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Przedmiotem niniejszej recenzji jest książka autorstwa Fabiana Herdtera „Der Gruppenversicherungsvertrag – Grundlagen und ausgewählte Problemfelder“ („Umowa ubezpieczenia grupowego – podstawy i wybrane problemy“), która ukazała się w roku 2010
nakładem wyspecjalizowanego w literaturze ubezpieczeniowej niemieckiego wydawnictwa Verlag Versicherungswirtschaft z Karlsruhe, w ramach serii wydawniczej prezentującej osiągnięcia seminarium ubezpieczeniowego Uniwersytetu Goethego we Frankfurcie nad Menem (Frankfurter Reihe).
Recenzowana publikacja stanowi wydanie książkowe rozprawy doktorskiej obronionej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Goethego w semestrze zimowym roku akademickiego 2009/2010. Promotorem doktoratu był jeden z najbardziej znanych niemieckich
naukowców zajmujących się prawem ubezpieczeniowym – prof. Manfred Wandt.
Recenzowana monografia warta jest zainteresowania polskiego czytelnika przede
wszystkim ze względu na swą tematykę. Na problemach związanych z ubezpieczeniami
grupowymi ogniskują się bowiem w ciągu kilku ostatnich lat dyskusje bardzo wielu osób
interesujących się prawem ubezpieczeniowym – zarówno praktyków, jak i teoretyków.
Choć kwestie te budzą bardzo żywe emocje i kontrowersje, brak jest ciągle w polskiej
literaturze ubezpieczeniowej opracowania, które w rzetelny i kompetentny sposób analizowałoby materię umów ubezpieczeń grupowych. Nie pozostaje nic innego jak tylko
szukać wśród opracowań obcych. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności monografia ubezpieczeń grupowych została stworzona w Niemczech, które są krajem o dość podobnych
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do polskich prywatnoprawnych regulacjach ubezpieczeniowych. Błędem byłoby więc nie
zauważyć książki F. Herdtera i nie skorzystać z zawartych w niej analiz.
Choć recenzowana monografia nie jest bardzo obszerna (218 stron), szerokie jest spektrum prezentowanych w niej zagadnień. W kolejnych rozdziałach autor prowadzi czytelnika przez wszystkie najistotniejsze problemy związane z ubezpieczeniami grupowymi,
pokazuje zasadnicze dylematy ich dotyczące i – co najważniejsze wskazuje rozwiązania.
Warto w tym miejscu przytoczyć kilka najistotniejszych z polskiej perspektywy tez
F. Herdtera. Rozpocząć należy od sformułowanej przez autora definicji umowy ubezpieczenia grupowego, która w prawie niemieckim (podobnie jak i polskim) nie została
zawarta w przepisach prawa. F. Herdter pisze, że chodzi o umowę ubezpieczenia zawartą z jednym ubezpieczającym, która zakłada objęcie ochroną ubezpieczeniową
wielu oddzielnych ryzyk dotyczących ubezpieczonych członków grupy. W znaczeniu
techniczno-ubezpieczeniowym (lecz nie prawno-materialnym) umowa prowadzi do
powstania tylu stosunków ubezpieczenia, ilu członków liczy sobie grupa.
F.Herdter podkreśla, że nie każda grupa osób może być ubezpieczona poprzez
umowę ubezpieczenia grupowego. Nie powinna być to grupa stworzona wyłącznie na
potrzeby ubezpieczenia grupowego. Przeciwnie, do zawarcia umowy ubezpieczenia
grupowego konieczne jest istnienie grupy osób, które łączy szczególnego rodzaju relacja z ubezpieczającym podobna do relacji podległości. W szczególności do występowania w roli ubezpieczającego predestynowani są pracodawcy w odniesieniu do grupy
pracowników lub organizacje (stowarzyszenia, partie polityczne, związki zawodowe
itp.) w odniesieniu do grupy swych członków. F. Herdter nie neguje jednak możliwości
zawierania umów ubezpieczeń grupowych w przypadkach, gdy więź między ubezpieczającym i ubezpieczonymi jest innej natury. Autor wspomina o ubezpieczeniu grup
osób o charakterze nietrwałym, byleby tylko ich członkowie znajdowali się w określonej
sytuacji faktycznej pozwalającej na nakreślenie granic pomiędzy nimi a innymi osobami.
Ubezpieczenie grupowe jest w recenzowanej monografii uznawane za ubezpieczenie na cudzy rachunek lub ubezpieczenie na cudzy i zarazem własny rachunek (w sytuacji, gdy ubezpieczający sam jest członkiem grupy i zagrożony jest tym samym niebezpieczeństwem, co inni ubezpieczeni). F. Herdter podkreśla przy tym rolę stosunku
prawnego łączącego ubezpieczającego z ubezpieczonymi i analizuje prawa oraz obowiązki stron tego stosunku. Autor analizuje między innymi obowiązki doradcze i informacyjne ubezpieczającego względem ubezpieczonych, kwestię opłacania składek ubezpieczeniowych oraz dbałości o ciągłość ochrony ubezpieczeniowej.
Autor recenzowanej monografii wskazuje cechy charakterystyczne ubezpieczeń grupowych, w których krąg ubezpieczonych jest stały oraz ubezpieczeń grupy o zmiennym
składzie. Szczegółowej analizie zostały poddane umowy, w których zmiana składu grupy odbywa się automatycznie, jak i te, w których niezbędne jest zgłaszanie do ubezpieczenia kolejnych ubezpieczonych osób.
Tak zarysowany obraz umowy ubezpieczenia grupowego jest podstawą do formułowania wielu wniosków szczegółowych dotyczących możliwości i zasadności stosowania przepisów ubezpieczeniowych w odniesieniu do ubezpieczeń grupowych (w szczególności tych, które dotyczą obowiązku deklaracji ryzyka, obowiązków informacyjnych
ubezpieczyciela, skutków opóźnienia w zapłacie składki). Niezwykle interesujące i do– 150 –
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niosłe praktycznie są rozważania związane z formułą grupową poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. F. Herdter najwięcej miejsca poświęca: grupowym ubezpieczeniom na
życie, grupowym ubezpieczeniom zdrowotnym, grupowym ubezpieczeniom wypadkowym, grupowym ubezpieczeniom służącym zabezpieczeniu kredytów oraz grupowym
ubezpieczeniom D&O.
Autor recenzowanej książki wiele uwagi poświęca jasnemu oddzieleniu pojęcia „prawdziwej” umowy ubezpieczenia na życie od instytucji do niej podobnych. Analizie zostały poddane między innymi znane prawu polskiemu i opisywane w polskiej literaturze
ubezpieczeniowej umowy ramowe dotyczące sposobu zawierania umów ubezpieczenia1 oraz umowy ubezpieczenia na rzecz osoby, której ubezpieczenie dotyczy2.
Oceniana praca daje znakomity obraz instytucji prawnej ubezpieczenia grupowego.
Łączą się w niej rzetelna wykładnia przepisów prawa ubezpieczeniowego i cywilnego
z wyczuciem potrzeb praktyki. F. Herdter rozumie jednak potrzeby praktyki ubezpieczeniowej nie tylko przez pryzmat interesów ubezpieczycieli prowadzących ubezpieczenia
grupowe. Z drugiej strony patrząc, nie można Herdterowi zarzucić „odchylenia konsumenckiego”. Jego opinie są wyważone i gruntownie uzasadnione.
Recenzowana monografia – choć dotyczy prawa niemieckiego – może być bardzo
pomocna polskim prawnikom borykającym się z trudnościami związanymi z ubezpieczeniami grupowymi. F. Herdter pokazał, że brak szczegółowej regulacji prawnej im
wyłącznie poświęconej, nie musi oznaczać, że system prawny ich nie zauważa3. Z regulacji ogólnych można bowiem wystarczająco jasno odczytać kształt praw i obowiązków
ubezpieczyciela, ubezpieczającego i grupowo ubezpieczonych. F. Herdter uczynił to
w sposób bardzo przekonujący, zaś jego wnioskowania można w bardzo znaczącej
części przenieść na grunt prawa polskiego.
Jeśli zwycięży w Polsce szeroko propagowana w ostatnich latach idea wyraźnego
uregulowania umów ubezpieczeń grupowych4, twórcy projektu zmian kodeksu cywilnego powinni traktować dzieło F. Herdtera jako punkt odniesienia.
Chciałbym zachęcić wszystkie osoby zainteresowane tematyką ubezpieczeń grupowych do lektury monografii F. Herdtera. Jest ona pouczająca i inspirująca, zaś praktyczne wykorzystanie zawartych w niej analiz może być bardzo korzystne dla naszego rynku
ubezpieczeniowego.
Recenzent: Marcin Orlicki.
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