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Zagadnienie ochrony interesów ubezpieczonego 
w umowie z ubezpieczeniowym funduszem 
kapitałowym

Przedmiotem artykułu jest zagadnienie ochrony interesów ubezpieczonego w umowie z ubezpiecze-
niowym funduszem kapitałowym. W artykule zostały zdefiniowane podstawowe metody i cele ochrony 
inwestora – a zarazem ubezpieczonego – jak również zakres przedmiotowy tej ochrony. Wskazuje się, 
że zakres ochrony dokonuje się poprzez prawo do informacji, ochronę przez nadmiernymi opłatami 
i misselingiem. Tezą artykułu jest również i to, że ochrona inwestora poprzez rozszerzanie obowiązków 
informacyjnych powinna być traktowana z ostrożnością – to znaczy przy uwzględnieniu racjonalnego 
poziomu percepcji inwestora.
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Wprowadzenie

Ustawa z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej1 (dalej: 
u.dz.u.r. albo ustawa ubezpieczeniowa) zawiera przepisy odnoszące się do tak zwanego ubez-
pieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. W ostatnich latach (od 2015 roku) i, 
jak można oczekiwać, również w przeszłości kierunkiem rozwoju regulacji jest identyfikacja pól 
zagrożeń ubezpieczonych i sposobu redukcji tych zagrożeń. Celem artykułu jest określenie traf-
ności określenia tych celów oraz metody ich realizacji, jak również wskazanie kierunku zmian. 

1. Dz. U. 2021, 1130 tekst jedn. z dnia 24.06.2021.
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Działający w dobrej wierze regulator powinien przede wszystkim zbadać możliwość absorpcji 
przez przeciętnego odbiorcę produktu finansowego informacji, te zaś powinny być inwestorowi 
(konsumentowi usług finansowych) prezentowane tak, aby mógł on je przeczytać i zrozumieć. 
Być może wymaga to pewnych badań empirycznych. Drogą donikąd jest rozszerzanie obowiąz-
ków informacyjnych w sytuacji, gdy przeciętny inwestor (konsument, ubezpieczony) nie jest 
w stanie zabsorbować informacji już mu dostarczonych. 
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The issue of the protection of the insured’s interests in a contract with 
an insurance capital fund

The subject of the article is the protection of the insured’s interests in a contract with an insurance 
capital fund. The article defines the basic methods and goals of investor and insured protection as well 
as the material scope of this protection. The article indicates that the scope of protection is achieved 
through the right to information, protection against excessive charges and misseling. The thesis 
of the article is also that investor protection by extending disclosure obligations should be treated with 
caution – that is, taking into account the rational level of investor perception.
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