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Analiza potrzeb klienta w świetle art. 21 ustawy 
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 
– wybrane zagadnienia

W art. 21 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej został nałożony na zakłady ube-
zpieczeń na życie nowy obowiązek – przeprowadzenia analizy potrzeb ubezpieczonego we wskaza-
nych przez ustawodawcę rodzajach umów. Regulacje prawne dotyczące analizy potrzeb klienta przez 
ubezpieczyciela są zawarte również w Rekomendacji dla zakładów ubezpieczeń dotyczących badania 
adekwatności produktu z dnia 22 marca 2016 r. oraz w Rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk 
w zakresie bancassurance wydanej przez KNF w czerwcu 2014 r. Analiza ww. regulacji prawnych wska-
zuje, że mają one odmienny zakres, w szczególności w odniesieniu do rodzajów umów, których dotyczą, 
co w praktyce może rodzić problemy z ich zastosowaniem.

Art. 21 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej przewiduje obowiązek zakładu ubez-
pieczeń przeprowadzenia analizy potrzeb ubezpieczonego w umowie ubezpieczenia zawieranej na cudzy 
rachunek, w szczególności ubezpieczenia grupowego. Regulacja ta powinna być analizowana odrębnie 
w odniesieniu do umowy indywidualnej i do umowy grupowej. W tego rodzaju umowach badaniu powinny 
podlegać co do zasady potrzeby ubezpieczonego i jego stan wiedzy, nie zaś – ubezpieczającego. Natomiast 
w odniesieniu do możliwości finansowych badaniu powinna podlegać kwestia, kto finansuje składkę 
ubezpieczeniową i – w konsekwencji – kto powinien dysponować środkami finansowymi na jej opłacenie.

Słowa kluczowe: badanie potrzeb, ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitało-
wym, umowa ubezpieczenia zawierana na cudzy rachunek.

Wstęp
Istota umowy ubezpieczenia polega na realizacji określonych potrzeb ubezpieczonych w postaci 
pokrycia kosztów szkody lub wystąpienia dodatkowych wydatków, wynikających przede wszyst-
kim z zaistnienia określonych wypadków ubezpieczeniowych. W obrocie występuje szerokie spek-
trum umów ubezpieczenia, obejmujące różnego rodzaju wypadki ubezpieczeniowe oraz oferujące 
różne świadczenia. W związku z powyższym decyzja o wyborze konkretnej umowy powinna być 
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zaspokajać potrzeby klienta. Badanie adekwatności produktu ma szczególne znaczenie na polskim 
rynku, ponieważ polscy konsumenci z reguły nie dysponują wszechstronną wiedzą ekonomiczną 
ani szczegółowymi informacjami dotyczącymi ubezpieczeń na życie. W takiej sytuacji niektórzy 
z nich nie posiadają wiedzy wystarczającej, aby samodzielnie podjąć decyzję, jaki produkt będzie 
dla nich najbardziej odpowiedni. W przypadku ubezpieczeń o charakterze inwestycyjnym mogą 
mieć trudności z określeniem swojego profilu inwestycyjnego, a w szczególności – poziomu ak-
ceptacji ryzyka. Z tego względu wprowadzenie obowiązku badania adekwatności produktu stanowi 
celowe i zasadne rozwiązanie. Jeśli chodzi o obowiązek badania potrzeb, to zarówno ustawodaw-
ca, jak i regulator skoncentrowali się na ubezpieczeniach o charakterze inwestycyjnym, jednak 
przedmiotowy obowiązek powinien dotyczyć wszystkich rodzajów ubezpieczeń na życie, a nie 
tylko ich wybranych rodzajów.

W ramach przedmiotowego badania potencjalnemu ubezpieczającemu / ubezpieczonemu przed-
stawiane są teoretyczne potrzeby, które mogą się zrealizować w stosunku do niego. Następnie 
dokonywany jest zindywidualizowany wybór potrzeb oraz wprowadzana ich hierarchia. W zależ-
ności od rodzaju ubezpieczenia (indywidualne, grupowe), jego konstrukcji, poziomu ryzyka inwe-
stycyjnego zakłady ubezpieczeń w ramach obowiązujących regulacji mogą wypracować własne 
schematy badania potrzeb i możliwości ubezpieczonego.
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The analysis of a customer’s needs in the light of Article 21  
of the Insurance and Reinsurance Activity Act –  
selected problems

Article 21 of the Insurance and Reinsurance Activity Act imposes a new obligation on insurance 
companies: they are required to make an analysis of an insured’s needs for certain types of contracts 
of the legislator’s choosing. The same requirement is also contained in the Recommendation for in-
surance companies regarding the examination of the product’s suitability of 22 March 2016 and the 
Recommendation U on good practices in bancassurance issued by the PFSA in June 2014. The review 
of the above regulatory acts shows that they differ in scope, specifically in respect of types of contracts 
they refer to, which may lead to problems with the Recommendations’ application.
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Pursuant to Article 21 of the Insurance and Reinsurance Activity Act, an insurance company is 
obliged to make an analysis of an insured’s needs for insurance contracts on someone else’s account, 
and specifically group insurance contracts. This legal obligation should be examined separately with 
regard to individual and group contracts. The subject of an analysis in such contracts should be the 
needs and state of knowledge of the insured and not those of the policyholder. As regards financial 
capacity, it should be examined who pays the premium and therefore who should dispose of funds al-
located for the payment. 
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