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Normatywny obowiązek doręczenia ogólnych 
warunków ubezpieczenia – ocena stanu 
obowiązującego i postulaty interpretacyjne

Artykuł został poświęcony problemowi normatywnego obowiązku doręczenia OWU. Autorzy omawiają to 
zagadnienie w kontekście ewolucji dotyczących go przepisów. Zwracają również uwagę na odmienne 
konsekwencje zaliczenia podmiotów do kategorii odpowiednio: B2B i B2C. Skupiają się także na roz-
bieżnościach w rozumieniu przesłanek zwalniających zakłady ubezpieczeń z powyższego obowiąz-
ku w świetle art. 384 §2 zd. 1 k.c. Z tego też powodu formułują postulaty interpretacyjne, służące ich 
zdaniem praktyce obrotu. 

Słowa kluczowe: ogólne warunki ubezpieczenia, doręczenie, posługiwanie się wzorcem, wyjątki od obo-
wiązku doręczenia, B2B, B2C.

Wprowadzenie

Od samego początku obowiązywania Kodeksu cywilnego, już w jego pierwotnej wersji1 ustawo-
dawca starał się uregulować kwestię ogólnych warunków ubezpieczenia (dalej: OWU), a także ich 
obowiązywania (ergo: skuteczności) w danym stosunku ubezpieczenia, (art. 812 k.c.: „§ 1. Zakład 
ubezpieczeń obowiązany jest podać w dokumencie ubezpieczenia tekst ogólnych warunków ubez-
pieczenia, na których podstawie umowa została zawarta. § 2. Jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia 
były ogłoszone lub wyłożone do publicznej wiadomości, zakład ubezpieczeń może w dokumencie 
ubezpieczenia bądź tylko powołać się na ogólne warunki, bądź też zamieścić w umowie wyciąg 
z tych warunków zawierający najbardziej istotne ich postanowienia, podając, gdzie warunki te 

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, poz. 93 z późn. zm.), dalej: k.c. – 51 –
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The normative duty to provide general terms of insurance – interpretative 
postulates in the light of current regulation

The article discusses the problem of the normative obligation to deliver the general terms of insurance. 
The authors discuss this issue in the context of the evolution of its provisions. They also draw atten-
tion to the different consequences of classifying entities into categories respectively: B2B and B2C. 
They also focus on discrepancies within the meaning of the premises releasing the insurer from the 
abovementioned obligation in the light of Article 384 §2 sentence 1 of the Polish Civil Code. For this 
reason, they formulate interpretative postulates which, in their opinion, serve the practice of trading. 

Key words: general terms of insurance, providing and applying of general terms of insurance, exceptions 
to the duty of provide, B2B, B2C.
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