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Klauzule abuzywne i system ich kontroli
w prawie włoskim. Analiza na przykładzie
działalności ubezpieczeniowej
Niniejszy artykuł stanowi opracowanie zagadnienia instytucji klauzul abuzywnych i systemu ich kontroli
w prawie włoskim z elementami odniesień do tej problematyki w obszarze działalności ubezpieczeniowej. Obowiązujące w tym zakresie włoskie regulacje w dużej mierze zawdzięczają swój obecny kształt
i specyfikę konieczności implementacji europejskich dyrektyw harmonizujących prawo konsumenckie.
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Unfair contract terms and their control system in the Italian jurisdiction.
Wprowadzenie
Analysis based on the example of insurance activity.
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