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Wzorce umowne po wejściu w życie nowej ustawy 
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 
(zagadnienia wybrane)

Artykuł porusza wybrane zagadnienia związane z istotą wzorców umownych w świetle ustawy o dzia-
łalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Autorka omawia istotę ogólnych warunków ubezpieczenia 
i innych dokumentów stosowanych przez ubezpieczyciela przy zawieraniu umowy ubezpieczenia oraz 
stosunek regulacji cytowanej ustawy do przepisów Kodeksu cywilnego.

Słowa kluczowe: wzorzec umowy, ogólne warunki ubezpieczenia, działalność ubezpieczeniowa i rea-
sekuracyjna.

Wprowadzenie
Wzorce umowne, a więc stosowane przez dany podmiot ogólne warunki, na podstawie których 
ma dojść do zawarcia umowy, zawierające pewne standardowe1, powtarzalne sformułowania, 
są przedmiotem regulacji przede wszystkim przepisów Kodeksu cywilnego (art. 384 i nast., 
art. 809 i nast.), a także ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej2. Fakt, że usta-
wodawca zdecydował się na regulację omawianej problematyki w różnych aktach prawnych, rodzi 
pytanie o wzajemny charakter wspomnianych przepisów. Na wstępie należy podkreślić, że reżim 
kodeksowy ma charakter ogólny, podstawowy, stanowi główną regulację problematyki wzorców 
umownych (a więc także ogólnych warunków umowy ubezpieczenia). W praktyce oznacza to, 
że przepisy pozakodeksowe powinny być poddawane wykładni przez pryzmat art. 384 i nast. k.c.3

1. Zob. też E. Łętowska, Prawo umów konsumenckich, CH Beck, Warszawa 2002, s. 292–293.
2. Ustawa z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Dz. U. 2015, poz. 1844, z późn. 

zm., dalej także jako: u.dz.u.r.
3. Zob. M. Bednarek, Wzorce umów, [w:] System Prawa Prywatnego – tom 5, Prawo zobowiązań – część ogólna, 

red. E. Łętowska, CH Beck, Warszawa 2013, s. 831.
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Standard form contracts after the entry into force of new Insurance and 
Reinsurance Activity Act (selected issues)

In this article the author reviews selected issues related to the essence of standard form contracts in 
view of the Insurance and Reinsurance Activity Act. The author discusses the essence of general terms 
and conditions of insurance contracts and other documents used by the insurer. The author also de-
scribes how the Act of 2015 should be applied, along with the provisions of the Civil Code, to standard 
form contracts.
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