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Obowiązki ubezpieczycieli przy zawieraniu umów 
na cudzy rachunek

Artykuł zawiera analizę zagadnień prawnych związanych z obowiązkami informacyjnymi ubezpieczy-
cieli w ubezpieczeniach na cudzy rachunek i ubezpieczeniach grupowych.

Nowe spojrzenie na te kwestie jest konieczne w związku z wejściem w życie ustawy o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Obowiązek informacyjny w fazie poprzedzającej przystąpienie 
do ubezpieczenia na cudzy rachunek jest przedmiotem szczegółowej regulacji ustawy.

Słowa kluczowe: ubezpieczenie na cudzy rachunek, ubezpieczenie grupowe, ustawa o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, obowiązki informacyjne, doręczenie ubezpieczonemu ogólnych 
warunków ubezpieczenia.

Wprowadzenie
Umowa ubezpieczenia powszechnie określana jest mianem umowy najwyższego zaufania (con-
tractus uberrimae fides). Powinność uwzględniania interesów drugiej strony umowy tłumaczy się 
natomiast na ogół koniecznością respektowania zasady dobrej wiary (good faith principle). Jednym 
z podstawowych przejawów tej zasady jest istnienie przedkontraktowych obowiązków informacyj-
nych1. Od podmiotu poszukującego ochrony ubezpieczeniowej wymaga się podania do wiadomości 
ubezpieczyciela informacji istotnych w kontekście ubezpieczanego ryzyka. Od ubezpieczyciela 
oczekuje się natomiast, aby poinformował ubezpieczającego o okolicznościach mających wpływ 
na decyzję o zawarciu umowy ubezpieczenia2. 

Urzeczywistnienie zasady dobrej wiary (uwzględnienie interesów kontrahenta) wymaga 
dochowania najwyższych standardów lojalności kontraktowej przez obie strony. Deficyt infor-
macji, który wymusza nałożenie obowiązków informacyjnych na strony i podmioty stosunków 
ubezpieczeniowych, ma charakter obustronny. Wszakże ubezpieczyciel musi polegać na danych 

1. T. Pfeiffer, New Mechanisms for Concluding Contracts, [w:] New Features in Contract Law, red. R. Schulze, 
München 2007, Sellier, s. 162.

2. R. Merkin, Colinvaux’s Law of Insurance, Sweet & Maxwell, London 1997, s. 125.
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Duties of insurers related to insurance on someone else’s account
The article contains an analysis of several issues connected with disclosure obligations related to insur-
ance on someone else’s account and group insurance. These problems should be looked at from a new 
perspective in connection with the entry into force of the Insurance and Reinsurance Activity Act. In 
the new law the insurer’s pre-contractual disclosure obligations are regulated specifically in the case 
of the insurance contract on someone else’s account and group insurance. 

Keywords: insurance on someone else’s account, group insurance, Insurance and Reinsurance Activity 
Act, disclosure obligations, delivery to the insured of general conditions of insurance.

DR HAB. MARIUSZ FRAS – Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Wy-
dział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski w Katowicach; adwokat w Okręgowej Izbie Adwo-
kackiej w Katowicach


