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Abuzywność postanowień umownych w zakresie świadczeń oraz definiowania wypadku...

MAGDALENA SZCZEPAŃSKA

Abuzywność postanowień umownych  
w zakresie świadczeń  
oraz definiowania wypadku ubezpieczeniowego  
w treści umów ubezpieczenia na życie

W artykule1  została zaprezentowana analiza przykładowych postanowień o.w.u. w ubezpieczeniach 
na życie odnoszących się do takich zagadnień jak: świadczenie wykupu, opłaty likwidacyjne oraz zde-
finiowanie wypadku ubezpieczeniowego w kontekście charakteru prawnego ubezpieczenia na życie. 
W przedmiotowym opracowaniu szczególną rolę poświęcono problematyce abuzywności postanowień 
umownych w zakresie opłat likwidacyjnych i wartości wykupu oraz postanowieniom dotyczącym ogra-
niczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu ryzyk, które wystąpiły przed zawarciem umowy 
ubezpieczenia.

Słowa kluczowe: ubezpieczenia na życie, niedozwolone postanowienia umowne, wypadek ubezpie-
czeniowy.

Wprowadzenie

Ze względu na ramowy charakter przepisów dotyczących ubezpieczeń na życie problematyka nie-
dozwolonych postanowień umownych ma szczególnie doniosłe znaczenie w tym rodzaju umowy. 
W ubezpieczeniach na życie klauzulami abuzywnymi stały się postanowienia dotyczące świad-
czenia ubezpieczyciela oraz wypadku ubezpieczeniowego. Celem przedmiotowego artykułu jest 
analiza przykładowych postanowień o.w.u. odnoszących się do takich świadczeń jak: świadcze-
nie wykupu, opłaty likwidacyjne oraz zdefiniowania wypadku ubezpieczeniowego w szczerszym 
kontekście charakteru prawnego ubezpieczenia na życie. 

1. Artykuł powstał w ramach realizacji projektu badawczego „Wpływ niedozwolonych postanowień umownych 
na treść umowy ubezpieczenia na życie”.
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Abusive clauses in the area of benefits and definition of insurance 
accident in life insurance

The article presents an analysis of examples of general conditions of life insurance related to issues 
such as surrender benefit, liquidation fees and the definition of an insurance accident in the context 
of the nature of life insurance. In this study, special attention was paid to the issue of abusive clauses 
in the area of liquidation fees and redemption charges and provisions for limiting the insurer’s liability 
for risks that occurred prior to the contracting of the insurance contract.

Keywords: life insurance, abusive clauses, insurance accident.
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