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ALEKSANDER CHŁOPECKI

Obowiązki informacyjne w umowie ubezpieczenia 
na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym 
– modele ochrony i kierunki ich rozwoju

Tematem artykułu jest porównanie sytuacji prawnej inwestorów funduszy inwestycyjnych otwartych 
i uczestników ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym. Porównanie to obejmuje (również 
w ujęciu historycznym) takie kwestie, jak: ochrona przedtransakcyjna (kwestie missellingu), obowiązki 
informacyjne, modele ochrony w ogólności. Artykuł wskazuje też na podstawowe różnice w odniesieniu 
do stosowanych modeli ochronnych. Artykuł sygnalizuje prawdopodobny kierunek rozwoju ochrony 
ubezpieczonych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. 

Słowa kluczowe: fundusze inwestycyjne otwarte, ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym, 
model ochrony ubezpieczonego.

Wprowadzenie
Ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (ubezpieczenia z UFK) mają postać 
hybrydową. Z jednej strony zawierają (czasami nikły) komponent „klasycznych” ubezpieczeń, 
z drugiej jednak strony podstawowym sensem ich istnienia w wymiarze ekonomicznym i, z punk-
tu widzenia inwestora, czynnikiem podstawowym dla jego decyzji jest komponent inwestycyjny. 
Krytyka tego stanu rzeczy była opisywana już wielokrotnie, w tym z pozycji skrajnie konserwa-
tywnych1. Autor niniejszego tekstu uznaje jednak, że krytyka ta ma obecnie znaczenie niewiel-
kie, ustawodawca bowiem nie poszedł w kierunku eliminacji ubezpieczeń z UFK, ale ich regulacji. 
Świadomie również posługuję się terminem „inwestor” a nie „ubezpieczony”, uznając tym samym 
przewagę rzeczywistego celu ekonomicznego tej umowy nad językiem prawnym stosowanym 
w Ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (u.dz.u.r.)2 
i w Kodeksie cywilnym.

1. Por. np. Raport Rzecznika Ubezpieczonych z 2012 r.: http://rf.gov.pl/pdf/Raport_UFK.pdf [dostęp: 8.12.2016]. 
2. Dz. U. 2015, poz. 1844 z dnia 2015.11.10.
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Disclosure obligations in the unit-linked life insurance contract – models 
of protection and directions of their development

The main purpose of this article is to compare the legal position of investors in open investment funds 
and participants in “unit-linked life insurance”. This comparison (made also from a historical perspec-
tive) includes pre-trade protection (prevention of misselling), disclosure obligations, protection models 
in general. The article also points out fundamental differences in protection models that are applied to 
investment funds and unit-linked life insurance. Last but not least, the article discusses the expected 
development of protection of participants in unit-linked life insurance schemes.

Keywords: open investment fund, unit-linked life insurance, models of protection of participants in unit-
linked life insurance.
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