¹ byæ uznane postanowienia okreœlaj¹ce

g³ówne œwiadczenia stron, je¿eli zosta³y sformu³owane w sposób jednoznaczny. Ubez-

pieczyciele wskazuj¹ zatem, ¿e postanowienia umowne umo¿liwiaj¹ce im pobranie

op³aty likwidacyjnej okreœlaj¹ g³ówne œwiadczenie stron w postaci wartoœci wykupu,

a wiêc nie mog¹ byæ uznane za klauzule abuzywne.

Sposób rozumienia pojêcia „g³ównych œwiadczeñ stron” nie jest w doktrynie jedno-

lity
24

. W œwietle jednego z pogl¹dów termin ten nie jest to¿samy z pojêciem elementów

przedmiotowo istotnych (essentialia negotii), gdy¿ chodzi raczej o klauzule regu-

luj¹ce œwiadczenia typowe dla danego stosunku prawnego, a niekoniecznie o te, które

trzeba by okreœlaæ jako przedmiotowo istotne
25

. Natomiast wed³ug drugiego stanowi-

ska, przez g³ówne œwiadczenia stron nale¿y rozumieæ postanowienia o charakterze

konstytutywnym dla danego typu czynnoœci prawnych, a zatem w przypadku umów

nazwanych – essentialia negotii umowy, a w przypadku umów nienazwanych za po-

stanowienia okreœlaj¹ce g³ówne œwiadczenia stron uznaje siê postanowienia okreœ-

laj¹ce elementy konstytutywne dla danego rodzaju czynnoœci prawnej, pozwalaj¹ce na

jej identyfikacjê
26

. Stanowisko drugie przyjêto tak¿e w orzecznictwie, w którym pod-

kreœla siê koniecznoœæ w¹skiego rozumienia pojêcia „g³ównych œwiadczeñ stron” (zob.

wyrok S¹du Najwy¿szego z 8 czerwca 2004 r., I CK 635/03)
27

. Wydaje siê, ¿e jest to sta-

nowisko prawid³owe, gdy¿ nadmierne rozszerzanie pojêcia „g³ównych œwiadczeñ

stron” mo¿e prowadziæ do nieuzasadnionego odmawiania kontroli abuzywnoœci klau-

zul umownych.

W odniesieniu do umowy ubezpieczenia w doktrynie nie budzi w¹tpliwoœci, ¿e g³ów-

nym œwiadczeniem ubezpieczaj¹cego jest zap³ata sk³adki, natomiast co do g³ównego

œwiadczenia ubezpieczyciela zarysowa³y siê dwa stanowiska
28

. Je¿eli bowiem uznaæ, ¿e

ubezpieczyciel spe³nia swoje œwiadczenie tylko w razie zajœcia wypadku ubezpieczenio-

wego, to zakres postanowieñ okreœlaj¹cych jego œwiadczenie g³ówne bêdzie wê¿szy

i obejmowaæ bêdzie postanowienia okreœlaj¹ce wysokoœæ odszkodowania – w przypadku

ubezpieczeñ maj¹tkowych lub umówionej sumy pieniê¿nej, renty lub innego œwiadcze-

nia – w przypadku ubezpieczeñ osobowych
29

. Natomiast je¿eli przyjmiemy, ¿e w³aœci-

wym œwiadczeniem ubezpieczyciela jest ponoszenie ryzyka czy udzielanie ochrony ube-

zpieczeniowej, zakres postanowieñ okreœlaj¹cych g³ówne œwiadczenie ubezpieczyciela

bêdzie szerszy i mieœciæ siê w nim bêd¹ tak¿e postanowienia okreœlaj¹ce przedmiot
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ochrony, definicjê wypadku ubezpieczeniowego czy wy³¹czenia odpowiedzialnoœci

ubezpieczyciela
30

.

W mojej ocenie, za trafne nale¿a³oby uznaæ pierwsze z wymienionych wy¿ej stano-

wisk, gdy¿ zbytnie poszerzanie zakresu g³ównych œwiadczeñ stron mog³oby istotnie

ograniczaæ mo¿liwoœci kontroli postanowieñ umownych pod k¹tem ich abuzywnoœci.

Jednak¿e umowa ubezpieczenia na ¿ycie z ufk nie jest typow¹ umow¹ ubezpieczenia,

lecz umow¹ mieszan¹ z dominuj¹cym elementem inwestycyjnym. Dlatego te¿ problem

okreœlenia g³ównych œwiadczeñ stron tej umowy wymaga odrêbnego rozwa¿enia. Odpo-

wiedzi wymaga zw³aszcza pytanie, czy do g³ównych œwiadczeñ stron tej umowy nale¿y

wartoœæ wykupu.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 u.d.u.r., w umowie ubezpieczenia na ¿ycie, je¿eli

jest zwi¹zana z ufk, zak³ad ubezpieczeñ okreœla m.in. zasady ustalania wartoœci œwiad-

czeñ z umowy ubezpieczenia z tytu³u œmierci ubezpieczonego i do¿ycia ubezpieczone-

go do koñca okresu ochrony ubezpieczeniowej oraz zasady ustalania wartoœci ca³ko-

witego i czêœciowego wykupu ubezpieczenia. Wartoœæ wykupu stanowi wiêc ekwi-

walent sk³adki ubezpieczeniowej przeznaczonej na inwestowanie i jest pochodn¹ war-

toœci jednostek funduszy, znajduj¹cych siê na rachunku ubezpieczaj¹cego, a tak¿e

okreœla wysokoœæ œwiadczenia ubezpieczyciela, zwi¹zanego z rozliczeniem wza-

jemnych œwiadczeñ stron w razie przedterminowego zakoñczenia umowy
31

. Wykup

ca³kowity jest œwiadczeniem jednorazowym, polegaj¹cym na wyp³acie wszystkich

œrodków zgromadzonych na rachunku ubezpieczaj¹cego w ufk, przy czym skutkiem

tego œwiadczenia jest wygaœniêcie umowy. Natomiast wykup czêœciowy obejmuje

wyp³atê tylko czêœci œrodków, mo¿e byæ dokonywany wielokrotnie w czasie trwania

stosunku ubezpieczenia, a realizacja tego prawa nie wi¹¿e siê z wygaœniêciem tego

stosunku
32

.

W literaturze nie wzbraniano siê przed dokonaniem pewnych uogólnieñ, lecz

pogl¹dy na temat charakteru prawnego œwiadczenia w postaci wartoœci wykupu s¹ ró¿-

ne
33

.

Pierwsze stanowisko zak³ada, ¿e wartoœæ wykupu jest œwiadczeniem g³ównym

w umowie ubezpieczenia na ¿ycie z ufk. Pogl¹d ten reprezentuje np. M. Szczepañska,

zdaniem której skoro zgodnie z powo³anym wy¿ej przepisem art. 23 u.d.u.r., postano-

wienia odnosz¹ce siê do wartoœci wykupu stanowi¹ obligatoryjny element umowy ubez-

pieczenia na ¿ycie z ufk, to nale¿¹ one do jej essentialia negotii, a zatem œwiadczenie

w postaci wartoœci wykupu jest œwiadczeniem g³ównym
34

. Z kolei M. Romanowski wska-

zuje, i¿ „suma wykupu (…) odpowiada w istocie œwiadczeniu, do którego jest zobo-

wi¹zana firma inwestycyjna œwiadcz¹ca us³ugi zarz¹dzania powierzonymi jej aktywa-

mi, a wiêc np. cenie umorzenia jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym.

(…) Je¿eli zatem uznaæ, ¿e suma wykupu przy umowie z ufk nie jest œwiadczeniem

g³ównym z umowy, to konsekwentnie nale¿a³oby przyj¹æ, ¿e obowi¹zek Towarzystwa
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Funduszy Inwestycyjnych umorzenia jednostki uczestnictwa uczestnika funduszu

inwestycyjnego tak¿e nie jest œwiadczeniem g³ównym z umowy o inwestowanie sumy

pieniê¿nej”

35

.

Drugie stanowisko sprzeciwia siê natomiast traktowaniu wartoœci wykupu jako

œwiadczenia g³ównego. Prezentuj¹ je np. W. Kamieñski i K. Lehmann, zdaniem których

„wartoœæ wykupu jest niemo¿liwa do ustalenia w chwili zawarcia umowy ubezpiecze-

nia z ufk. (...) O wartoœci wykupu decyduje koniunktura na rynkach finansowych,

a nie gwarantowana stopa techniczna. Ze wzglêdu na swoj¹ nieokreœlonoœæ wartoœæ

wykupu nie jest mo¿liwa do objêcia konsensusem stron. Z tego wzglêdu nie mo¿e stano-

wiæ przedmiotu œwiadczenia. (…) Skoro wartoœæ wykupu nie mo¿e byæ œwiadczeniem

g³ównym w umowie ubezpieczenia z ufk, to jest nim innego rodzaju zachowanie ubez-

pieczyciela. Tym innym zachowaniem, a zarazem œwiadczeniem g³ównym jest za-

rz¹dzanie œrodkami na zlecenie"

36

.

Przytoczony powy¿ej pogl¹d podzielaj¹ tak¿e K. Michalak i P. Staszczyk, wed³ug któ-

rych przyjêcie, ¿e wartoœæ wykupu jest œwiadczeniem g³ównym prowadzi³oby do wnio-

sku, i¿ celem umowy by³o to, by konsument móg³ j¹ rozwi¹zaæ przed terminem i skorzy-

staæ z tego wykupu. Jednak¿e takie rozumowanie by³oby nieracjonalne, gdy¿ ubezpie-

czony w chwili zawarcia umowy na d³u¿szy okres nie zak³ada jej wczeœniejszego roz-

wi¹zania
37

.

Natomiast w orzecznictwie wydaje siê przewa¿aæ pogl¹d, wedle którego wartoœæ wy-

kupu nie jest œwiadczeniem g³ównym. Pogl¹d ten oparty jest na dwóch argumentach:

pierwszy z nich wskazuje, ¿e pojêcie „g³ównych œwiadczeñ stron” nie mo¿e byæ inter-

pretowane rozszerzaj¹co, natomiast drugi odwo³uje siê do treœci ogólnego przepisu

okreœlaj¹cego essentialia negotii umowy ubezpieczenia, podkreœlaj¹c, i¿ to w³aœnie na

podstawie tego przepisu nale¿y okreœlaæ g³ówne œwiadczenia stron.

Pierwszy z powy¿szych argumentów odnaleŸæ mo¿na w wyroku S¹du Okrêgowego

w Warszawie z 19 lutego 2016 r.(V Ca 1393/15)
38

, w którym wskazano, i¿ „nie sposób po-

dzieliæ twierdzenia pozwanego, ¿e œwiadczenie wykupu stanowi g³ówne œwiadczenie

stron. (...) Brzmienie art. 385 § 1 kc. nie pozwala na szerok¹ interpretacjê formu³y po-

stanowieñ okreœlaj¹cych g³ówne œwiadczenia stron. Z tego powodu postulowane jest, by

sformu³owanie to rozumieæ w¹sko, jako obejmuj¹ce swym zakresem tylko te zapisy,

które wprost odnosz¹ siê do obowi¹zku g³ównego, podstawowego, realizowanego w ra-

mach umowy. (…) Wszelkie w¹tpliwoœci nale¿y rozstrzygaæ na rzecz objêcia klauzuli

kontrol¹ merytoryczn¹".

Natomiast drugi z wymienionych argumentów zaprezentowa³ S¹d Rejonowy dla

Wroc³awia–Œródmieœcia we Wroc³awiu w wyroku z 20 listopada 2014 r. (I C 1366/14)
39

,

w którym stwierdzi³, ¿e „nie ma (...) ¿adnych podstaw, a¿eby traktowaæ op³atê likwida-

cyjn¹ jako œwiadczenie g³ówne w rozumieniu art. 385

1

§ 1 kc, co wy³¹cza³oby kontrolê

klauzuli w trybie tego przepisu. Z istoty stosunku ubezpieczenia wynika, ¿e œwiadcze-

niem g³ównym nale¿nym zak³adowi ubezpieczeñ jest sk³adka (por. art. 805 § 1 kc).

Œwiadczenie okreœlone poza sk³adk¹ bêdzie w tej sytuacji œwiadczeniem ubocznym.
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Takim œwiadczeniem jest w szczególnoœci ka¿de œwiadczenie zwi¹zane z przedwczes-

nym rozwi¹zaniem umowy”.

Przytoczone powy¿ej pogl¹dy judykatury nale¿y uznaæ za s³uszne, choæ nie do koñca

wystarczaj¹ca wydaje siê argumentacja odwo³uj¹ca siê do istoty umowy ubezpieczenia

i jej œwiadczenia g³ównego, którym jest sk³adka ubezpieczeniowa, gdy¿ umowa ubezpie-

czenia na ¿ycie z ufk nie jest klasyczn¹ umow¹ ubezpieczenia, lecz umow¹ inwesty-

cyjn¹. Sednem problemu jest co innego – nawet gdyby uznaæ, ¿e wartoœæ wykupu jest

œwiadczeniem g³ównym umowy, to œwiadczeniem takim nie mo¿e byæ tzw. op³ata likwi-

dacyjna. Uto¿samianie wartoœci wykupu z op³at¹ likwidacyjn¹ stanowi przejaw „gry

s³ownej” stosowanej przez ubezpieczycieli w celu zabezpieczenia siê przed kwestiono-

waniem postanowieñ umownych, o której by³a ju¿ mowa w niniejszym opracowaniu.

Op³ata likwidacyjna jest œwiadczeniem wyj¹tkowym, wymagalnym tylko w wypadku

przedterminowego rozwi¹zania umowy przez konsumenta, a wiêc nie mo¿e to byæ

g³ówne œwiadczenie stron. Ró¿nicê pomiêdzy op³at¹ likwidacyjn¹ a wyp³at¹ wartoœci wy-

kupu trafnie scharakteryzowa³ S¹d Okrêgowy w Nowym S¹czu w wyroku z 9 czerwca

2016 r. (III Ca 269/16)
40

, w którym stwierdzi³, i¿ „sama mo¿liwoœæ pomniejszenia nale¿-

nej ubezpieczaj¹cemu kwoty w przypadku przedterminowego rozwi¹zania umowy

o okreœlony procent, która wed³ug ubezpieczyciela zmierza do zrekompensowania to-

warzystwu okreœlonych w § 10 ust. 5 owu kosztów, stanowi jedynie o obni¿eniu œwiad-

czenia, które podlega wyp³acie na rzecz ubezpieczaj¹cego. To obni¿enie (potr¹cenie)

nie nale¿y do istoty œwiadczenia, jakie w zwi¹zku z przedterminowym rozwi¹zaniem

umowy nale¿ne jest ubezpieczaj¹cemu. Z tego wzglêdu za œwiadczenie g³ówne nale¿y

uznaæ co najwy¿ej wy³¹cznie obowi¹zek wyp³aty na rzecz ubezpieczaj¹cego kwoty,

jaka wynika ze stanu zgromadzonych przez niego œrodków. Obni¿enie tej kwoty o po-

niesione przez ubezpieczyciela koszty jest kwesti¹ wtórn¹, która nie wchodzi w zakres

realizacji œwiadczenia z umowy, ale s³u¿y jedynie zaspokojeniu okreœlonych kosztów

ubezpieczyciela”.

W orzecznictwie zwraca siê tak¿e uwagê, ¿e charakter prawny op³aty likwidacyjnej

zbli¿ony jest do odstêpnego (zob. np. wyrok S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów

– S¹du Okrêgowego w Warszawie z 7 paŸdziernika 2011 r. (XVII AmC 1704/09)
41

. Od-

stêpne, podobnie jak inne postanowienia umowne zwi¹zane z przedterminowym zakoñ-

czeniem stosunku umownego (np. umowne prawo odst¹pienia) nazywane s¹ „dodatko-

wymi zastrze¿eniami umownymi”. Zastrze¿enia te s³u¿¹ wzmocnieniu lub os³abieniu

wiêzi obligacyjnej, maj¹c na celu zabezpieczenie interesów jednej lub wszystkich

stron
42

. „Dodatkowoœæ” tego rodzaju zastrze¿eñ umownych oznacza, ¿e nie mog¹ one

byæ uznane za essentialia negotii umowy, a tym samym wynikaj¹ce z nich œwiadczenia

nie s¹ g³ównymi œwiadczeniami stron.

3. Ekonomiczne uzasadnienie pobierania op³at likwidacyjnych

i sposób jego wykazywania

Warto tak¿e zwróciæ uwagê na argument ubezpieczycieli, odwo³uj¹cy siê do ko-

niecznoœci pobierania op³at likwidacyjnych dla zrekompensowania kosztów obs³ugi
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omawianych produktów inwestycyjnych i zapewnienia rentownoœci dzia³alnoœci gospo-

darczej
43

. Niew¹tpliwie cech¹ charakterystyczn¹ omawianej umowy jest jej d³ugotermi-

nowoœæ, z któr¹ wi¹¿e siê wysoki poziom kosztów, co oznacza, ¿e pocz¹tkowy okres obo-

wi¹zywania umowy przynosi ubezpieczycielowi straty, na pokrycie których liczy on

w kolejnych latach jej trwania, natomiast rozwi¹zanie umowy przez klienta przed

up³ywem okresu jej obowi¹zywania powoduje, ¿e staje siê ona dla ubezpieczyciela nie-

rentowna
44

. Z tego rodzaju umowami zwi¹zane s¹ wysokie koszty pocz¹tkowe, obej-

muj¹ce koszty bezpoœrednie (np. koszty prowizji poœredników, wynagrodzenia pracow-

ników, badañ lekarskich, oceny ryzyka ubezpieczeniowego czy wystawienia polis)

i koszty poœrednie (np. koszty reklamy i promocji czy koszty ogólne zwi¹zane z bada-

niem wniosków)
45

. Powstaje zatem pytanie, w jakim zakresie ubezpieczyciele mog¹

przerzucaæ poniesione koszty na konsumentów, przy czym istot¹ problemu jest tutaj nie

sama zasadnoœæ pobierania op³at likwidacyjnych, ale sposób prze³o¿enia ponoszonych

przez ubezpieczyciela kosztów na wysokoœæ tych op³at
46

.

W judykaturze wskazuje siê, ¿e nie wszystkie koszty ponoszone przez ubezpieczycie-

la w zwi¹zku z zawarciem i wykonaniem umowy zas³uguj¹ na rekompensatê w drodze

op³aty likwidacyjnej. Przyk³adem mo¿e byæ wyrok S¹du Rejonowego dla Wroc³a-

wia–Œródmieœcia we Wroc³awiu z dnia 27 paŸdziernika 2014 r. (sygn. akt I C

1318/14)
47

, w którym stwierdzono, i¿ „chybiona jest argumentacja strony pozwanej, ja-

koby op³ata likwidacyjna powinna pokrywaæ poniesione przez ni¹ ju¿ wczeœniej koszty

akwizycji (prowizji poœrednika). (…) Koszty zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ marketingow¹

i aktywnym poszukiwaniem klientów nie s¹ kosztami ponoszonymi bezpoœrednio

w zwi¹zku z umow¹ i nie mog¹ byæ traktowane jako konieczny ekwiwalentny sk³adnik

œwiadczeñ ubezpieczonego. S¹ to ogólne koszty dzia³alnoœci strony pozwanej, objête jej

ryzykiem gospodarczym; «odzyskanie» ich od klientów nastêpuje poprzez pobieranie od

nich okreœlonych œwiadczeñ o charakterze mar¿y, wynagrodzenia, prowizji czy op³at za

zarz¹dzanie (czyli upraszczaj¹c, jest uwzglêdniana w «cenie» oferowanego produktu),

nie zaœ za pomoc¹ «kar» czy «odszkodowañ» za rozwi¹zanie umowy. (…) Nale¿y wyra-

ziæ zdziwienie, ¿e strona pozwana interpretuje koszty «zwerbowania» klienta (koszty

akwizycji swych produktów) jako koszty «wykonywania» umowy zawartej z klientem,

czy te¿ jako sw¹ szkodê wywo³an¹ przez klienta. (…) Koszty te nie s¹ zwi¹zane w ¿aden

sposób z wykonywaniem umowy (a jedynie z pozyskaniem klienta) i s¹ objête zwyk³ym

ryzykiem gospodarczym strony pozwanej”.

Stanowisko powy¿sze zak³ada, ¿e podstawowym sposobem kompensacji kosztów po-

niesionych przez ubezpieczyciela powinna byæ sk³adka ubezpieczeniowa
48

. Jest to zgod-

ne z art. 33 ust. 1 i 2 u.d.u.r., który stanowi, ¿e zak³ad ubezpieczeñ ustala wysokoœæ

sk³adek po dokonaniu oceny ryzyka, a czyni to w wysokoœci, która zapewnia co najmniej

wykonanie wszystkich zobowi¹zañ z umów ubezpieczenia i pokrycie kosztów wykony-
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wania dzia³alnoœci ubezpieczeniowej. To w³aœnie wysokoœæ sk³adki, a nie op³ata likwi-

dacyjna powinna zapewniæ ubezpieczycielom pokrycie poniesionych kosztów.

M. Wiœniewski wskazuje tak¿e, ¿e ubezpieczyciele stosuj¹ alternatywne metody

amortyzacji pocz¹tkowego deficytu umowy ubezpieczenia, takie jak: sta³y narzut w ka¿-

dej sk³adce na koszty pocz¹tkowe, obliczony tak, aby deficyt zosta³ po okreœlonym czasie

wyrównany, rosn¹ca amortyzacja deficytu, gdzie sp³ata jest proporcjonalna do stanu

œrodków w ufk (a zatem deficyt zmniejsza siê z up³ywem czasu) czy przyspieszona

amortyzacja zad³u¿enia, gdzie sp³aty s¹ proporcjonalne do zad³u¿enia, a wiêc wysokie

na pocz¹tku i coraz ni¿sze w kolejnych latach
49

. Do pogl¹dów tego Autora nawi¹za³ S¹d

Rejonowy dla Warszawy–Mokotowa w Warszawie w wyroku z 17 lutego 2017 r.

(I C 3293/16)
50

, w którym wskaza³, ¿e „amortyzacja wysokich pocz¹tkowych kosztów

ubezpieczyciela nie musia³a odbywaæ siê poprzez ustalenie op³aty ponoszonej przez

ubezpieczaj¹cego w przypadku rozwi¹zania umowy wczeœniejszego ni¿ zak³adany

w chwili jej zawarcia. (...) Amortyzacji wysokich pocz¹tkowych kosztów ubezpieczycie-

la s³u¿yæ mo¿e (...) równie¿ ustalenie sk³adki ubezpieczeniowej w okreœlonej wysokoœci,

obejmuj¹cej koszt wczeœniejszego rozwi¹zania umowy na danym etapie, przy rezyg-

nacji z odrêbnej op³aty z tym zwi¹zanej”.

Z powy¿szego wynika wiêc, ¿e nie ka¿de koszty ponoszone przez ubezpieczyciela

mog¹ zostaæ uwzglêdnione w wysokoœci op³aty likwidacyjnej. To sk³adka powinna prze-

de wszystkim kompensowaæ koszty ponoszone przez ubezpieczyciela, natomiast inne

koszty, które nie znajduj¹ odzwierciedlenia w wysokoœci sk³adki i mog¹ byæ kompenso-

wane w drodze op³aty likwidacyjnej, musz¹ byæ œciœle zwi¹zane z wykonywaniem umo-

wy (np. koszty zwi¹zane z inwestowaniem œrodków klienta). Nie zas³uguj¹ na tak¹ re-

kompensatê koszty nieprzekraczaj¹ce granic zwyk³ego ryzyka gospodarczego i koszty

pozyskania klienta (gdy¿ nie jest to wykonywanie umowy, o którym mo¿na mówiæ

dopiero po jej zawarciu).

W zwi¹zku z powy¿szym rodzi siê pytanie, w jaki sposób ubezpieczyciel powinien

udowodniæ wysokoœæ poniesionych przez siebie w zwi¹zku z wykonaniem umowy kosz-

tów oraz zasadnoœæ ich zrekompensowania w drodze op³aty likwidacyjnej. W praktyce

ubezpieczyciele w celu wykazania swoich twierdzeñ wnosz¹ o dopuszczenie dowodu

z opinii bieg³ego aktuariusza na okolicznoœæ adekwatnoœci wysokoœci op³aty likwidacyj-

nej do poniesionych kosztów realizacji umowy. W judykaturze podkreœla siê jednak, ¿e

rol¹ ubezpieczyciela jest dostarczenie bieg³emu aktuariuszowi materia³u do wydania

opinii w postaci dokumentacji odzwierciedlaj¹cej sposób dojœcia ubezpieczyciela do

okreœlonego wyniku, stanowi¹cego podstawê do ustalenia wysokoœci op³aty likwidacyj-

nej. Na przyk³ad, w wyroku S¹du Rejonowego w Gdyni z 29 wrzeœnia 2015 r.

(I C 308/15)
51

stwierdzono, ¿e „koszty, jakie w ocenie pozwanego sk³adaj¹ siê na kwotê,

która podlega zatrzymaniu nie zosta³y w ogóle przez pozwanego wykazane, ani nawet

wskazane. (…) Pozwany co prawda zawnioskowa³ dowód z opinii bieg³ego aktuariusza

w celu sprawdzenia poprawnoœci wyliczeñ kosztów i ich wysokoœci, jednak¿e (…) nie

przedstawi³ ¿adnego materia³u dowodowego, w oparciu o który bieg³y móg³by
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sprawdziæ poprawnoœæ wyliczeñ. (…) Skoro brak jest jakiegokolwiek materia³u dowo-

dowego dopuszczenie dowodu z opinii bieg³ego by³o zbêdne”.

Wyliczenia maj¹ce na celu ustalenie stawki op³aty likwidacyjnej, adekwatnej do wy-

sokoœci ponoszonych przez ubezpieczyciela kosztów, jak równie¿ poinformowanie

klienta o zwi¹zku pomiêdzy tymi kosztami a wysokoœci¹ op³aty, powinny byæ dokonywa-

ne przed zawarciem umowy, a nie dopiero na etapie postêpowania s¹dowego. Odwo-

³ywanie siê do wyliczeñ aktuarialnych post factum rodzi podejrzenie, ¿e ustalona

w umowie wysokoœæ op³aty likwidacyjnej zosta³a przyjêta dowolnie i w oderwaniu od

jakichkolwiek kalkulacji.

W doktrynie s³usznie podkreœla siê tak¿e, ¿e wysoka intensywnoœæ wczesnych rezyg-

nacji z umowy ubezpieczenia na ¿ycie z ufk œwiadczy o nak³anianiu konsumentów do

zakupu produktu, którego istoty nie rozumiej¹, nie potrzebuj¹ i na który ich nie staæ
52

.

Stosowanie etycznych praktyk pozyskiwania klientów (w tym przede wszystkim realiza-

cja obowi¹zków ustanowionych w u.d.u.r.)
53

oszczêdzi³oby kosztów zwi¹zanych z wczes-

nymi rezygnacjami.

4. Op³ata likwidacyjna jako bezpodstawne wzbogacenie

i przedawnienie roszczenia o jej zwrot

Skoro klauzule abuzywne nie wi¹¿¹ konsumenta, op³ata likwidacyjna pobrana na ich

podstawie powinna podlegaæ zwrotowi jako nienale¿ne œwiadczenie, stanowi¹ce postaæ

bezpodstawnego wzbogacenia
54

. Roszczenia konsumentów o zwrot tych op³at napoty-

kaj¹ jednak czêsto na zarzut przedawnienia. Opiera siê on na argumentacji, zgodnie

z któr¹ roszczenie o zwrot op³aty likwidacyjnej jest roszczeniem z umowy ubezpiecze-

nia, a nie z tytu³u bezpodstawnego wzbogacenia, a wiêc zgodnie z art. 819 § 1 k.c. ulega

przedawnieniu z up³ywem okresu 3-letniego, nie zaœ z up³ywem lat 10, kiedy to prze-

dawnia siê roszczenie o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia
55

. W judykaturze wskazuje

siê jednak¿e, i¿ nie ma podstaw do stosowania w sprawach o zwrot op³aty likwidacyjnej

art. 819 § 1 k.c.

Zgodnie z pogl¹dem S¹du Okrêgowego w Warszawie, wyra¿onym w wyroku

z 19 paŸdziernika 2015 r. (III C 322/15)
56

, „skutkiem (...) uznania okreœlonego postano-

wienia umowy za klauzulê niedozwolon¹, jest to ¿e nie wi¹¿e ono konsumenta. (…)

Brak jest jakiejkolwiek podstawy do spe³nienia na rzecz pozwanego œwiadczenia. W sy-

tuacji zatem, gdy ¿¹dana przez powoda kwota ma sw¹ podstawê w roszczeniu z tytu³u

bezpodstawnego wzbogacenia, nie zaœ œwiadczenia okresowego, to roszczenie o zap³atê

przedmiotowej kwoty ¿¹danej przez powoda, podlega ogólnemu 10-letniemu terminowi

przedawnienia (art. 118 k.c.)”. Ten¿e S¹d odrzuci³ tak¿e mo¿liwoœæ stosowania do

omawianych roszczeñ art. 118 k.c. in fine i przyjêcia 3-letniego terminu przedawnienia
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w³aœciwego dla roszczeñ zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej, wska-

zuj¹c s³usznie, ¿e „istotna przy wyk³adni art. 118 k.c. jest okolicznoœæ, kto dochodzi

roszczenia zwi¹zanego z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej, je¿eli jest to przed-

siêbiorca (…), a roszczenie pozostaje w zwi¹zku z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹, to wów-

czas zasadne jest przyjêcie 3-letniego terminu przedawnienia. Je¿eli zaœ tego roszczenia

dochodzi konsument to zastosowanie znajduje 10-letni okres przedawnienia”.

Inn¹ argumentacjê przedstawi³ S¹d Rejonowy dla Warszawy–Mokotowa w Warsza-

wie w wyroku z 16 paŸdziernika 2014 r. (I C 498/14)
57

, wskazuj¹c, ¿e skoro umowa

uleg³a rozwi¹zaniu, to nie mog¹ z niej wynikaæ ¿adne roszczenia, a wiêc roszczenie

o zwrot op³aty likwidacyjnej nie jest roszczeniem z umowy ubezpieczenia, lecz rosz-

czeniem o zwrot nienale¿nego œwiadczenia.

Ocenê przytoczonych stanowisk s¹dów zacz¹æ nale¿y od stwierdzenia, ¿e ich argu-

mentacja, aczkolwiek s³uszna, wymaga uprzedniego stwierdzenia abuzywnoœci klauzuli

(co wydaje siê nie do koñca w³aœciwe, gdy¿ zarzut przedawnienia, jako niwecz¹cy rosz-

czenie w ca³oœci, powinien byæ rozpoznany w pierwszej kolejnoœci, bowiem w razie jego

zasadnoœci badanie innych okolicznoœci jest bezprzedmiotowe). Z kolei teza oparta na

eksponowaniu rozwi¹zania umowy jako zdarzenia przes¹dzaj¹cego o niemo¿noœci wy-

wodzenia z niej roszczeñ godzi w ogólne zasady odpowiedzialnoœci kontraktowej, która

aktualizuje siê tak¿e w przypadku ustania stosunku zobowi¹zaniowego wskutek zakoñ-

czenia go przez jedn¹ ze stron (zob. np. art. 494 § 1 zd. 2 k.c.).

Za trafny natomiast nale¿y uznaæ argument z wyk³adni art. 118 k.c., zgodnie z któ-

rym 3-letni termin przedawnienia dotyczy, co prawda, roszczeñ zwi¹zanych z dzia³alno-

œci¹ gospodarcz¹, ale tylko gdy dochodzi ich przedsiêbiorca, a nie konsument. Stanowi-

sko takie prezentowane jest tak¿e w doktrynie, w której wskazuje siê, i¿ 3-letniemu ter-

minowi z art. 118 k.c. podlegaj¹ roszczenia przys³uguj¹ce osobom prowadz¹cym dzia³al-

noœæ gospodarcz¹ i maj¹ce zwi¹zek z t¹ dzia³alnoœci¹
58

. Argument ten nie rozwi¹zuje

jednak problemu zwi¹zanego z treœci¹ art. 819 § 1 k.c., gdy¿ przepis ten ustanawia

wyj¹tek od regu³y zawartej w art. 118 k.c. w postaci szczególnego terminu przedaw-

nienia roszczeñ z umowy ubezpieczenia, niezale¿nie od tego, komu one przys³uguj¹.

Dlatego te¿ za najbardziej przekonuj¹c¹ nale¿y uznaæ argumentacjê opart¹ na spe-

cyficznym charakterze umowy ubezpieczenia z ufk, zawart¹ w wyroku S¹du Okrêgowe-

go w Warszawie z 2 sierpnia 2016 r. (V Ca 3575/15)
59

, w którym wyjaœniono, ¿e „przy

ocenie zasadnoœci podniesionego przez pozwanego zarzutu przedawnienia nale¿y za-

stosowaæ art. 118 k.c., który wskazuje na ogólny dziesiêcioletni termin przedawnienia,

a nie przewidziany w art. 819 § 1 k.c. termin szczególny trzyletni. Dochodzone pozwem

roszczenie zap³aty (…) nie jest bowiem (…) roszczeniem wynikaj¹cym z umowy ubez-

pieczenia (powód nie domaga siê zap³aty przez pozwanego œwiadczenia umownego),

lecz roszczeniem o zap³atê kwoty wynikaj¹cej z umowy mieszanej, gdzie oczekiwanym

przez klienta œwiadczeniem Towarzystwa jest kwota zarobiona, oszczêdzona i zainwes-

towana, a nie kwota wyp³acana w razie zajœcia wypadku ubezpieczeniowego. (...) Nie

mo¿na norm prawnych stanowi¹cych wyj¹tek od zasady, jak¹ jest dziesiêcioletni ter-

min przedawnienia, stosowaæ rozszerzaj¹co. Skoro wiêc przedmiotowa umowa ma
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charakter umowy mieszanej, to zastosowanie wzglêdem niej znajdzie art. 118 k.c.

przewiduj¹cy 10-letni okres przedawnienia”.

5. Podsumowanie

Podsumowuj¹c dotychczasowe rozwa¿ania, nale¿y stwierdziæ, ¿e aby op³ata likwi-

dacyjna mog³a zostaæ uznana za uzasadnion¹, musi byæ zgodna z art. 26 ust. 4 u.d.u.r.

(w odniesieniu do umów zawartych po jej wejœciu w ¿ycie), a jej wysokoœæ musi zostaæ

ustalona w oparciu o realne i weryfikowalne koszty poniesione przez ubezpieczyciela,

przy czym zwi¹zek op³aty z tymi kosztami powinien zostaæ przedstawiony konsu-

mentowi przy zawarciu umowy, a nie wykazywany dopiero na etapie procesu. Za

bezpodstawne nale¿y tak¿e uznaæ argumenty dotycz¹ce wartoœci wykupu jako g³ów-

nego œwiadczenia stron i terminu przedawnienia roszczeñ o zwrot op³at likwidacyj-

nych.

Nadziejê na zmianê praktyk zwi¹zanych z pobieraniem nadmiernych op³at likwi-

dacyjnych daj¹, po pierwsze – wejœcie w ¿ycie u.d.u.r., ustalaj¹cej maksymaln¹ wyso-

koœæ pomniejszenia wartoœci jednostek funduszu w razie odst¹pienia od umowy (w od-

niesieniu do umów zawartych po 1 stycznia 2016 r.), po drugie zaœ – porozumienia za-

warte przez Prezesa UOKiK z ubezpieczycielami w sprawie obni¿enia op³at likwida-

cyjnych
60

. Mankamentem tych porozumieñ by³o to, i¿ dotyczy³y one tylko pewnej gru-

py konsumentów, którzy zawarli umowy i rozwi¹zali je w okreœlonych terminach,

jednak¿e zawarto w nich zastrze¿enia, zgodnie z którymi przyjêcie przez ubezpieczy-

cieli zobowi¹zania do obni¿enia op³at likwidacyjnych nie wy³¹cza ani nie ogranicza

uprawnieñ ubezpieczaj¹cych do dochodzenia na drodze cywilnoprawnej roszczeñ

z tytu³u zawartych umów
61

. Nie mo¿na wiêc wykluczyæ, ¿e konsumenci bêd¹ domagaæ

siê jeszcze dalej id¹cego obni¿enia op³at likwidacyjnych, zw³aszcza gdy obni¿one

na mocy porozumieñ op³aty nadal przekraczaæ bêd¹ limit okreœlony w art. 26 ust. 4

u.d.u.r. Przychyliæ siê tak¿e nale¿y do postulatu edukacji uœwiadamiaj¹cej konsu-

mentów co do charakteru oferowanych im us³ug inwestycyjnych i zwi¹zanego z nimi

ryzyka
62

.

dr Anna Wilk

Wy¿sza Szko³a Finansów i Prawa w Bielsku-Bia³ej
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The Termination Fees in the Contracts of Unit-Linked Life

Insurance – Selected Problems of the Judicature

The article concerns the selected problems connected with the termination fees in the contracts

of unit-linked life insurance. The aim of these fees is to discourage the consumers to terminate

the contract before its expiry date and thus to guarantee the profitability of aforementioned servi-

ces. However, the practical experience shows the phenomenon of charging such fees in an exces-

sive level, inadequate to the costs really incurred by the insurers. The main purpose of the article

is the analysis of the legal nature of the termination fees in the context of the specificity of the con-

tract of unit-linked life insurance, as well as the critical review of the main arguments of the insu-

rers, justifying the charging of the discussed fees. The reflections are accompanied by the review

of the judicature, pointing at the main problems connected with the assessment of the legality of

the terms of contracts referring to the termination fees.

Keywords: life insurance, unit fund in unit-linked insurance, termination fee, unfair terms of

contract, judicature.

40 PRAWO ASEKURACYJNE 3/2017 (92)

ARTYKU£Y I ROZPRAWY


