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Ustandaryzowane dokumenty zawierające informacje o produkcie ubezpieczeniowym...

JAKUB NAWRACAŁA 
https://doi.org/10.33995/wu2019.2.5

Ustandaryzowane dokumenty zawierające 
informacje o produkcie ubezpieczeniowym. 
Możliwe interpretacje w kontekście pojęcia 
produktu ubezpieczeniowego

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń nałożyła na dystrybutora ubezpieczeń wymóg przekazywania klien-
towi obiektywnych informacji o produkcie ubezpieczeniowym przed zawarciem umowy ubezpieczenia. 
W przypadku ubezpieczeń działu II informacje te powinny być przekazywane w formie ustandaryzowane-
go dokumentu. Celem niniejszego artykułu jest analiza wybranych problemów praktycznych związanych 
ze stosowaniem przepisów o ustandaryzowanych dokumentach zawierających informacje o produkcie 
ubezpieczeniowym. Rozstrzygnięcie tych problemów będzie w istocie w dużej mierze pochodną rozstrzyg-
nięcia, co kryje się pod pojęciem produktu ubezpieczeniowego. Niestety przepisy nie zawierają definicji tego 
wyrażenia, co prowadzić może do wniosków niejednoznacznych w obszarach istotnych dla praktyki. W ar-
tykule zostały omówione przede wszystkim główne wątpliwości i możliwe sposoby interpretacji przepisów. 

Słowa kluczowe: dystrybucja ubezpieczeń; ustandaryzowany dokument zawierający informacje o pro-
dukcie ubezpieczeniowym, IPID, produkt ubezpieczeniowy.

Wprowadzenie

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń1 (dalej: u.d.u.) nałożyła na dystrybutorów ubezpieczeń szereg 
nowych obowiązków. Jednym z nich jest przewidziany w art. 8 ust. 1 ustawy obowiązek poda-
nia klientowi przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej2 

1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r., Dz. U. 2018, poz. 2210, tekst jedn. 
2. Przepisy u.d.u. dotyczące obowiązków dystrybutorów odnoszą się do obowiązków związanych zarówno 

z zawieraniem umów ubezpieczenia, jak i zawieraniem umów gwarancji ubezpieczeniowych. W artykule będę 
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Standardised insurance product information document. Possible 
interpretation in the context of „insurance product” term

The Act on Insurance Distribution introduced a requirement for the insurance distributor to provide 
the customer with objective information on the insurance product prior to the conclusion of the in-
surance contract. In the case of Part II insurance, this information should be provided in the form 
of a standardized document. The aim of this article is to analyze selected practical problems related 
to the application of provisions on standardized documents containing information about the insur-
ance product. The resolution of these problems will indeed derive from the interpretation of the term 
„insurance product”. Unfortunately, the regulations do not contain a definition of this term, which may 
lead to ambiguous conclusions in areas important for practice. The article discusses mainly the main 
doubts and possible ways of interpreting the regulations. 

Key words: insurance distribution, standardised insurance product information document, IPID, insur-
ance product.
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