M O N I T O R
U B E Z P I E C Z E N I OW Y
PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH

NR 42
CZERWIEC 2010

SPIS TREŒCI
Rozpatrywanie skarg z zakresu ubezpieczeñ gospodarczych wp³ywaj¹cych do Biura
Rzecznika Ubezpieczonych – I kwarta³ 2010 r. w porównaniu do I kwarta³u 2009 r. ........................................... 3
Aktualnoœci .......................................................................................................................................................... 4
Praktyczne wskazówki zwi¹zane z likwidacj¹ szkód z ubezpieczeñ domów i mieszkañ .................................... 11
Podzia³ i dziedziczenie œrodków zgromadzonych w kapita³owej czêœci systemu emerytalnego ........................ 19
Najczêstsze problemy zg³aszane do Rzecznika Ubezpieczonych
w trakcie dy¿urów telefonicznych z zakresu ubezpieczeñ gospodarczych – I kwarta³ 2010 r. ........................... 21
Podstawowe informacje na temat obowi¹zkowego ubezpieczenia OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych i jego podstaw prawnych ...................................................................... 29
Pomniejszenie wartoœci czêœci koniecznych do naprawy pojazdu
(tzw. potr¹cenie amortyzacyjne ub merkantylny ubytek wartoœci)
w przypadku likwidacji szkody w ramach obowi¹zkowego ubezpieczenia OC
posiadacza pojazdu mechanicznego ..................................................................................................................33
Przes³anki rozwi¹zania umowy obowi¹zkowego ubezpieczenia OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych ................................................................................................................37
Dopuszczalnoœæ zatrzymania pojazdu przez warsztat w sytuacji,
gdy zak³ad ubezpieczeñ nie pokry³ w pe³ni kosztów naprawy .......................................................................... 44
Roszczenie regresowe zak³adu ubezpieczeñ po wyp³acie odszkodowania z ubezpieczenia mienia .................. 46
Ubezpieczenie NNW dzieci i m³odzie¿y szkolnej i akademickiej – podstawowe zagadnienia ........................... 47
Problemy zg³aszane Rzecznikowi Ubezpieczonych w zwi¹zku z ochron¹ danych osobowych
oraz ich dalszym wykorzystywaniem w toku prowadzonych czynnoœci ubezpieczeniowych ............................ 50
Instytucje runku ubezpieczeniowego: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny .............................................. 54
Wrêczenie nagród IX edycji Konkursu Rzecznika Ubezpieczonych
na najlepsz¹ prace doktorsk¹, magistersk¹, licencjack¹ i podyplomow¹
z dziedziny ubezpieczeñ gospodarczych i spo³ecznych ..................................................................................... 56

Czerwiec 2010 r. Numer 42

59

Rozpatrywanie skarg z zakresu ubezpieczeñ gospodarczych
wp³ywaj¹cych do Biura Rzecznika Ubezpieczonych
– I kwarta³ 2010 r. w porównaniu do I kwarta³u 2009 r.
Z roku na rok wzrasta liczba spraw kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych i to zarówno skarg, jak i próœb o informacje
i porady. Powodów tego stanu rzeczy jest kilka, w tym m.in. wzrost w spo³eczeñstwie œwiadomoœci ubezpieczeniowej
w zakresie swych praw i wynikaj¹ce st¹d s³uszne przekonanie o mo¿liwoœci ich dochodzenia oraz szersza wiedza o Urzêdzie
Rzecznika Ubezpieczonych.
Prowadzone od pocz¹tku istnienia Urzêdu postêpowania skargowe, które podobnie jak inne formy pomocy œwiadczonej
przez Rzecznika Ubezpieczonych, wykazuj¹ znacz¹c¹ dynamikê.
W I kwartale 2010 r. do Biura Rzecznika Ubezpieczonych wp³ynê³o 2 927 pisemnych skarg zg³aszanych w indywidualnych
sprawach z zakresu problematyki ubezpieczeñ gospodarczych tj. o 39,8% wiêcej ni¿ w I kwartale 2009 r. (wykres nr 1).
Wykres nr 1
Liczba skarg wp³ywaj¹cych do Rzecznika Ubezpieczonych z zakresu ubezpieczeñ gospodarczych
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Tematyka skarg (wykres nr 2)
W zakresie problematyki skarg nie zaobserwowano zasadniczych ró¿nic, co oznacza, i¿ w I kwartale 2010 r., podobnie jak
w latach poprzednich, najliczniejsza grupa skarg odnosi³a siê do problematyki ubezpieczeñ komunikacyjnych (59,7%),
tj. obowi¹zkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – 33,3%, sk³adek ubezpieczeniowych w zakresie
ubezpieczeñ komunikacyjnych – 15,1%, ubezpieczeñ autocasco – 9,4%, ubezpieczeñ NNW kierowcy i pasa¿erów – 0,6% oraz
ubezpieczeñ assistance – 0,2% i Zielonej Karty – 0,1 %.
W porównaniu do I kwarta³u 2009 r. procentowy udzia³ grupy skarg odnosz¹cej siê do problematyki ubezpieczeñ
komunikacyjnych uleg³ zmniejszeniu o 3,0%, natomiast liczbowo grupa tych spraw wzros³a o 435 skarg. Spadek skarg o 4,6%
nast¹pi³ w odniesieniu do spraw dotycz¹cych obowi¹zkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz
o 0,4% w odniesieniu do dobrowolnych umów ubezpieczeñ autocasco.
Ubezpieczenia komunikacyjne od pocz¹tku istnienia Urzêdu Rzecznika Ubezpieczonych stanowi³y najwiêksz¹ liczebnie
grupê skarg. Pomimo spadku w stosunku do roku poprzedniego, tendencja ta wystêpuje nadal. Tak znacz¹ca wielkoœæ wynika
g³ównie z faktu, ¿e s¹ to – i zapewne bêd¹ w przysz³oœci – najczêœciej zawierane umowy ubezpieczenia, choæby z racji
obowi¹zku zawarcia ubezpieczeñ OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz masowego charakteru pozosta³ych
ubezpieczeñ komunikacyjnych.
Ubezpieczaj¹cy i poszkodowani w zakresie tej grupy ubezpieczeñ skar¿yli siê przede wszystkim na:
n ca³kowit¹ odmowê uznania roszczenia o odszkodowanie lub œwiadczenie;
n odmowê uznania czêœci roszczenia;
n opiesza³e prowadzenie postêpowañ likwidacyjnych, co prowadzi³o do nieterminowego zaspokajania roszczeñ;
n odmowê lub utrudnienia w udostêpnianiu akt szkody;
n brak wyczerpuj¹cych uzasadnieñ dla przyjmowanych przez zak³ad ubezpieczeñ stanowisk, zarówno gdy dotyczy³y one
odmowy uznania roszczenia, jak i wysokoœci ustalonego odszkodowania lub œwiadczenia.
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Wykres nr 2
Tryb rozpatrywania skarg z zakresu ubezpieczeñ gospodarczych
wp³ywaj¹cych do Rzecznika Ubezpieczonych

Aktualnoœci
14.03.2010 – Rzecznik
Ubezpieczonych wzi¹³ udzia³
w Targach Wiedzy Konsumenckiej
zorganizowanych z okazji Œwiatowego
Dnia Praw Konsumenta. Na targach
zaprezentowano dzia³alnoœæ Biura
na rzecz konsumentów us³ug
ubezpieczeniowych.
30.03.2010 – Przedstawiciel Biura
Rzecznika Ubezpieczonych,
Ma³gorzata Wiêcko, uczestniczy³a
w spotkaniu cz³onków organizacji
FIN–NET, które odby³o siê w siedzibie
Parlamentu Europejskiego w Brukseli.
08.04.2010 – Rzecznik
Ubezpieczonych, Halina Olendzka,
wziê³a udzia³ w konferencji
zorganizowanej przez Wydzia³ Prawa,
Administracji i Ekonomii Uniwersytetu
Wroc³awskiego pt. „Aktualne
tendencje w Prawie Konsumenckim”.
08.04.2010 – Przedstawiciel Biura
Rzecznika Ubezpieczonych, Cezary
Or³owski, wzi¹³ udzia³ w seminarium
organizowanym przez Polsk¹ Izbê
Ubezpieczeñ pt. „Prywatne
ubezpieczenia szpitalne – szanse,
wyzwania i ograniczenia”.
12.04.2010 – Dyrektor Biura Rzecznika
Ubezpieczonych, Krystyna Krawczyk,
wziê³a udzia³ w uroczystoœci
wrêczenia nagród w VI Wielkopolskiej
Olimpiadzie Wiedzy Konsumenckiej,
w której Rzecznik Ubezpieczonych
ufundowa³ nagrody dla laureatów.
19.04.2010 – Dyrektor Biura Rzecznika
Ubezpieczonych, Krystyna Krawczyk,
wziê³a udzia³ w konferencji
zorganizowanej przez Polsk¹ Izbê
Ubezpieczeñ pt. „Jakoœæ danych
w systemach informatycznych
zak³adów ubezpieczeñ”.
07.05.2010 – Przedstawiciel Biura
Rzecznika Ubezpieczonych,
Ma³gorzata Wiêcko, wziê³a udzia³
w Konferencji Jubileuszowej z okazji
5-lecia dzia³alnoœci Europejskiego
Centrum Konsumenckiego w Polsce.
13.05.2010 – Dyrektor Biura Rzecznika
Ubezpieczonych, Krystyna Krawczyk
oraz Zastêpca Dyrektora Biura
Rzecznika, Aleksander Daszewski,
wziêli udzia³ w konferencji
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Podjêcie interwencji
Niepodjêcie interwencji
Brak ostatecznej oceny w postêpowaniu wewnêtrznym

Wysoka pozycja w zakresie liczebnoœci skarg w tej grupie ubezpieczeñ,
bo 15,1% przypad³a problemom odnosz¹cym siê do sk³adek ubezpieczeniowych. Procentowy ich udzia³ uleg³ zwiêkszeniu w stosunku do I kwarta³u
ubieg³ego roku o 1,7%.
Bezpoœredni¹ przyczyn¹ formu³owania tego rodzaju skarg by³o m.in.:
n wystêpowanie tzw. podwójnego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych, do którego dochodzi³o w zwi¹zku z nabyciem pojazdu
od innego posiadacza lub zmian¹ dotychczasowego ubezpieczyciela;
n wezwanie do zap³aty przez zak³ad ubezpieczeñ przedawnionych sk³adek
ubezpieczeniowych lub ich rat wraz z odsetkami za zw³okê; zak³ady
ubezpieczeñ korzystaj¹c z us³ug firm windykacyjnych lub kieruj¹c sprawê
bezpoœrednio do s¹du, licz¹ na brak wiedzy by³ego klienta, co do
mo¿liwoœci uwolnienia siê od p³atnoœci za spraw¹ podniesienia zarzutu
przedawnienia roszczeñ;
n uzyskanie zwrotu od zak³adu ubezpieczeñ niewykorzystanej czêœci sk³adki
za OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w nastêpstwie zbycia pojazdu;
n kwestionowanie wysokoœci sk³adek, w tym zg³aszanie w¹tpliwoœci i pytañ
dotycz¹cych konstrukcji taryf sk³adek.
Przyczyn¹ powstawania tzw. podwójnego ubezpieczenia OC posiadaczy
pojazdów mechanicznych jest w znacznej mierze nadal brak znajomoœci przez
czêœæ posiadaczy pojazdów przepisów okreœlaj¹cych zasady funkcjonowania
tego ubezpieczenia, w tym zmian jakie wprowadzi³a od 1 stycznia 2004 r. ustawa
o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, UFG i PBUK.
Ponadto czêœæ skarg dotyczy³a UFG, w tym:
n nak³adania op³at tytu³em niedope³nienia obowi¹zku zawarcia umowy
obowi¹zkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
– 0,2%;
n odmowy uznania w ca³oœci lub w czêœci zasadnoœci roszczeñ odszkodowawczych zg³aszanych do Funduszu – 0,8%.
W stosunku do I kwarta³u 2009 r. liczba skarg dotycz¹ca pierwszej grupy nie
uleg³a zmianie, co oznacza, i¿ zarówno w I kwartale 2009 r., jak i w I kwartale 2010
r. wynios³a 0,2%, natomiast w drugiej grupie zwiêkszy³a siê o 0,4%.
W przedstawianym okresie sprawozdawczym drugie miejsce z uwagi na liczbê
zajmuj¹ skargi dotycz¹ce ubezpieczeñ na ¿ycie. Ich procentowy udzia³ w ogólnej
liczbie skarg uleg³ zwiêkszeniu w stosunku do I kwarta³u roku ubieg³ego o 0,3%
(tabela nr 1).
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W grupie skarg zwi¹zanych z ubezpieczeniami tzw. starego portfela, tj. z umowami na ¿ycie zawartymi jeszcze
z Pañstwowym Zak³adem Ubezpieczeñ przed 1989 r. a realizowanych obecnie przez PZU ¯ycie S.A., w stosunku do roku
minionego procentowy udzia³ w ogólnej liczbie skarg uleg³ zmniejszeniu o 0,5%. W ostatnich kilku latach wyraŸnie zaznacza
siê tendencja wygasania skarg odnosz¹cych siê do ww. problematyki.
Tabela nr 1
Podzia³ skarg z zakresu ubezpieczeñ gospodarczych kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych
Lp.

Podzia³ skarg

I kwarta³ 2009 r.

I kwarta³ 2010 r.

Liczba

Liczba

%

%

1.

Dzia³ I – Ubezpieczenia na ¿ycie

320

15,3

457

15,6

2.

Dzia³ II – Pozosta³e ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia maj¹tkowe

1770

86,4

2465

84,2

3.

Brak w³aœciwoœci Rzecznika Ubezpieczonych

3

0,1

5

0,2

4.

Ogó³em

2093

100

2927

100

Natomiast w grupie skarg dotycz¹cej ubezpieczeñ na ¿ycie zawartych po 1989 r. procentowy udzia³ w ogólnej liczbie skarg
uleg³ zwiêkszeniu o 0,8% w stosunku do roku ubieg³ego.
Najczêœciej podnoszonymi zarzutami pod adresem zak³adów ubezpieczeñ by³y:
a) odmowa uznania roszczenia przez zak³ad ubezpieczeñ, z uzasadnieniem, i¿:
n zdarzenie ubezpieczeniowe nie mieœci siê w granicach ochrony gwarantowanej umow¹;
n ubezpieczony zatai³ lub poda³ niepe³ne informacje o stanie zdrowia przed zawarciem umowy ubezpieczenia;
b)spory odnoœnie wysokoœci œwiadczenia – w tym mieszcz¹ siê zarówno zarzuty dotycz¹ce zani¿enia procentu uszczerbku
na zdrowiu, jak te¿ zbyt niskiej kwoty przyznanego œwiadczenia;
c) opiesza³oœæ w prowadzonym postêpowaniu odszkodowawczym, co prowadzi³o do nieterminowego zaspokajania
roszczeñ;
d)zbyt niska wobec oczekiwañ ubezpieczonego, b¹dŸ ca³kowita odmowa wyp³aty, tzw. wartoœci wykupu polisy,
proponowana osobom wypowiadaj¹cym umowy w czasie jej trwania. Skargi te s¹ konsekwencj¹ rezygnacji z zawartej
umowy ubezpieczenia na ¿ycie zwi¹zanej z ubezpieczeniowym funduszem kapita³owym, gdy ubezpieczony ubiega siê
o przewidziany w umowie wykup polisy. Wypowiadanie tych umów w czasie ich trwania wywo³ane jest miêdzy innymi
pogorszeniem sytuacji materialnej ubezpieczonych, jak te¿ w wiêkszoœci przypadków dowodzi nietrafnoœci decyzji
zawarcia czêœci tych umów lub wyst¹pienia niekorzystnych zdarzeñ losowych;
e)wysokie op³aty likwidacyjne (w pierwszym roku polisowym nawet do 99%), zwi¹zane z wykupem polisy;
f) okolicznoœci towarzysz¹ce zawarciu umowy ubezpieczenia, a zw³aszcza niew³aœciwa ocena produktu przez
ubezpieczaj¹cego, wynikaj¹ca z braku rzetelnej i obiektywnej informacji ze strony agenta;
dodatkowo, w odniesieniu do ubezpieczeñ grupowych brak mo¿liwoœci zapoznania siê z o.w.u., w przypadku gdy ubezpieczaj¹cym jest bank oraz brak oceny ryzyka przez zak³ad ubezpieczeñ, tj. rezygnacja z wywiadu medycznego.
W naszej opinii poziom niezadowolenia z zawarcia niedostosowanej do potrzeb ubezpieczonego umowy ubezpieczenia na
¿ycie wynika równie¿ z nieodpowiedniego poziomu œwiadomoœci ubezpieczaj¹cych, co odzwierciedla siê m.in. w ich ma³o
aktywnej postawie w kontaktach z agentami przed i przy zawieraniu umowy (np. brak, czy te¿ nik³a liczba pytañ o szczegó³y
umowy i przedterminowe jej rozwi¹zanie).
Odnoœnie skarg dotycz¹cych tzw. starego portfela, to podobnie jak w latach minionych, ich przedmiotem by³a zbyt niska
kwota ustalonego œwiadczenia, b¹dŸ to z tytu³u ubezpieczenia dzieci (tzw. ubezpieczenie posagowe) lub ubezpieczenia renty
odroczonej. Czêœæ skarg w tej grupie dotyczy³a problemu przedawnienia roszczeñ z tytu³u zawartej umowy. Niestety problem
waloryzacji tych œwiadczeñ nie doczeka³ siê systemowych rozwi¹zañ, które pozwoli³yby na uzyskanie od PZU ¯ycie S.A.
œwiadczeñ w spodziewanej przez ubezpieczonych wysokoœci, dlatego znaczna czêœæ spornych spraw kierowana jest na drogê
s¹dow¹. Pomimo wskazywanego zjawiska w licznych przypadkach, w wyniku interwencji Rzecznika Ubezpieczonych
dochodzi³o do zawarcia ugody, bez koniecznoœci uciekania siê do drogi postêpowania s¹dowego.
Wysoka pozycja w zakresie liczebnoœci skarg w tej grupie ubezpieczeñ, bo 1,2% przypad³a problemom odnosz¹cym siê do
sk³adek ubezpieczeniowych. Wiêkszoœæ spraw dotyczy³a zwrotu czêœci sk³adki przypadaj¹cej proporcjonalnie do okresu o jaki
uleg³ skróceniu planowany okres ochrony ubezpieczeniowej, w zwi¹zku z wczeœniejsz¹ sp³at¹ kredytu lub po¿yczki. Zdaniem
wielu zak³adów ubezpieczeñ sk³adka ubezpieczeniowa jest obliczana i pobierana jednorazowo za ca³y okres przewidywanej
ochrony ubezpieczeniowej udzielanej grupie osób, które zaci¹gnê³y kredyt i nie podlega zatem zwrotowi. W opinii
ubezpieczyciela fakt wczeœniejszej sp³aty kredytu przez niektóre osoby nie stanowi podstawy do zwrotu czêœci sk³adki
ubezpieczeniowej. Zdaniem Rzecznika Ubezpieczonych wczeœniejsza sp³ata zad³u¿enia skraca czas, w którym ponoszone jest
ryzyko ubezpieczeniowe, co powinno skutkowaæ zwrotem niewykorzystanej czêœci sk³adki.
W I kwartale 2010 r. nastêpna grupa skarg dotyczy³a ubezpieczeñ OC, w tym m.in. OC z tytu³u prowadzonej dzia³alnoœci
i posiadanego mienia, OC z tytu³u wykonywania zawodu oraz OC w ¿yciu prywatnym. Liczba w tej grupie skarg w ostatnich
latach wykazuje tendencje wzrostow¹. Procentowy ich udzia³ w ogólnej liczbie skarg w stosunku do I kwarta³u 2009 r. wzrós³
o 1,0%.
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Aktualnoœci
uzgodnieniowej zorganizowanej
przez Urz¹d Ochrony Konkurencji
i Konsumentów w temacie przyjêcia
Strategii Polityki Konsumenckiej
na lata 2010 – 2013.
17 – 19.05.2010 – Rzecznik
Ubezpieczonych, Halina Olendzka
oraz Zastêpca Dyrektora Biura
Rzecznika, Aleksander Daszewski,
wziêli udzia³ w konferencji naukowej
zorganizowanej w Pa³acu w Rydzynie
przez Katedrê Ubezpieczeñ
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu oraz Katedrê Ubezpieczeñ
Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wroc³awiu pt. „Ubezpieczenia
wobec wyzwañ XXI wieku”.
21.05.2010 – Rzecznik
Ubezpieczonych oraz Fundacja
Edukacji Ubezpieczeniowej
zorganizowali konferencjê
pt. „Ochrona danych osobowych
w ubezpieczeniach – problemy
w praktyce obrotu”. Sprawozdanie
z konferencji dostêpne jest na stronie
internetowej Rzecznika
Ubezpieczonych (www.rzu.gov.pl)
a tak¿e w „Gazecie Ubezpieczeniowej”
nr 25 (584) 2010.
25.05.2010 – Przedstawiciele Biura
Rzecznika Ubezpieczonych,
Magdalena Kudlak oraz Mariusz
Denisiuk, wziêli udzia³ w konferencji
zorganizowanej przez Polsk¹ Izbê
Ubezpieczeñ pt. „III filar – recepta
na wy¿sz¹ emeryturê”.
26.05.2010 – Rzecznik
Ubezpieczonych, Halina Olendzka,
kierownictwo Biura Rzecznika,
Krystyna Krawczyk i Aleksander
Daszewski oraz pracownik Biura
Rzecznika, Ma³gorzata Wiêcko,
wziêli udzia³ w konferencji zorganizowanej przez Izbê Gospodarcz¹
Ubezpieczeñ i Obs³ugi Ryzyka,
Akademiê Leona KoŸmiñskiego
oraz Wydzia³ Zarz¹dzania Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Ubezpieczenia
w Polskim obszarze Rynku
Europejskiego A.D. 2010”.
27 – 29.05.2010 – Rzecznik
Ubezpieczonych, Halina Olendzka,
Zastêpca Dyrektora Biura Rzecznika,
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W skargach podnoszone by³y najczêœciej nastêpuj¹ce kwestie:
n odmowa wyp³aty odszkodowania / œwiadczenia motywowana przez zak³ad
ubezpieczeñ brakiem ochrony ubezpieczeniowej wynikaj¹cej z zakresu
zawartej umowy;
n ustalanie przez zak³ad ubezpieczeñ nieadekwatnej do rozmiaru szkody
wysokoœci odszkodowania / œwiadczenia, co zdaniem skar¿¹cych wynika
z braku starannoœci w okreœlaniu zakresu szkody, a tak¿e w czêœci przypadków – ze zbyt nisko okreœlonej sumy gwarancyjnej;
n opiesza³oœæ w prowadzonym postêpowaniu odszkodowawczym, co prowadzi³o do nieterminowego zaspokajania roszczeñ.
Kolejne miejsce pod wzglêdem liczby skarg w prezentowanym okresie sprawozdawczym, zajmowa³y sprawy odnosz¹ce siê do ubezpieczenia mienia od kradzie¿y z w³amaniem, od ognia i innych zdarzeñ losowych. Procentowy ich udzia³
w stosunku do analogicznego okresu roku ubieg³ego, uleg³ zwiêkszeniu o 0,6%.
Przyczyn¹ odmowy wyp³aty odszkodowania przez zak³ad ubezpieczeñ by³y
najczêœciej:
n brak ochrony ubezpieczeniowej bêd¹cy konsekwencj¹ jej zakresu
wynikaj¹cego z zawartej umowy wobec zdarzenia stanowi¹cego podstawê
roszczenia;
n niedostosowanie zabezpieczenia mienia do wymogów zawartych w o.w.u.;
n niedope³nienie wymogów ustalonych w o.w.u. dla procesu likwidacji
szkody w warunkach umowy ubezpieczenia np. nieterminowe zg³oszenie
szkody.
W I kwartale 2010 r., podobnie jak w I analogicznym okresie 2009 r.
odnotowano 2,0% pisemnych wyst¹pieñ zawieraj¹cych zapytania dotycz¹ce
interpretacji przepisów ubezpieczeniowych z zakresu pozosta³ych ubezpieczeñ
osobowych oraz ubezpieczeñ maj¹tkowych.
Nastêpna grupa skarg kierowanych do Biura Rzecznika Ubezpieczonych
w I kwartale 2010 r. dotyczy³a ubezpieczenia NNW, w tym skarg odnosz¹cych siê
do ubezpieczeñ NNW m³odzie¿y szkolnej. £¹cznie procentowy ich udzia³ w ca³oœci skarg wyniós³ 1,9%, co spowodowa³o, i¿ w stosunku do I kwarta³u 2009 r.
nie uleg³ on zmianie.
Przyczyn¹ tych skarg by³y najczêœciej problemy dotycz¹ce:
n odmowy przyznania œwiadczenia z powodu braku odpowiedzialnoœci
za zdarzenie – gdy zdaniem zak³adu ubezpieczeñ nie mieœci siê ono w granicach zakreœlonych w umowie;
n sporu odnoœnie wysokoœci œwiadczenia – w tym mieszcz¹ siê zarówno
zarzuty dotycz¹ce zani¿enia procentu uszczerbku na zdrowiu, jak te¿ zbyt
niskiej kwoty przyznanego œwiadczenia.
Dodatkowo, analizuj¹c grupê skarg NNW zawieranych na rzecz dzieci,
m³odzie¿y i studentów przez szko³y, uczelnie i placówki wychowawcze, mo¿na
zauwa¿yæ, i¿ wskazuj¹ one na pewne b³êdy i zaniedbania wystêpuj¹ce w okresie
poprzedzaj¹cym zawarcie umowy i to zarówno po stronie ubezpieczaj¹cych
(pracownicy szkó³, uczelni itd.), którzy na ogó³ decyduj¹ o wyborze konkretnego
rodzaju umowy ubezpieczenia oraz zak³adu ubezpieczeñ, jak i po stronie
poœredników ubezpieczeniowych, którzy nie zawsze potrafi¹ doradziæ
odpowiedni do potrzeb ubezpieczonych zakres ochrony ubezpieczeniowej.
Z analizy tych skarg wynika równie¿, i¿ brak jest dostatecznej informacji
skierowanej do rodziców odnoœnie warunków zawieranej na rzecz ich dzieci
umowy ubezpieczenia.
W stosunku do analogicznego okresu sprawozdawczego ubieg³ego roku,
uleg³a zmniejszeniu o 1,9% grupa skarg odnosz¹cych siê do ubezpieczeñ
turystycznych tj.:
n ubezpieczenia kosztów leczenia podczas pobytu za granic¹;
n ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podró¿y;
n ubezpieczenia baga¿u.

PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH

Przyczyn¹ tych skarg by³y najczêœciej:
n odmowa przyznania odszkodowania / œwiadczenia, motywowana przez zak³ad ubezpieczeñ brakiem ochrony
ubezpieczeniowej wynikaj¹cej z za-kresu zawartej umowy;
n spory odnoœnie wysokoœci odszkodowania / œwiadczenia, wynikaj¹ce przede wszystkim ze zbyt niskiej sumy
ubezpieczenia;
n opiesza³oœæ w prowadzonym postêpowaniu odszkodowawczym, co prowadzi³o do nieterminowego zaspokajania
roszczeñ.
W I kwartale 2010 r. w porównaniu do I kwarta³u ubieg³ego roku wzros³a o 1,0% liczba skarg odnosz¹cych siê do ubezpieczeñ kredytu oraz obowi¹zkowych ubezpieczeñ budynków wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa rolnego o 0,9% (tabela nr 2).
Tabela nr 2
Tematyka skarg z zakresu ubezpieczeñ gospodarczych wp³ywaj¹cych do Rzecznika Ubezpieczonych
Rodzaj ubezpieczenia
DZIA£ I - Ubezpieczenia na ¿ycie
Ubezpieczenia zawarte przed 1989r. (tzw. stary portfel)
Ubezpieczenia zawarte po 1989r.:
– Ubezpieczenia na ¿ycie
– Ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia dzieci
– Ubezpieczenia na ¿ycie z ub. funduszem kapita³owym
– Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe (z opcj¹ NNW)
– Ubezpieczenia rentowe
– Pozosta³e, w tym: sk³adki (sposób naliczania, wymiar, zwrot), interpretacja przepisów
– ubezpieczeniowych, procedury stosowane przez z.u.
DZIA£ II – Pozosta³e ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia maj¹tkowe
Ubezpieczenia komunikacyjne:
– OC
– AC
– Zielona Karta
– Assistance
– Sk³adki: sposób naliczania, wymiar, zwrot, tzw. podwójne ubezpieczenie OC
– posiadaczy pojazdów mechanicznych
– NNW kierowcy i pasa¿erów
– UFG (kary i regres)
– UFG (dot. likwidacji szkód)
Ubezpieczenia OC (pozosta³e)
Ubezpieczenia mienia
Ubezpieczenia turystyczne:
– Ubezpieczenia kosztów leczenia podczas pobytu za granic¹
– Ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podró¿y
– Ubezpieczenia baga¿u
Interpretacja przepisów ubezpieczeniowych
Ubezpieczenia NNW
Procedury stosowane przez zak³ad ubezpieczeñ
OC rolników
Regresy
Ubezpieczenia NNW m³odzie¿y szkolnej
Ubezpieczenia upraw
Ubezpieczenia budynków w gospodarstwach rolnych
Ubezpieczenia kredytu
Sk³adki (pozosta³e): sposób naliczania, wymiar, zwrot
Ubezpieczenia ochrony prawnej
Casco statków powietrznych i morskich
Upad³oœæ zak³adów ubezpieczeñ
Ubezpieczenia zwierz¹t w gospodarstwie rolnym
Ubezpieczenia zwierz¹t w gospodarstwie domowym
Ubezpieczenia sprzêtu gospodarstwa domowego
Ubezpieczenia kart p³atniczych
Ubezpieczenia ryzyk finansowych
Ubezpieczenia, kosztów leczenia
Ubezpieczenia dziennego pobytu w szpitalu
Ubezpieczenia operacji
OC pojazdów l¹dowych i statków
Brak danych umo¿liwiaj¹cych podjêcie interwencji w sprawie
Brak w³aœciwoœci Rzecznika Ubezpieczonych
Ogó³em
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I kwarta³ 2009 r.
Liczba
%
320
15,3
20
1,0
300
14,3
82
3,9
6
0,3
26
1,2
156
7,5
30
1,4

I kwarta³ 2010 r.
Liczba
%
15,6
457
0,5
14
15,1
443
5,2
152
0,1
2
1,0
31
7,0
204
0,1
3
1,7
51

1770
1313
793
204
5
6
281

84,6
62,7
37,9
9,8
0,2
0,3
13,4

2465
1748
974
275
3
7
442

84,2
59,7
33,3
9,4
0,1
0,2
15,1

11
5
8
121
90
54
39
9
6
41
31
14
13
11
9
7
5
5
3
3
2
2
1
1
1
1
42
3
2093

0,5
0,2
0,4
5,8
4,3
2,6
1,9
0,4
0,3
2,0
1,5
0,7
0,7
0,5
0,4
0,3
0,2
0,2
0,15
0,15
0,1
0,1
0,05
0,05
0,05
0,05
2,0
0,1
100

17
5
25
199
142
20
16
1
3
58
40
15
13
17
14
7
31
35
26
1
1
1
2
1
1
2
91
5
2927

0,6
0,2
0,8
6,8
4,9
0,7
0,6
0,0
0,1
2,0
1,4
0,5
0,4
0,6
0,5
0,2
1,1
1,2
0,9
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,1
3,1
0,2
100
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Aktualnoœci
Aleksander Daszewski oraz pracownik
Biura, Anna D¹browska, wziêli udzia³
w XIII Kongresie Brokerów
odbywaj¹cym siê pod has³em
„Co nam przeszkadza w rozwoju rynku
ubezpieczeniowego?”.
28.05.2010 – Przedstawiciel Biura
Rzecznika Ubezpieczonych,
Ma³gorzata Wiêcko, wziê³a udzia³
w konferencji zorganizowanej przez
Urz¹d Komisji Nadzoru Finansowego
pt. „Ubezpieczenia typu
bancassurance. Kodeks etyki i dobre
praktyki na rynku bancassurance”.
02.06.2010 – Przedstawiciel Biura
Rzecznika Ubezpieczonych, Bart³omiej
Chmielowiec, wzi¹³ udzia³ w
konferencji zorganizowanej przez
DEKRA Polska Sp. z o.o. poœwiêconej
Bezpieczeñstwu Ruchu Drogowego.
8 – 9.06.2010 – Przedstawiciele Biura
Rzecznika Ubezpieczonych,
Ma³gorzata Wiêcko oraz Cezary
Or³owski, wziêli udzia³ w kolejnej
ju¿ konferencji poœwiêconej
problematyce Bancassurance,
zorganizowanej przez Institute
for International Research.
17.06.2010 – Rzecznik
Ubezpieczonych, Halina Olendzka,
kierownictwo Biura Rzecznika,
Krystyna Krawczyk i Aleksander
Daszewski oraz pracownik Biura
Rzecznika, Anna D¹browska,
wziêli udzia³ w konferencji naukowej
zorganizowanej przez Katedrê Prawa
Cywilnego i Miêdzynarodowego
Obrotu Gospodarczego Uniwersytetu
Miko³aja Kopernika w Toruniu
pt. „Ubezpieczenia grupowe na ¿ycie
a prawo zamówieñ publicznych”.
21.06.2010 – Rzecznik
Ubezpieczonych, Halina Olendzka,
Zastêpca Dyrektora Biura Rzecznika
Ubezpieczonych, Aleksander
Daszewski oraz pracownicy Biura
Rzecznika, Anna D¹browska
i Bart³omiej Chmielowiec, wziêli udzia³
w konferencji zorganizowanej przez
Polsk¹ Izbê Ubezpieczeñ pt. „Kierunki
zmian Kodeksu Cywilnego w zakresie
umowy ubezpieczenia”.
Opracowa³: Piotr Budzianowski
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Pozosta³e grupy skarg, kierowanych do Biura Rzecznika Ubezpieczonych,
zarówno w I kwartale 2010 r., jak i w I kwartale 2009 r. nie przekroczy³y 1% ogó³u
spraw (szczegó³owe dane zawiera tabela nr 2).

Zarzuty zawarte w skargach z zakresu ubezpieczeñ gospodarczych
W I kwartale 2010 r., podobnie jak w analogicznym okresie sprawozdawczym,
zdecydowanie dominowa³y zarzuty zawarte w czterech grupach problemów
(tabela nr 3):
n sporu co do wysokoœci przyznanego odszkodowania lub œwiadczenia;
n oddalenia roszczenia zg³oszonego z tytu³u umowy ubezpieczenia;
n opiesza³oœci w postêpowaniu likwidacyjnym;
n wystêpowania tzw. podwójnego ubezpieczenia w odniesieniu do ubezpieczeñ obowi¹zkowych.
W stosunku do I kwarta³u 2009 r. liczba skarg dotycz¹ca pierwszej grupy
zmniejszy³a siê o 4,2%, natomiast w pozosta³ych grupach nast¹pi³ wzrost
– w drugiej grupie o 2,2%, oraz w trzeciej i czwartej grupie o 0,7%.
Tabela nr 3
Zarzuty zawarte w skargach z zakresu ubezpieczeñ gospodarczych
wp³ywaj¹cych do Rzecznika Ubezpieczonych
Lp.

Przyczyna skargi

I kwarta³ 2009 r. I kwarta³ 2010 r.
Liczba
%
Liczba
%
21
1,0
0,7
21

1. Zani¿ona wartoœæ wykupu polisy
Dzia³ I
2. Odmowa wykupu wartoœci polisy
6
Dzia³ I
3. Odmowa kontynuacji ubezpieczenia
5
Dzia³ I
4. Nieprawid³owe zarz¹dzanie polis¹
4
Dzia³ I
5. Opiesza³oœæ w wykupie polisy
2
Dzia³ I
6. Zmiana owu w trakcie trwania umowy
1
Dzia³ I
7. Zmiana sumy ubezpieczenia
1
Dzia³ I
8. Oddalenie roszczenia
585
166
Dzia³ I
419
Dzia³ II
9. Spór co do wysokoœci przyznanego
763
odszkodowania lub œwiadczenia
64
Dzia³ I
699
Dzia³ II
10. Opiesza³oœæ w postêpowaniu odszkodowawczym 266
11
Dzia³ I
255
Dzia³ II
11. Sposób naliczania, wysokoœæ, zwrot,
96
wezwanie do zap³aty sk³adki,
odmowa przejêcia op³acania sk³adek
17
Dzia³ I
79
Dzia³ II
12. Inne, w tym; interpretacja przepisów
103
ubezpieczeniowych, procedury stosowane
przez zak³ad ubezpieczeñ
Dzia³ I
21
Dzia³ II
82
13. Brak wyraŸnej przyczyny skargi
17
1
Dzia³ I
16
Dzia³ II
14. Podwójne ubezpieczenie
204
Dzia³ II
15. Odmowa anulowania, zmniejszenia lub roz³o16
¿enia na raty kar i nale¿noœci regresowych
Dzia³ II
16. Brak w³aœciwoœci Rzecznika Ubezpieczonych
3
17. Ogó³em
2093

0,3

9

0,3

0,2

7

0,2

0,2

8

0,3

0,1

1

0,0

0,0

1

0,0

0,0

1

0,0

28,0
7,9
20,1
36,5

883
264
619
946

30,2
9,1
21,1
32,3

3,1
33,4
12,7
0,5
12,2
4,6

58
888
391
25
366
190

2,0
30,3
13,4
0,9
12,5
6,5

0,8
3,8
4,9

35
155
111

1,2
5,3
3,8

1,0
3,9
0,8
0,0
0,8
9,8

25
86
22
3
19
309

0,9
2,9
0,8
0,1
0,7
10,5

0,8

22

0,8

0,1
100

5
2927

0,2
100
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Inne przyczyny skarg to m.in.:
n sposób kszta³towania taryf sk³adek oraz zawartych w nich systemów zni¿ek i zwy¿ek (bonus / malus), zarówno
w ubezpieczeniach obowi¹zkowych, jak i w dobrowolnych;
n rozliczenia tytu³em zwrotu niewykorzystanych czêœci sk³adek;
n wezwania do zap³aty przez zak³ad ubezpieczeñ przedawnionych sk³adek ubezpieczeniowych lub ich rat wraz z odsetkami za zw³okê;
n praca agentów ubezpieczeniowych;
n brak nale¿ytego uzasadniania stanowiska zajmowanego przez zak³ad ubezpieczeñ, zw³aszcza w przypadkach nieuwzglêdnienia roszczeñ w ca³oœci lub w czêœci.
Dodatkowo, w odniesieniu do umów ubezpieczeñ na ¿ycie przyczyn¹ skarg by³y:
n odmowa, b¹dŸ zbyt niska – wobec oczekiwañ ubezpieczonego – tzw. wartoœæ wykupu polisy, proponowana osobom
wypowiadaj¹cym umowy w czasie jej trwania;
n odmowa przejêcia obowi¹zku op³acania sk³adek przez zak³ad ubezpieczeñ;
n zmiana ogólnych warunków umowy ubezpieczenia w trakcie jej trwania;
n odmowa kontynuacji umowy ubezpieczenia przez zak³ad ubezpieczeñ;
n nieprawid³owe zarz¹dzanie polis¹.

Tryb rozpatrywania skarg z zakresu ubezpieczeñ gospodarczych i wynik interwencji
Jak przedstawiono na wykresie nr 2 w I kwartale 2010 r. w zdecydowanej wiêkszoœci spraw, bo w 73,0%, Rzecznik Ubezpieczonych podj¹³ interwencjê. Procentowy ich udzia³ w ogólnej liczbie skarg uleg³ zmniejszeniu w stosunku do I kwarta³u 2009 r.
o 5,5%. Z uwagi jednak na znacz¹cy wzrost dynamiki skarg kierowanych do Rzecznika (39,8%), liczbowo grupa tych spraw
wzros³a o 493 skargi.
Podjêcie interwencji w danej sprawie (najczêœciej wobec zak³adu ubezpieczeñ) mia³o miejsce wówczas, gdy z posiadanego
materia³u wynika³o, i¿ naruszone zosta³o prawo b¹dŸ interes ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
Nie oznacza to, ¿e po zakoñczeniu postêpowania w danej sprawie ocena ta zawsze potwierdza³a siê. Brak ca³oœci dokumentacji sprawy i opieranie siê w zasadzie tylko na materia³ach i wyjaœnieniach przes³anych przez skar¿¹cego powodowa³o w pewnych przypadkach, ¿e po wyjaœnieniach zak³adu ubezpieczeñ b¹dŸ UFG, Rzecznik zmienia³ swoje pierwotne stanowisko.
Zak³ady ubezpieczeñ, odnosz¹c siê do interwencji Rzecznika Ubezpieczonych b¹dŸ uznawa³y jej zasadnoœæ, b¹dŸ te¿
podtrzymywa³y dotychczas zajête stanowisko, uzupe³niaj¹c je zazwyczaj dodatkowymi wyjaœnieniami. Kolejno, eksperci
Biura Rzecznika poddawali sprawê powtórnej ocenie, od której zale¿a³y dalsze kroki postêpowania. W przypadku uznania
potrzeby dalszej zasadnoœci interwencji, kontynuowano j¹. Zakres i czêstotliwoœæ wymiany stanowisk i argumentów oraz co
za tym idzie, czas za³atwiania skargi ró¿ni³ siê wiêc w konkretnych przypadkach.
W sytuacjach wyj¹tkowych, szczególnie uzasadnionych przes³ankami podmiotowymi b¹dŸ przedmiotowymi, Rzecznik
Ubezpieczonych podejmowa³ interwencjê wnosz¹c o uwzglêdnienie i zastosowanie trybu wyj¹tkowego (tzw. kulancji
ubezpieczeniowej), mimo istnienia przes³anek negatywnych dla skar¿¹cego.
Rzecznik Ubezpieczonych uznawa³ sprawê za zakoñczon¹, gdy:
n zak³ad ubezpieczeñ uzna³ zasadnoœæ interwencji i zmieni³ swoje stanowisko w ca³oœci lub czêœci;
n skar¿¹cy zawar³ ugodê z zak³adem ubezpieczeñ, wyst¹pi³ na drogê s¹dow¹ lub wycofa³ skargê;
n zak³ad ubezpieczeñ ostatecznie podtrzyma³ dotychczasowe stanowisko;
n w œwietle kolejnych wyjaœnieñ i po analizie sprawy uzna³, i¿ prawa i interes ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy
ubezpieczenia nie zosta³y naruszone.
We wszystkich przypadkach zainteresowany otrzymywa³ wyjaœnienie stanu prawnego, z którego – w powi¹zaniu ze stanem
faktycznym – wynika³o rozstrzygniêcie jego sprawy. W przypadku nieuwzglêdnienia skargi skar¿¹cy by³ informowany
o mo¿liwoœci dochodzenia roszczeñ na drodze s¹dowej ze wskazaniem na mo¿liwoœæ zwolnienia od kosztów s¹dowych oraz
okolicznoœciach, które musia³by udowodniæ w takim postêpowaniu, aby mieæ szansê na korzystne dla siebie jej
rozstrzygniêcie. Rzecznik Ubezpieczonych wskazywa³, i¿ ciê¿ar udowodnienia faktów spoczywa na osobie, która z faktu tego
wywodzi skutki prawne. Oznacza to, ¿e w toku procesu – chc¹c uzyskaæ korzystne dla siebie orzeczenie s¹du – nale¿y wykazaæ,
za pomoc¹ nie budz¹cych w¹tpliwoœci dowodów zasadnoœæ zg³oszonych ¿¹dañ oraz podniesionych wobec zak³adu
ubezpieczeñ zarzutów. W sytuacjach, gdy Biuro Rzecznika Ubezpieczonych dysponowa³o orzecznictwem s¹dowym
w analogicznym dla sprawy stanie faktycznym i prawnym, przekazywa³o je skar¿¹cemu.
W sprawach, gdzie zak³ad ubezpieczeñ usztywni³ swoje stanowisko, natomiast Rzecznik Ubezpieczonych domniemywa³,
i¿ jest ono niezasadne a spór dotyczy³ oceny stanu faktycznego, Rzecznik wskazywa³, na mo¿liwoœæ zasiêgniêcia opinii u niezale¿nego rzeczoznawcy w szkodach maj¹tkowych oraz w szkodach osobowych opinii medycznej, jeszcze przed skierowaniem
sprawy na drogê postêpowania s¹dowego. Rzecznik Ubezpieczonych informowa³ tak¿e, i¿ opinia taka mo¿e byæ nastêpnie
wykorzystana w sporze s¹dowym, ale bêdzie mieæ wtedy wy³¹cznie charakter tzw. dokumentu prywatnego, co oznacza,
¿e S¹d mo¿e, ale nie musi braæ pod uwagê zawartych w niej wniosków i mo¿e np. zasiêgn¹æ w toku procesu opinii innego
bieg³ego, wpisanego na listê bieg³ych s¹dowych.
Dodatkowo, w uzasadnionych sprawach, w szczególnoœci, gdy spór dotyczy³ oceny stanu prawnego, Rzecznik Ubezpieczonych informowa³ skar¿¹cego, i¿ w przypadku wytoczenia powództwa cywilnego przeciwko ubezpieczycielowi mo¿e udzieliæ
dalszej pomocy poprzez przedstawienie s¹dowi oœwiadczenia zawieraj¹cego istotny pogl¹d w sprawie.
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Rzecznik Ubezpieczonych nie podj¹³ interwencji w 425 przypadkach, co stanowi³o 14,5% ogó³u spraw, które wp³ynê³y
do Biura Rzecznika w I kwartale 2010 r. Procentowy ich udzia³ w ogólnej liczbie skarg uleg³ zmniejszeniu w stosunku
do I kwarta³u 2009 r. o 2,0%.
Podstawow¹ przyczyn¹ niepodjêcia interwencji by³o stwierdzenie, i¿ analiza posiadanych dokumentów nie wskazuje
na stwierdzenie naruszenia prawa, b¹dŸ interesów osób, które Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje. Nie podejmowano
równie¿ interwencji w sprawach kierowanych do Rzecznika jako do kolejnego adresata („do wiadomoœci”), gdy¿ ich autorzy
wyraŸnie zaznaczali, i¿ chodzi im jedynie o zapoznanie Rzecznika z dan¹ spraw¹. Pewna grupa spraw wymaga³a
uzupe³nienia o dodatkowe informacje, bez których dalsze badanie jej by³o niemo¿liwe. Do zakresu spraw, w których nie
podjêto interwencji zaliczono równie¿ przypadki braku w³aœciwoœci Rzecznika Ubezpieczonych, tj. sprawy, w których toczy
siê postêpowanie przed s¹dem, zapad³y ju¿ wyroki s¹dowe lub zawarto ugodê z zak³adem ubezpieczeñ, zawieraj¹c¹
zrzeczenie siê przez skar¿¹cego dalszych roszczeñ.
Wobec 12,5% skarg skierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w I kwartale w 2010 r., z uwagi na wzrost dynamiki
(39,8%) wnoszonych spraw, nie dokonano jeszcze ostatecznej oceny w postêpowaniu wewnêtrznym. Dopiero jego zakoñczenie pozwoli na podjêcie decyzji w sprawie dalszego postêpowania. Dla porównania – w I kwartale 2009 r. skargi te
stanowi³y 5,0% ogó³u spraw.
W przedstawianym okresie sprawozdawczym, w wyniku interwencji Rzecznik Ubezpieczonych w odniesieniu do 36,2%
skarg nast¹pi³a zmiana stanowiska na korzyœæ skar¿¹cego, w tym w drodze wyj¹tku wobec 1,4% spraw (wykres nr 3).
Tym samym skutecznoœæ interwencji (efektywnoœæ) Rzecznika Ubezpieczonych uleg³a zmniejszeniu o 2,6% w stosunku
do analogicznego okresu roku ubieg³ego.
Przyczyn braku zmiany stanowiska na korzyœæ skar¿¹cego, Rzecznik Ubezpieczonych upatruje w:
n stosowaniu przez niektóre zak³ady ubezpieczeñ, niekorzystnej dla ubezpieczonych lub uprawnionych z umowy ubezpieczenia interpretacji przepisów z zakresu ubezpieczeñ obowi¹zkowych (np. w sprawach tzw. podwójnego ubezpieczenia);
n stosowaniu jednostronnej interpretacji przepisów o.w.u., nieprzyjaznej dla ubezpieczonych lub uprawnionych z umowy
ubezpieczenia;
n wzroœcie liczby sporów odnosz¹cych siê g³ównie do stanu faktycznego, w którym Rzecznik Ubezpieczonych nie prowadzi odrêbnego postêpowania dowodowego;
n wzroœcie liczby skarg, w których Rzecznik Ubezpieczonych podj¹³ czynnoœci interwencyjne (najczêœciej wobec zak³adu
ubezpieczeñ);
n braku woli poprawy wizerunku przynajmniej przez czêœæ zak³adów ubezpieczeñ; ten czynnik jest jednak wci¹¿ zbyt
s³aby, zw³aszcza w polityce niektórych zak³adów ubezpieczeñ i nadal istnieje w tym wzglêdzie spore zró¿nicowanie.
Wykres nr 3
Wynik interwencji w sprawach zakoñczonych z zakresu ubezpieczeñ gospodarczych
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Dokonuj¹c jednak obiektywnej oceny wyniku interwencji Rzecznika Ubezpieczonych nale¿y stwierdziæ, i¿ jest on nadal
wysoki. Szczególnie w sytuacji, gdy interwencje Rzecznika Ubezpieczonych – nie posiadaj¹cego uprawnieñ w³adczych
– w zak³adach ubezpieczeñ maj¹ zasadniczo charakter mediacyjny oraz, ¿e Rzecznik nie prowadzi odrêbnego badania stanu
faktycznego. W naszej opinii, wynik ten œwiadczy jednak o zasadnoœci podejmowanych dzia³añ, które w znacznej mierze
pozwalaj¹ wyeliminowaæ nieprawid³owoœci powsta³e w toku likwidacji szkody.
Nie bez znaczenia jest te¿ fakt, ¿e postêpowanie skargowe, czêsto dotycz¹ce znacznych kwot, jest bezp³atne, a jednoczeœnie prowadzone przez Urz¹d dzia³aj¹cy profesjonalnie i obiektywnie reprezentuj¹cy interesy konsumentów. W opinii
Rzecznika Ubezpieczonych postêpowanie skargowe jest równie¿ korzystne dla zak³adów ubezpieczeñ, gdy¿ w wielu
przypadkach pozwala na szybkie zakoñczenie sporu wynikaj¹cego z b³êdów w³asnych pracowników lub poœredników
ubezpieczeniowych, zapobiegaj¹c skierowaniu sporu na drogê s¹dow¹. Nadto, zak³ady ubezpieczeñ, analizuj¹c informacje
o nieprawid³owoœciach sygnalizowanych w skargach konsumentów, maj¹ mo¿liwoœæ wprowadzenia niezbêdnych zmian
wewnêtrznych, np. w procedurach likwidacyjnych, organizacji pracy poszczególnych dzia³ów, jak i mo¿liwoœæ prawid³owego
zarz¹dzania zasobami ludzkimi, szczególnie w procesach likwidacji szkód.
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Praktyczne wskazówki zwi¹zane z likwidacj¹
szkód z ubezpieczeñ domów i mieszkañ
Wstêp
Poni¿ej przedstawione opracowanie ma na celu przybli¿enie arkan praktyki postêpowania
likwidacyjnego ukszta³towanej na polskim rynku ubezpieczeñ oraz nakreœlenie g³ównych
problemów powsta³ych na etapie realizacji praw z umowy ubezpieczenia dobrowolnego.
Chocia¿ niniejsza publikacja nawi¹zuje do praktyki likwidacji szkód z ubezpieczeñ mienia od
ognia i innych zdarzeñ losowych, to omawiane poni¿ej zagadnienia mo¿na równie¿ odnieœæ,
Cezary Or³owski
w drodze analogii, do pozosta³ych ubezpieczeñ dobrowolnych.
starszy specjalista
Œwiadomi otaczaj¹cych nasz zagro¿eñ mo¿liwoœci powstania szkód, które czêsto prowadz¹
w Biurze Rzecznika
do wysokich strat maj¹tkowych, poszukujemy zabezpieczenia przed ujemnymi skutkami
Ubezpieczonych
wypadków. Oprócz ¿ycia i zdrowia, dobrem, które ka¿demu cz³onkowi rodziny daje poczucie
bezpieczeñstwa, azylu jest dom, mieszkanie. St¹d te¿ szczególna piecza nad zachowaniem
trwa³oœci ww. dobra. Niestety nie wszystkie zagro¿enia potrafimy przewidzieæ i tym bardziej im zapobiec. Dlatego te¿
zabezpieczamy siê na wypadek zajœcia zdarzenia losowego zawieraj¹c umowê ubezpieczenia z jednym z wielu ubezpieczycieli
funkcjonuj¹cych na polskim rynku ubezpieczeñ maj¹tkowych. Bez w¹tpienia takim zabezpieczeniem jest ubezpieczenie
mieszkania i domu. Ubezpieczenie to ma przede wszystkim zapewniæ poczucie bezpieczeñstwa na wypadek zajœcia zdarzenia
losowego poprzez mo¿noœæ usuniêcia skutków szkód drog¹ przyznanego osobie ubezpieczonej odszkodowania.

Regulacja zasad likwidacji szkody na etapie zawarcia umowy ubezpieczenia
Proces likwidacji szkód tak naprawdê, w przypadku ka¿dego ubezpieczenia dobrowolnego mienia, ma swój pocz¹tek ju¿
na etapie zawarcia umowy ubezpieczenia. Bowiem dla realizacji praw wynikaj¹cych z umowy ubezpieczenia istotny jest
kszta³t umowy nadany jej w chwili zawarcia. To wówczas ubezpieczaj¹cy dokonuje wyboru odpowiedniego wariantu
ubezpieczenia determinuj¹cego zazwyczaj okreœlony tryb likwidacji szkody.
Ubezpieczaj¹cy z racji, i¿ dane ubezpieczenie jest dobrowolnym, korzysta ze swobody zawarcia umowy oraz wyboru
w³aœciwego pod wzglêdem zakresu ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczenia, z poœród szerokiej gamy dostêpnych na rynku
produktów ubezpieczeniowych. Zawarcie umowy ubezpieczenia dobrowolnego powoduje, ¿e treœæ postanowieñ umowy
ubezpieczenia wystêpuj¹ca czêsto pod nazw¹ ogólnych warunków ubezpieczenia (o.w.u.) staje siê wi¹¿¹cym prawem
dla stron umowy. Oznacza to, ¿e stosowana przez ubezpieczyciela, w ramach umowy ubezpieczenia, siatka pojêciowa
powinna byæ w sposób jasny i wyczerpuj¹cy uregulowana w treœci postanowieñ umowy1. W przypadku sporu
interpretacyjnego, nie jest zatem mo¿liwe, odwo³ywanie siê przez ubezpieczyciela do regulacji pozaumownych
i wywodzenia na tej podstawie skutków prawnych wzglêdem zawartej umowy ubezpieczenia.
W zwi¹zku z powy¿szym, istotne z punktu widzenia zapewnienia pe³nej ochrony ubezpieczeniowej, w zakresie zgodnym
z oczekiwaniami ubezpieczaj¹cego, jest przeprowadzenie, jeszcze przed dokonaniem wyboru produktu ubezpieczeniowego, analizy treœci postanowieñ umowy. Wyci¹gniête na tej podstawie wnioski pozwol¹ dokonaæ trafnego wyboru
ubezpieczenia. Brak zaznajomienia siê z treœci¹ o.w.u., poleganie wy³¹cznie na zapewnieniach reklamy albo poœrednika
ubezpieczeniowego, mo¿e w konsekwencji prowadziæ do póŸniejszych rozczarowañ na etapie likwidacji szkody.
Analizuj¹c postanowienia o.w.u. nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na ich przejrzystoœæ, s³ownik zastosowanych pojêæ
i definicji. Ogólne warunki, które w swojej treœci wprowadzaj¹ bardzo szeroki katalog wy³¹czeñ i ograniczeñ odpowiedzialnoœci, zawê¿aj¹c tym samym zakres faktycznej ochrony ubezpieczeniowej, powinny dyskwalifikowaæ tak¹ umowê.
Ma³o precyzyjne i niejasne o.w.u. mog¹ w przysz³oœci, w trakcie likwidacji szkody, przysporzyæ wiele problemów
interpretacyjnych i choæ wówczas, zgodnie z dyspozycj¹ art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o dzia³alnoœci
ubezpieczeniowej2 „Postanowienia sformu³owane niejednoznacznie interpretuje siê na korzyœæ ubezpieczaj¹cego,
ubezpieczonego, uposa¿onego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia”, to jednak ubezpieczyciele czêsto wbrew literze
prawa stoj¹ na stanowisku, i¿ w ich ocenie sporne postanowienie umowne nie budzi w¹tpliwoœci interpretacyjnych,
w zwi¹zku z czym ww. przepis nie ma zastosowania.
Ponadto, o jakoœci o.w.u. stanowiæ mo¿e zastosowana w treœci o.w.u. hierarchia postanowieñ umownych. Je¿eli wiêc
ubezpieczyciel w pierwszej kolejnoœci k³adzie nacisk na okreœlenie za jakie okolicznoœci nie odpowiada, zaœ pozosta³¹ czêœæ
postanowieñ umownych przenosi na dalszy plan, wówczas taki porz¹dek ubezpieczaj¹cy powinien potraktowaæ jako
ostrze¿enie wskazuj¹ce, i¿ ubezpieczyciel wiêksz¹ wagê przypisuje temu za co nie odpowiada ni¿ funkcji ochronnej
ubezpieczenia.
1
2

Szerzej: E. Kiziewicz, Kradzie¿ a przyw³aszczenie w ubezpieczeniu autocasco, Monitor Ubezpieczeniowy nr 41, marzec 2010.
Tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., nr 11, poz. 66.
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Zastrzec nale¿y, i¿ powy¿sza ocena nie ma na celu deprecjonowanie istoty wy³¹czeñ ochrony ubezpieczeniowej lecz tylko
zwrócenie uwagi na ten wa¿ny aspekt „wyboru”, w³aœciwej pod wzglêdem zakresu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej,
umowy ubezpieczenia, a tak¿e mo¿liwych negatywnych nastêpstw dokonanego wyboru, gdy dojdzie do realizacji umowy
ubezpieczenia.

Zajœcie zdarzenia losowego, a obowi¹zki spoczywaj¹ce na ubezpieczaj¹cym
Ogólne warunki ubezpieczeñ, z racji i¿ stanowi¹ uzupe³nienie norm prawnych dotycz¹cych umowy ubezpieczenia, mog¹
na³o¿yæ na ubezpieczaj¹cego inne obowi¹zki ni¿ przewidziane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny3,
w szczególnoœci polegaj¹ce na zachowaniu okreœlonych w umowie œrodków ostro¿noœci przy zabezpieczeniu mienia, czy
dope³nienia bli¿ej nieokreœlonych aktów starannoœci w przypadku wyst¹pienia wypadku ubezpieczeniowego.
Niezachowanie okreœlonych w umowie ubezpieczenia œrodków maj¹cych na celu ratowanie przedmiotu ubezpieczenia oraz
zapobie¿eniu szkodzie, jeœli jest nastêpstwem umyœlnego dzia³ania b¹dŸ ra¿¹cego niedbalstwa, zwalnia ubezpieczyciela
z odpowiedzialnoœci za szkodê – art. 826 § 3 k.c.
Zatem zanim jeszcze dojdzie do szkody, warto mieæ wiêc wiedzê, gdzie znajduj¹ siê g³ówne zawory umo¿liwiaj¹ce nam
w sytuacji awaryjnej odciêcie wody, gazu, a tak¿e g³ówny bezpiecznik zapewniaj¹cy mo¿liwoœæ natychmiastowego wy³¹czenia napiêcia we wszystkich pomieszczeniach lokalowych. Znajomoœæ po³o¿enia ww. newralgicznych punktów pozwala
szybko i skutecznie reagowaæ na powsta³e zagro¿enie, doprowadzaj¹c w ten sposób do zminimalizowania rozmiarów
szkody.
W¹tpliwe pod wzglêdem prawnym jest natomiast odmawianie przez ubezpieczycieli wyp³aty odszkodowania w sytuacji
niew³aœciwego postêpowania ubezpieczaj¹cego przed szkod¹ wyra¿aj¹cego siê niedochowaniem tzw. powinnoœci
„przedwypadkowych” okreœlonych w umowie ubezpieczenia4.
Swoboda stron w kszta³towaniu stosunku ubezpieczenia nie jest nieograniczona. W przypadku ubezpieczeñ
dobrowolnych treœæ postanowieñ o.w.u. jest nadawana przez ubezpieczycieli, nie oznacza to jednak (po ich stronie)
ca³kowitej swobody w kszta³towaniu treœci umowy. Z jednej strony, treœæ o.w.u. podlega pewnym wymogom ustawowym
okreœlonym w art. 12, 12a, 13 ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej. Z drugiej strony, swoboda kszta³towania treœci
umowy podlega wymogom interpretacji w³aœciwym dla oœwiadczeñ woli, tj. zgodnie z art. 65 k.c., a tak¿e jest poddana
kontroli pod k¹tem regulacji art. 807 k.c. i art. 3531 k.c. St¹d te¿ granice woli stron w konstruowaniu postanowieñ o.w.u.
wyznaczaj¹ trzy grupy zasad: pierwsza – wynikaj¹ca z bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, druga –
ukszta³towana przez treœæ i cel stosunku ubezpie-czenia i trzecia – zawieraj¹ca ograniczenia wynikaj¹ce z zasad wspó³¿ycia
spo³ecznego5.
Skutek prawny, przewidziany w art. 826 § 3 k.c., za niezastosowanie przez ubezpieczaj¹cego œrodków okreœlonych w art.
826 § 1 k.c., odnosi siê jedynie do okolicznoœci z chwili zajœcia wypadku ubezpieczeniowego. Brak jest natomiast
jakiejkolwiek regulacji w tym wzglêdzie dotycz¹cej obowi¹zków spoczywaj¹cych na ubezpieczaj¹cym zmierzaj¹cych do
zabezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia w ramach czynnoœci „przedwypadkowych”.
W¹tpliwoœæ jak dalece ubezpieczyciel mo¿e posun¹æ siê w zakresie regulacji obowi¹zków zwi¹zanych z zapobieganiem
powstania szkodzie, powinna rozstrzygaæ interpretacja art. 3531 k.c., zgodnie z którym treœæ lub cel stosunku
zobowi¹zaniowego nie mo¿e sprzeciwiaæ siê jego w³aœciwoœci (naturze), ustawie, a tak¿e zasadom wspó³¿ycia spo³ecznego.
Przenosz¹c powy¿sze na grunt umowy ubezpieczenia nale¿y wskazaæ, i¿ jest to umowa wzajemna6, której celem jest
zapewnienie przez ubezpieczyciela ochrony ubezpieczeniowej w zamian za zap³atê odpowiedniej sk³adki (art. 805 k.c.).
Immanentn¹ cech¹ tego stosunku zobowi¹zaniowego jest wiêc ekwiwalentnoœæ (równowaga) œwiadczeñ. Zbyt daleko id¹ce
powinnoœci „przedwypadkowe” na³o¿one na ubezpieczaj¹cego w treœci o.w.u. mog¹ w istotny sposób naruszaæ powy¿sz¹
zasadê. Bowiem nadmiar kszta³towanych w ten sposób obowi¹zków nie znajduje odzwierciedlenia w œwiadczeniu
wzajemnym ubezpieczyciela. Co wiêcej, ci¹g³a dba³oœæ, poœwiêcenie uwagi oraz sprawowanie nieprzerwanej pieczy nad
przedmiotem ubezpieczenia sprowadza siê do zapobie¿enia skonkretyzowaniu siê zobowi¹zania ubezpieczyciela, które jest
przecie¿ istotnym elementem umowy ubezpieczenia. Sytuacji takiej nie sposób uznaæ za prawid³ow¹, a tym bardziej zgodn¹
z istot¹ zobowi¹zania, któr¹ jest w³aœnie to, ¿e ubezpieczaj¹cy za zap³at¹ odpowiedniej sk³adki zapewnia sobie niejako
gwarancjê, ¿e zaistnienie wypadku ubezpieczeniowego nie bêdzie wi¹za³o siê dla niego z niedogodnoœci¹ w postaci
osobistego œwiadczenia. W przeciwnym razie dochodzi do absurdu, w którym ubezpieczaj¹cy robi wszystko, aby nie dosz³o
do ziszczenia zdarzenia ubezpieczeniowego powoduj¹cego odpowiedzialnoœæ ubezpieczyciela, a ponadto ubezpieczyciel
w razie stwierdzenia nieprawid³owoœci po stronie ubezpieczaj¹cego przed zajœciem wypadku jest uprawniony do odmowy

3
4
5

6

Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 (dalej: k.c.).
Wniosek wynikaj¹cy z dotychczasowej obserwacji i przemyœleñ powsta³ych na bazie w³asnych doœwiadczeñ zwi¹zanych z likwidacj¹ szkód.
A. Gadomska, Glosa do uchwa³y SN z dnia 5 sierpnia 2005 r. (sygn. akt III CZP 40 / 2004, opub. LEX, Gdañskie Studia Prawnicze – Przegl¹d
Orzecznictwa 2006 / 1 / 55).
M. Orlicki, J. Pokrzywniak, Umowa ubezpieczenia. Komentarz do nowelizacji kodeksu cywilnego. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa
2008, s. 66; pogl¹d przeciwny: M. Krajewski, Umowa ubezpieczenia…, s. 46–48, 117–118.
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wyp³aty odszkodowania. Na tym tle rysuje siê tylko jednostronna korzyœæ – po stronie ubezpieczyciela, z tak ukszta³towanego stosunku ubezpieczenia. Ubezpieczyciel zatem, zawieraj¹c z ubezpieczaj¹cym umowê ubezpieczenia przyjmuje,
i¿ zwi¹zane z przedmiotem ubezpieczenia ryzyko powstania szkody mieœci siê w granicach bezpieczeñstwa. Tym samym to
ubezpieczyciel bierze na siebie konsekwencje niew³aœciwej oceny ryzyka zwi¹zanej z danym przedmiotem ubezpieczenia.
Je¿eli wiêc przedmiot ubezpieczenia nie jest nale¿ycie zabezpieczony przed powstaniem szkody, wówczas ubezpieczyciel,
podejmuj¹c decyzjê o jego przyjêciu do ubezpieczenia, powinien liczyæ siê z mo¿liwoœci¹ wyst¹pienia szkody.
Ubezpieczyciel nie mo¿e póŸniej – na etapie likwidacji szkody – podnieœæ zarzutu, i¿ ubezpieczone mienie przed przyjêciem
ubezpieczenia nie spe³nia³o norm budowlanych albo nie mia³o dostatecznych zabezpieczeñ antyw³amaniowych.
W przypadku likwidacji szkód z ubezpieczeñ mieszkañ przyk³adem takiego odmownego stanowiska mo¿e byæ powo³ywanie
siê na nienale¿yty stan rynien, dachu lub zastosowana przed ubezpieczeniem aran¿acja wnêtrz mieszkania stanowi¹ca
naruszenie norm budowlanych.
Na podstawie analizy przepisów kodeksu cywilnego mo¿na dojœæ do wniosku, i¿ jedyn¹ sankcj¹ jak¹ mo¿e stosowaæ
ubezpieczyciel w okresie „przedwypadkowym” w stosunku do ubezpieczaj¹cego naruszaj¹cego powinnoœci zwi¹zane
z dba³oœci¹ o nale¿yty stan przedmiotu ubezpieczenia jest uprawnienie do zmiany wysokoœci sk³adki.
Kwestia oceny ryzyka powstania szkody spoczywa bowiem na ubezpieczycielu jako podmiocie w sposób profesjonalny
prowadz¹cym sw¹ dzia³alnoœæ i powinna znaleŸæ odzwierciedlenie w wysokoœci sk³adki. Kodeks cywilny w art. 816 daje
uprawnienie weryfikacji tego ryzyka i ochrony ubezpieczyciela przed jego zwiêkszeniem poprzez przyznanie zak³adowi
ubezpieczeñ uprawnienia do ¿¹dania podwy¿szenia sk³adki. Jest to jedyna metoda kompensowania sobie przez
ubezpieczyciela zmiany jego sytuacji w czasie obowi¹zywania umowy, dlatego te¿ przerzucanie na ubezpieczaj¹cego
obowi¹zków zwi¹zanych z minimalizowaniem czy te¿ zapobieganiem powstania szkody na etapie przedwypadkowym uznaæ
nale¿y za sprzeczne z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego jako nieznajduj¹ce ekwiwalentu w œwiadczeniu wzajemnym
ubezpieczyciela, zw³aszcza gdy jedynie ubezpieczycielowi przyznaje siê kompetencjê do ich kreowania.
Zachowanie ubezpieczonego w obliczu zajœcia wypadku ubezpieczeniowego, z uwagi na sankcjê wynikaj¹c¹ z art.
826 § 3 k.c., jest przedmiotem analizy ubezpieczyciela. Je¿eli zatem dojdzie do szkody, wówczas w pierwszej kolejnoœci
dzia³ania ubezpieczonego powinny byæ skierowane na ratowanie ¿ycia i zdrowia wspó³lokatorów, a nastêpnie na podjêciu
dzia³añ zmierzaj¹cych do ratowania dobytku poprzez stawienie czo³a sile sprawczej szkody, tj. podjêcie dzia³añ
zmierzaj¹cych do odwrócenia, zminimalizowania szkody.
Z drugiej strony, ubezpieczyciel na podstawie art. 826 § 4 k.c. zobowi¹zany jest do refundacji kosztów wynik³ych z dzia³añ
zmierzaj¹cych do minimalizowania szkody, b¹dŸ jej odwrócenia. Górn¹ granicê odpowiedzialnoœci w tym zakresie wyznacza
suma ubezpieczenia. St¹d te¿ np. w przypadku gwa³townej ulewy, gdy dojdzie do zalania ulicy na skutek niedro¿noœci
studzienek kanalizacyjnych, koszt który poniós³ ubezpieczony na zakup worków z piaskiem s³u¿¹cych odgrodzeniu
nieruchomoœci od terenu objêtego dzia³aniem wody powinien byæ zwrócony przez ubezpieczyciela.

Zanim zg³osimy szkodê
W przypadku szkody w mieniu np. polegaj¹cej na zalaniu mieszkania, w pierwszej kolejnoœci ubezpieczony powinien
przyst¹piæ do spisu powsta³ych strat (tzw. spis inwentarza). Je¿eli jest to szkoda czêœciowa, tzn. o niewielkim rozmiarze,
warte z punktu widzenia procesu dochodzenia odszkodowania od ubezpieczyciela jest przeprowadzenie samodzielnego
pomiaru obszaru mieszkania lub domu objêtego zalaniem albo w przypadku po¿aru – oddzia³ywaniem czynnika
termicznego.
Powy¿sza wskazówka podyktowana jest wzglêdami ostro¿noœciowymi. Chocia¿ przy likwidacji szkody z góry nie mo¿na
zak³adaæ z³ej wiary po stronie ubezpieczyciela (w osobie likwidatora szkody, rzeczoznawcy ubezpieczeniowego), to mimo
tego zdarzaj¹ siê przypadki braku rzetelnoœci, pomy³ek przy sporz¹dzaniu protoko³u szkody. St¹d te¿ ubezpieczony
powinien d¹¿yæ do aktywnego uczestnictwa w procesie likwidacji szkody, na ka¿dym jej etapie, kontroluj¹c w ten sposób jej
przebieg. Zatem wynik porównania spisu uszkodzeñ dokonanego przez osobê ubezpieczon¹ powinien byæ zgodny z danymi
naniesionymi przez rzeczoznawcê ubezpieczeniowego do protoko³u szkody. Brak takiej zgodnoœci mo¿e oznaczaæ,
¿e pominiêto element szkody lub niew³aœciwie oszacowano rozmiar wypadku ubezpieczeniowego.
Po ustaleniu zakresu strat nale¿y okreœliæ wstêpn¹ przyczynê powstania szkody. Przyczyna szkody mo¿e byæ od nas
niezale¿na jak równie¿ byæ konsekwencj¹ nieostro¿noœci ubezpieczonego. Pêkniêcie wê¿yka pod umywalk¹ jest przyk³adem
dzia³ania niezale¿nego od osoby ubezpieczonej. W takim przypadku najczêœciej do usterki dochodzi na skutek zmêczenia
materia³u, wady produkcyjnej (niew³aœciwego spojenia zakoñczenia wê¿yka), niskiej jakoœci zastosowanych materia³ów.
Rzadko natomiast wystêpuj¹ przypadki niew³aœciwego monta¿u – przy³¹czenia ww. elementu. Czasami bywa i tak,
¿e szkoda powstaje w wyniku braku ostro¿noœci osoby ubezpieczonej, np. poprzez pozostawienie pracuj¹cej pralki i wyjœcie
z domu na czas prania, podczas którego dochodzi do zalania ³azienki na skutek awarii pralki. Równie¿ niezale¿ne od woli
ubezpieczonego jest zalanie spowodowane przez s¹siada z góry. Dla zaistnienia odpowiedzialnoœci ubezpieczyciela z tytu³u
umowy ubezpieczenia dobrowolnego istotne jest tylko wyst¹pienie zdarzenia przewidzianego w umowie. Wp³yw
na powstanie szkody ze strony ubezpieczonego ma jedynie wtedy znaczenie, gdy dzia³anie to nosi znamiona winy umyœlnej
b¹dŸ ra¿¹cego niedbalstwa – art. 827 §1 k.c.
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Zg³oszenie szkody
Z regu³y postanowienia o.w.u. udzielaj¹ odpowiedzi na pytanie czy zg³oszenie szkody powinno byæ dokonane w formie
pisemnej, czy te¿ kontaktuj¹c siê z infolini¹ ubezpieczyciela, tj. w drodze rozmowy telefonicznej. Na chwilê obecn¹
przewa¿aj¹ca czêœæ ubezpieczycieli preferuje formê telefonicznego zg³oszenia szkody. Wskazana preferencja nie niweczy
znaczenia prawnego zg³oszenia dokonanego w innej formie, np. pisemnej lub za poœrednictwem wiadomoœci mailowej albo
faksu. W zasadzie szkodê z ubezpieczenia mieszkania lub domu mo¿na zg³osiæ w placówce ubezpieczyciela najbli¿szej
miejscu zamieszkania ubezpieczonego. Ubezpieczyciel nie ma prawa odsy³aæ konsumenta do innego oddzia³u firmy.
Kwestia w³aœciwej organizacyjnie jednostki do rozpatrywania roszczeñ jest spraw¹ wewnêtrzn¹ ubezpieczyciela, a zatem
problemy logistyczne nie powinny obarczaæ osoby wystêpuj¹cej z roszczeniem. Zak³ad ubezpieczeñ niezale¿nie od tego, do
której jednostki wp³ynê³o zg³oszenie, powinien podj¹æ postêpowanie likwidacyjne i w ramach struktury wewnêtrznej
przekazaæ zg³oszenie szkody do w³aœciwej komórki likwidacyjnej.
Samo zg³oszenie szkody najczêœciej polega na wype³nieniu przygotowanego przez ubezpieczyciela druku zg³oszenia
szkody. Zg³oszenie szkody w innej formie nie bêdzie jednak skutkowaæ brakiem skutecznoœci, istotna bowiem jest treœæ,
a nie forma w jakiej z³o¿ono oœwiadczenie woli. Od pewnego czasu ubezpieczyciele preferuj¹ model telefonicznego
zawiadomienia o szkodzie. Równie¿ z³o¿enie zawiadomienia w tej formie jest skuteczne, jednak¿e mimo tego w dalszej
czêœci postêpowania ubezpieczyciel wymaga pisemnego zg³oszenia szkody.

Znaczenie terminu zg³oszenia szkody
Data zg³oszenia szkody jest dat¹ pocz¹tkow¹ zwi¹zan¹ z procesem rozpatrywania roszczenia i ma donios³e znaczenie
dla okreœlenia terminu koñcowego, zwi¹zanego z postêpowaniem wyjaœniaj¹cym ubezpieczyciela.
Stosownie bowiem do art. 16 ust. 1 ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej, po otrzymaniu zawiadomienia o zajœciu
zdarzenia losowego objêtego ochron¹ ubezpieczeniow¹, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, zak³ad
ubezpieczeñ jest zobowi¹zany poinformowaæ o tym ubezpieczaj¹cego lub ubezpieczonego, je¿eli nie s¹ oni osobami
wystêpuj¹cymi z tym zawiadomieniem, oraz podj¹æ postêpowanie dotycz¹ce ustalenia stanu faktycznego zdarzenia,
zasadnoœci zg³oszonych roszczeñ i wysokoœci œwiadczenia. Ubezpieczyciel ma tak¿e obowi¹zek poinformowaæ osobê
wystêpuj¹c¹ z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyrazi³a zgodê, jakie dokumenty s¹ potrzebne do
ustalenia jego odpowiedzialnoœci lub wysokoœci œwiadczenia, je¿eli jest to niezbêdne do dalszego prowadzenia
postêpowania. Powy¿sze czynnoœci w praktyce ubezpieczeniowej nazywane s¹ likwidacj¹ szkody.
Zgodnie zaœ z treœci¹ art. 817 k.c., zak³ad ubezpieczeñ w terminie 30 dni od dnia z³o¿enia zawiadomienia o zdarzeniu ma
obowi¹zek wyp³aty œwiadczenia albo pisemnego powiadomienia osoby zg³aszaj¹cej roszczenie o przyczynach niemo¿noœci
zaspokojenia jej roszczeñ w ca³oœci lub w czêœci, a tak¿e wyp³aty bezspornej czêœci œwiadczenia, czyli sumy pieniê¿nej, której
wysokoœæ zosta³a dotychczas ustalona jako wysokoœæ powsta³ej szkody.
Powstrzymanie siê lub zw³oka ubezpieczyciela w realizacji wyp³aty œwiadczenia, czyni uzasadnionym zarzut nienale¿ytego
wykonania zobowi¹zania, co z kolei powoduje powstanie obowi¹zku naprawienia wynik³ej z tego szkody, tj. zap³aty odsetek za
zw³okê. St¹d te¿, je¿eli ubezpieczyciel w sposób niezasadny opóŸnia siê z wyp³at¹ odszkodowania poszkodowany mo¿e
wówczas ¿¹daæ odsetek ustawowych za czas opóŸnienia na podstawie art. 481 § 1 k.c. Obecnie, zgodnie z rozporz¹dzeniem
Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie okreœlenia wysokoœci odsetek ustawowych7, wynosz¹ one 13% w skali roku.
Do okreœlenia okresu zw³oki ubezpieczyciela istotna jest wiêc wiedza dotycz¹ca daty zg³oszenia szkody, gdy¿ od niej
liczony jest 30–dniowy termin na realizacjê wyp³aty œwiadczenia. Od tak ustalonego terminu koñcowego do dnia spe³nienia
œwiadczenia naliczamy dopiero odsetki ustawowe.
Moment zawiadomienia o szkodzie wp³ywa równie¿ na przedawnienie roszczenia, bowiem bieg przedawnienia
roszczenia zostaje przerwany przez zg³oszenie zak³adowi ubezpieczeñ roszczenia i zaczyna siê na nowo od dnia, w którym
zg³aszaj¹cy roszczenie otrzyma³ na piœmie oœwiadczenie zak³adu ubezpieczeñ o przyznaniu lub odmowie œwiadczenia (art.
819 §4 k.c.).
Przedawnienie roszczeñ powoduje, ¿e zak³ad ubezpieczeñ mo¿e siê zwolniæ z wyp³aty odszkodowania, jednak¿e pod
warunkiem podniesienia zarzutu przedawnienia. Wówczas ubezpieczyciel, pomimo istnienia roszczenia, nie ma obowi¹zku
jego zaspokojenia.
Kwestiê przedawnienia roszczeñ z tytu³u umowy ubezpieczenia reguluje art. 819 k.c. Roszczenia z umowy ubezpieczenia
przedawniaj¹ siê po up³ywie trzech lat od dnia, w którym nast¹pi³a wymagalnoœæ roszczenia. Przyj¹æ nale¿y, ¿e w przypadku
roszczeñ ubezpieczeniowych bieg przedawnienia zaczyna biec dopiero z momentem, w którym osoba uprawniona do
œwiadczenia dowiedzia³a siê o zdarzeniu i przys³uguj¹cym jej uprawnieniu.

PóŸne zg³oszenie szkody i jego wp³yw na wyp³atê odszkodowania
W treœci o.w.u. doœæ czêsto mo¿na siê spotkaæ z wymogiem powiadomienia zak³adu ubezpieczeñ o zajœciu wypadku ubezpieczeniowego w okreœlonym terminie. Zwykle jest to termin 3 – 7 dniowy, w zale¿noœci od ubezpieczyciela i rodzaju o.w.u.
7
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Brak powiadomienia ubezpieczyciela w okreœlonym terminie mo¿e skutkowaæ odpowiednim zmniejszeniem
odszkodowania, je¿eli naruszenie przyczyni³o siê do zwiêkszenia szkody lub uniemo¿liwi³o ubezpieczycielowi ustalenie
okolicznoœci i skutków wypadku – art. 818 § 3 k.c. Powy¿sza sankcja wystêpuje w wiêkszoœci o.w.u. stosowanych przez
ubezpieczycieli. W praktyce naruszenie ww. terminu nie powinno powodowaæ oddalenia roszczenia lecz ewentualne
zmniejszenie wysokoœci odszkodowania odpowiednio do zakresu niemo¿liwych do ustalenia nastêpstw szkody.
W przypadku, gdy do zalania mieszkania dosz³o w czasie nieobecnoœci poszkodowanego zwi¹zanej z urlopem wypoczynkowym, szkoda powinna zostaæ zg³oszona niezw³ocznie, najdalej w terminie okreœlonym w o.w.u., licz¹c od dnia dowiedzenia siê o jej istnieniu.

Postêpowanie w trakcie likwidacji szkody
Czynnoœci podejmowane przez ubezpieczycieli w czasie rozpatrywania roszczenia w praktyce ubezpieczeniowej
wystêpuj¹ pod nazw¹ likwidacji szkody lub postêpowania wyjaœniaj¹cego.
Ubezpieczyciel w trakcie likwidacji szkody zazwyczaj wystêpuje do osoby ubezpieczonej o udokumentowanie roszczenia
poprzez przedstawienie dokumentów uzasadniaj¹cych powstanie szkody oraz jej wysokoœæ. Nale¿y jednak wskazaæ,
i¿ ciê¿ar weryfikacji zg³oszonego zdarzenia, pod wzglêdem faktycznym i prawnym, spoczywa na ubezpieczycielu.
Na powy¿szy obowi¹zek wskazuje art. 16 ustawy. W tej sprawie wypowiedzia³ siê tak¿e S¹d Najwy¿szy w sprawie o sygn.
akt III CKN 1105 / 988. W uzasadnieniu wyroku czytamy, ¿e „Po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku zak³ad ubezpieczeñ
obowi¹zany jest do ustalenia przes³anek swojej odpowiedzialnoœci oraz do zbadania okolicznoœci dotycz¹cych wysokoœci
szkody. Tego obowi¹zku, nale¿¹cego do istoty dzia³alnoœci ubezpieczeniowej, ubezpieczyciel nie mo¿e przerzuciæ na inne
podmioty”. Nie ma wiêc w¹tpliwoœci, ¿e ciê¿ar ustaleñ w zakresie rozmiaru szkody jak i odpowiedzialnoœci spoczywa
na ubezpieczycielu. Zatem nie jest uzasadnione kierowanie przez ubezpieczycieli do ubezpieczonych pism informuj¹cych
o tym, ¿e wysokoœæ powsta³ej straty maj¹tkowej powinna byæ wykazana przez osobê ubezpieczon¹ poprzez
przeprowadzenie naprawy i udokumentowanie kosztu naprawy rachunkami. Za powy¿szym stwierdzeniem przemawia
ponadto fakt, i¿ obowi¹zek naprawy szkody po stronie ubezpieczyciela powstaje z momentem wyrz¹dzenia szkody i nie jest
uzale¿niony od tego czy ubezpieczony przeprowadzi naprawê rzeczy uszkodzonej czy te¿ nie.
Niezale¿nie od rozmiarów powsta³ej szkody w naszym dobytku, do oceny rozmiarów szkody, zawsze niezbêdne jest
przeprowadzenie oglêdzin uszkodzonego b¹dŸ zniszczonego mienia. Ubezpieczony jest wówczas zobowi¹zany na
podstawie postanowieñ zawartych w o.w.u.9 do udostêpnienia pomieszczeñ nieruchomoœci, w których dosz³o do szkody,
aby rzeczoznawcy ubezpieczeniowi mogli dokonaæ oceny stanu technicznego nieruchomoœci oraz zakresu uszkodzeñ.
Na tym etapie likwidacji szkody przydatne s¹ ustalenia ubezpieczonego, co do rozmiarów szkody. Trzeba bowiem zadbaæ
by prowadzone przez rzeczoznawców ubezpieczeniowych ustalenia odpowiada³y spostrze¿eniom ubezpieczonego.
Niestety zdarzyæ siê mo¿e, ¿e protokó³ opisuj¹cy zakres uszkodzeñ nie zostanie udostêpniony ubezpieczonemu. Wówczas,
o wyniku poczynionych przez rzeczoznawcê ubezpieczeniowego ustaleñ, ubezpieczony dowiaduje siê dopiero po
przekazaniu mu sporz¹dzonego przez ubezpieczyciela kosztorysu naprawy. Rezultatem braku omówienia z ubezpieczonym
treœci protoko³u s¹ czêste nieporozumienia. PóŸniejsze (poza protoko³em) zg³aszanie uwag, co do ustaleñ z oglêdzin, mo¿e
zak³óciæ proces rozpatrywania roszczenia, a w konsekwencji powodowaæ jego wyd³u¿enie.
W toku likwidacji szkody bardzo wa¿nym jej aspektem jest prawid³owy przep³yw informacji umo¿liwiaj¹cy w sposób
wyczerpuj¹cy uzyskaæ wiedzê dotycz¹c¹ etapu, na którym znajduje siê rozpatrywane roszczenie. Najszybszym
rozwi¹zaniem umo¿liwiaj¹cym uzyskanie informacji jest droga telefoniczna. Niestety z uwagi na zastosowany przez
ubezpieczycieli mechanizm infolinii kontakt z opiekunem naszej sprawy jest przewa¿anie ograniczony i sprowadza siê
jedynie do otrzymywania zdawkowych informacji dotycz¹cych rozpatrywanego roszczenia. Szczegó³owe dane dotycz¹ce
likwidacji szkody mo¿emy jedynie uzyskaæ w drodze rozmowy z likwidatorem szkody, który nie jest pracownikiem infolinii,
a zatem nie zawsze jest dyspozycyjny, gdy¿ koncentruje siê na w³asnym zakresie obowi¹zków.
Pisemna droga uzyskiwania informacji mo¿e lecz nie musi dawaæ lepszych rezultatów. Ujemn¹ konsekwencj¹ tego
rozwi¹zania jest czas oczekiwania na odpowiedŸ ze strony ubezpieczyciela.
Niektóre zak³ady ubezpieczeñ stosuj¹ tzw. procedurê uproszczon¹ likwidacji szkód polegaj¹c¹ na likwidacji szkody bez
potrzeby jej pisemnego zg³oszenia oraz przeprowadzania oglêdzin uszkodzonego mienia. W praktyce wyp³ata
odszkodowania ma miejsce zaraz po zg³oszeniu szkody. Ubezpieczony w trakcie rozmowy telefonicznej opisuje zdarzenie,
rozmiar szkody, a konsultant ubezpieczyciela na podstawie przekazanych informacji dokonuje wyliczenia szkody
i przedstawia propozycjê ugodowego zakoñczenia procesu rozpatrywania roszczenia poprzez wyp³atê kwoty wynikaj¹cej
z kosztorysowego wyliczenia szkody. W przypadku braku zgody ze strony ubezpieczonego na takie postêpowanie likwidacja
szkody zostaje skierowana na tor standardowej likwidacji szkody.
8
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Wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 10 stycznia 2000 r. (sygn. akt III CKN 1105 / 98, opubl. OSNC 2000, nr 7–8, poz. 134, Wokanda 2000 / 4 / 9,
Biul.SN 2000 / 7 / 7, Pr.Gosp. 2000 / 10 / 1, LEX 39669) „Przepis art. 817 § 2 k.c. nie upowa¿nia ubezpieczyciela do zaniechania prowadzenia
postêpowania likwidacyjnego do czasu prawomocnego zakoñczenia postêpowania karnego dotycz¹cego wypadku komunikacyjnego,
w którym uczestniczy³ kierowca ubezpieczony od odpowiedzialnoœci cywilnej”.
W przypadku ich braku mo¿na taki obowi¹zek wywnioskowaæ z art. 354 §2 k.c., tj. obowi¹zku wspó³dzia³ania wierzyciela w takim samym
zakresie jak d³u¿nika wzglêdem niego.
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Sposób naprawienia szkody
Ustalenie wysokoœci odszkodowania w przypadku ubezpieczeñ dobrowolnych, w tym mieszkaniowych jest uzale¿nione
od wariantu ubezpieczenia domu, mieszkania. Zasad¹ jest podzia³ tego typu produktów na ubezpieczenie mienia
w wartoœci rzeczywistej oraz w wartoœci odtworzeniowej (nowej).
Przy wartoœci rzeczywistej ubezpieczyciele stosuj¹ ustalony na podstawie oglêdzin b¹dŸ w oparciu o wiek nieruchomoœci
procentowy stopieñ zu¿ycia. Sposób szacowania stopnia zu¿ycia powinien byæ okreœlony w treœci o.w.u. W przeciwnym
razie postêpowanie ubezpieczyciela nie maj¹ce podstawy w umowie jest bezprawne i nie bêdzie wi¹za³o ubezpieczaj¹cego.
Ubezpieczyciele czêsto do okreœlenia stopnia zu¿ycia wykorzystuj¹ tabele, wed³ug których okreœlonemu wiekowi
przedmiotu ubezpieczenia przypisuje siê wyra¿ony w procentach stopieñ zu¿ycia. St¹d te¿ inkorporowanie do umowy treœci
tabeli albo wrêczanie jej razem z o.w.u. przed zawarciem umowy czyni z niej wi¹¿¹cy strony element umowy ubezpieczenia.
Powy¿szy stan rzeczy nie budzi ¿adnych w¹tpliwoœci prawnych, bowiem zgodnie z art. 384 §1 k.c. „ustalony przez jedn¹
ze stron umowy wzorzec umowy, w szczególnoœci ogólne warunki umów, wzór umowy, regulamin, wi¹¿e drug¹ stronê, je¿eli
zosta³ jej dorêczony przed zawarciem umowy”. Z kolei zgodnie z art. 384 § 4 k.c. „je¿eli jedna ze stron pos³uguje siê wzorcem
umowy w postaci elektronicznej powinna udostêpniæ go drugiej stronie przed zawarciem umowy w taki sposób, aby mog³a
ona wzorzec ten przechowywaæ i odtwarzaæ w zwyk³ym toku czynnoœci”.
Inaczej rzecz wygl¹da je¿eli o.w.u. nie zawieraj¹ postanowieñ dotycz¹cych stopnia zu¿ycia, a ubezpieczyciel w wyliczeniu
odszkodowania powo³uje siê na treœæ tabeli, która nie zosta³a wrêczona ubezpieczaj¹cemu wraz z o.w.u. przed przyst¹pieniem do umowy ubezpieczenia. Ubezpieczyciele czêsto zas³aniaj¹ siê wówczas argumentem ogólnej dostêpnoœci do tabel
zamieszczonych np. na ³amach strony internetowej danego zak³adu ubezpieczeñ10. Jednak¿e sam fakt, i¿ tabela norm
procentowego zu¿ycia jest dostêpna na stronie internetowej, tudzie¿ siedzibie Towarzystwa, nie czyni zadoœæ wymogowi
stawianemu przez ustawodawcê w art. 384 k.c. i w konsekwencji treœæ postanowieñ tabeli w stosunkach z konsumentem
stanowi postanowienia, z których treœci¹ nie móg³ siê on zapoznaæ przed zawarciem umowy. Nale¿y bowiem zwróciæ
uwagê, i¿ nie ka¿dy z konsumentów zawieraj¹cych umowê na podstawie przedmiotowych o.w.u. musi posiadaæ dostêp
do internetu, co wiêcej nie musi potrafiæ z niego korzystaæ. Równie¿ nie zawsze mo¿liwe mo¿e byæ udanie siê do placówki
ubezpieczyciela celem zapoznania siê z rzeczon¹ tabel¹. Nawet gdyby konsument tak¹ mo¿liwoœæ posiada³, to wymaga
podkreœlenia, ¿e zgodnie z dyspozycj¹ art. 384 k.c. najistotniejszym jest jednak to, ¿e treœæ tabeli winna byæ dorêczona
konsumentowi jeszcze przed zawarciem umowy. Jak wynika z dyspozycji art. 384 § 4 k.c. wzorzec umowny mo¿e byæ
przekazany konsumentowi przed zawarciem umowy równie¿ w formie elektronicznej, jednak¿e w sposób aby mog³a ona
wzorzec taki przechowywaæ i odtwarzaæ w zwyk³ym toku czynnoœci, czyli np. na p³ycie CD.
Ponadto, zapis umowny umo¿liwiaj¹cy stosowanie w rozliczeniu szkody norm zu¿ycia eksploatacyjnego bez
sprecyzowania zasad okreœlania stopnia zu¿ycia i sposobu jego stosowania mo¿e stanowiæ klauzulê abuzywn¹ zdefiniowan¹
3
w art. 385 pkt 9 k.c., zgodnie z którym niedozwolonym postanowieniem umownym jest takie, które przyznaje
kontrahentowi konsumenta uprawnienie do dokonywania wi¹¿¹cej interpretacji umowy.
Przy ubezpieczeniu w wariancie wartoœci odtworzeniowej sytuacja nie budzi ¿adnych w¹tpliwoœci. Wartoœæ
odszkodowania stanowi rzeczywisty, realny koszt zwi¹zany z doprowadzeniem rzeczy uszkodzonej do stanu sprzed szkody,
bez stosowania stopnia zu¿ycia. W przewa¿aj¹cej liczbie rozpatrywanych roszczeñ ubezpieczyciele stosuj¹ rozliczenie
kosztorysowe na podstawie programów eksperckich np. „SEKOCENBUD”, „NORMA”. W takim przypadku, otrzymuj¹c
wycenê nale¿y zwróciæ uwagê na wysokoœæ stosowanych stawek za jedn¹ roboczogodzinê (rbg) oraz cen materia³u i sprzêtu
oraz porównaæ wartoœci z tymi, które funkcjonuj¹ na lokalnym rynku us³ug budowlanych.
Niezadowalaj¹cy rezultat sporz¹dzonej przez ubezpieczyciela wyceny nie musi oznaczaæ braku mo¿liwoœci wp³yniêcia
na zmianê wartoœci koñcowych wyceny. Je¿eli po lekturze wyceny zostan¹ spostrze¿one uchybienia, wówczas nale¿y
niezw³ocznie wyst¹piæ do ubezpieczyciela z ¿¹daniem ponownego przeliczenia szkody.

Problem wspó³w³asnoœci oraz cesja praw z umowy ubezpieczenia
W trakcie likwidacji szkody zdarza siê, ¿e ubezpieczyciel uzale¿nia wyp³atê odszkodowania na rachunek bankowy jednego
z w³aœcicieli nieruchomoœci od zgody pozosta³ych. Powy¿sze postêpowanie, w czêœci przypadków, nie jest jednak zgodne
z prawem, gdy¿ stosownie do treœci art. 37 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuñczy11 „Zgoda
drugiego ma³¿onka jest potrzebna do dokonania:
1)czynnoœci prawnej prowadz¹cej do zbycia, obci¹¿enia, odp³atnego nabycia nieruchomoœci lub u¿ytkowania
wieczystego, jak równie¿ prowadz¹cej do oddania nieruchomoœci do u¿ywania lub pobierania z niej po¿ytków,
2)czynnoœci prawnej prowadz¹cej do zbycia, obci¹¿enia, odp³atnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem
jest budynek lub lokal,
3)czynnoœci prawnej prowadz¹cej do zbycia, obci¹¿enia, odp³atnego nabycia i wydzier¿awienia gospodarstwa rolnego
lub przedsiêbiorstwa,
4)darowizny z maj¹tku wspólnego, z wyj¹tkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjêtych”.
10
11

Tak wynika m.in. z analizy postêpowañ interwencyjnych Rzecznika Ubezpieczonych.
Dz. U. nr 9, poz. 59.
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Zatem w pozosta³ych przypadkach czynnoœci prawnych jak chocia¿by dochodzenie odszkodowañ, zgoda drugiego
ma³¿onka nie jest konieczna. St¹d te¿ zg³oszenie szkody, czynne uczestnictwo w procesie likwidacji szkody, oraz odbiór
odszkodowania nie bêd¹ wymaga³y zgody wspó³w³aœcicieli (drugiego ma³¿onka). Ubezpieczyciel dokonuj¹c wyp³aty
odszkodowania do r¹k wspó³w³aœciciela (ma³¿onka) wystêpuj¹cego z roszczeniem odszkodowawczym wype³nia w ten
sposób ci¹¿¹cy na nim obowi¹zek odszkodowawczy.
Natomiast, w sytuacji gdy w³aœciciele nieruchomoœci nie s¹ ma³¿eñstwem zastosowanie maj¹ przepisy kodeksu cywilnego
dotycz¹ce wspó³w³asnoœci w czêœciach u³amkowych (art. 195 – 221 k.c.).
Zgodnie z art. 209 k.c., ka¿dy ze wspó³w³aœcicieli mo¿e wykonywaæ wszelkie czynnoœci i dochodziæ wszelkich roszczeñ,
które zmierzaj¹ do zachowania wspólnego prawa. Na tej te¿ podstawie, w przypadku powstania szkody, w wyniku której
jeden ze wspó³w³aœcicieli bêdzie uprawnionym do odbioru odszkodowania, przys³uguje mu prawo do ubiegania siê o ca³¹
kwotê odszkodowania o ile uzyskane odszkodowanie bêdzie s³u¿y³o zachowaniu wspólnego prawa, tj. naprawie uszkodzeñ
domu lub mieszkania powsta³ych np. na skutek zalania. Przeznaczenie uzyskanego odszkodowania na inne cele wymagaæ
bêdzie zgody pozosta³ych w³aœcicieli rzeczy, gdy¿ taka czynnoœæ jest przekroczeniem czynnoœci zwyk³ego zarz¹du – art. 199
k.c. Mo¿e jednak siê zdarzyæ, ¿e w³aœciciele nieruchomoœci nie s¹ jednomyœlni co do sposobu rozliczenia szkody i odbioru
odszkodowania. Je¿eli ubezpieczyciel otrzyma sprzeciw jednego ze wspó³w³aœcicieli co do sposobu rozliczenia szkody
z innym wspó³w³aœcicielem, wówczas odszkodowanie powinno zostaæ podzielone stosownie do udzia³ów wspó³w³aœcicieli.
Bowiem z chwil¹ powstania stosunku wspó³w³asnoœci prawo w³asnoœci na rzeczy wspólnej ulega podzia³owi odpowiednio
do udzia³ów wspó³w³aœcicieli. Ka¿demu z uczestników przys³uguje odt¹d czêœæ jednego prawa w³asnoœci, która co do treœci
(zawartoœci) równa siê samemu prawu w³asnoœci, a ró¿ni siê od niego tylko objêtoœci¹12.
W obecnej rzeczywistoœci rynku nieruchomoœci znaczna ich czêœæ jest nabywana w drodze finansowania kredytowego.
W umowach kredytowych banki oprócz zabezpieczenia w postaci hipoteki stosuj¹ tak¿e ubezpieczenie nieruchomoœci
po³¹czone z przelewem wierzytelnoœci z umowy ubezpieczenia na bank (cesja). Ubezpieczyciel w wyniku podstawienia
podmiotowego cesjonariusza – banku w miejsce w³aœciciela nieruchomoœci jest zobowi¹zany wobec ostatniego
do realizacji wyp³aty odszkodowania. W praktyce ubezpieczyciele prowadz¹ proces likwidacji szkody wspólnie
z ubezpieczonym do czasu ustalenia wysokoœci odszkodowania. Nastêpnie wystêpuj¹ do banku z zapytaniem o sposób
w jaki ma nast¹piæ uregulowanie nale¿noœci, tzn. czy odszkodowanie nale¿y wyp³aciæ na rachunek banku czy te¿ cedenta
(ubezpieczonego). Z punktu widzenia prawnego wystêpowanie z ww. zapytaniem nie jest koniczne, skoro w drodze cesji
uprawnionym do odszkodowania jest wy³¹cznie bank. Jednak¿e postêpowanie takie wynika ze wzglêdów praktycznych,
gdy¿ umowa cesji oraz adnotacja o przelewie wierzytelnoœci poczyniona na polisie, zwykle nie zawieraj¹ numeru rachunku
banku, co w przypadku zaistnienia szkody wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ wyst¹pienia do banku z proœb¹ o wskazanie w³aœciwego
numeru rachunku bankowego.

Uzgadnianie wysokoœci szkody
Po wizycie rzeczoznawcy ubezpieczeniowego ubezpieczony powinien otrzymaæ informacjê dotycz¹c¹ wyliczenia szkody.
Dobr¹ praktyk¹ wœród ubezpieczycieli jest przesy³anie wydruku sporz¹dzonej wyceny ubezpieczonym. Niestety nie jest ona
obecna u wszystkich ubezpieczycieli. W przypadku braku przes³ania kosztorysu, ubezpieczony powinien wnioskowaæ o jego
udostêpnienie na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej.
Sporz¹dzony kosztorys jest symulacj¹ przewidywanych kosztów wi¹¿¹cych siê z przeprowadzeniem remontu, jednak¿e
wartoœci koñcowe kosztorysu nie powinny odbiegaæ od ceny za dan¹ us³ugê funkcjonuj¹cej na lokalnym rynku us³ug
remontowych. Konsument musi byæ w takiej sytuacji uzbrojony w wiedzê dotycz¹c¹ mo¿liwych kosztów remontu, a tak¿e
dysponowaæ kopi¹ dokumentacji ubezpieczyciela maj¹c¹ wp³yw na ustalenie wysokoœci odszkodowania. W ten sposób
uzyskuje mo¿liwoœæ sprawdzenia czy wycena jest sporz¹dzona rzetelnie tj. odwzorowuje pe³en zakres szkody, a tak¿e czy
stawki za robociznê oraz materia³y konieczne do przeprowadzenia remontu nie zosta³y zani¿one. Ubezpieczony je¿eli
stwierdzi nieprawid³owoœci w wycenie powinien niezw³ocznie wyst¹piæ do ubezpieczyciela o korektê – ponown¹ wycenê,
uwzglêdniaj¹c¹ uwagi ubezpieczonego.
W ca³ym procesie likwidacji szkody, z uwagi na masowy charakter rozpatrywania roszczeñ przez ubezpieczycieli, nale¿y
byæ czujnym na ka¿dym jego etapie i alarmowaæ ubezpieczyciela o stwierdzonych nieprawid³owoœciach, ¿¹daj¹c ich
usuniêcia. W wiêkszoœci przypadków rozliczeñ szkód, powsta³e w¹tpliwoœci zwi¹zane z kosztorysowym ustaleniem
wysokoœci odszkodowania znikaj¹, gdy ubezpieczony przeprowadzi naprawê i przedstawi rachunki dokumentuj¹ce koszt
z tym zwi¹zany. Choæ przeprowadzenie naprawy nie warunkuje obowi¹zku po stronie ubezpieczyciela naprawienia szkody
(obowi¹zek ten powstaje w chwili wyrz¹dzenia szkody), to w praktyce likwidacji szkód mieszkaniowych rzadko osoby
poszkodowane nie decyduj¹ siê na przeprowadzenie naprawy. Powy¿sze postêpowanie sprowadza siê wiêc do nieprawid³owej sytuacji, w której ubezpieczony w pierwszej kolejnoœci zmuszony jest do œwiadczenia osobistego, a nastêpnie dopiero
uzyskuje odszkodowanie za powsta³¹ szkodê. Taki stan rzeczy nie odpowiada te¿ istocie umowy ubezpieczenia, która
przecie¿ ma gwarantowaæ wyp³atê odpowiedniej sumy pieniê¿nej koniecznej do przeprowadzenia naprawy.
12

E. Gniewek, System Prawa Prywatnego. Prawo rzeczowe, C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2007, t. III, s. 438.
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Nieterminowa likwidacja szkody
Je¿eli ubezpieczyciel nie zajmuje stanowiska w sprawie w terminie okreœlonym w umowie lub ustawie, wówczas
na podstawie art. 16 ust. 2. ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej powinien zawiadomiæ pisemnie osobê zg³aszaj¹c¹
roszczenie o przyczynach niemo¿noœci zaspokojenia jej roszczeñ w ca³oœci lub w czêœci, a tak¿e wyp³aciæ bezsporn¹ czêœæ
odszkodowania. Nie dochowanie ww. wymogom skutkuje, o czym by³a mowa wy¿ej, obowi¹zkiem naprawienia szkody
w postaci naliczenia i wyp³aty odsetek ustawowych – art. 481 k.c.
Stosownie do treœci art. 15 ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej zak³ad ubezpieczeñ wyp³aca odszkodowanie lub
œwiadczenie na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku ustaleñ dokonanych
w postêpowaniu, o którym mowa w art. 16 ustawy, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia s¹du. Ubezpieczyciel zajmuje wiêc stanowisko koñcowe w sprawie rozpatrywanego roszczenia na podstawie poczynionych ustaleñ
dotycz¹cych okolicznoœci faktycznych. Nastêpnie, w rezultacie przeprowadzonych dzia³añ, analizuje stan faktyczny pod
wzglêdem prawnym w celu ustalenia odpowiedzialnoœci za szkodê. Powy¿szy proces nie musi zawsze koñczyæ siê uznaniem
roszczenia, zw³aszcza w sytuacji, gdy rezultat poczynionych w sprawie dzia³añ sk³ania do jego oddalenia. Jednak wynik
postêpowania wyjaœniaj¹cego, aby móg³ uchodziæ za obiektywny, musi byæ przede wszystkim poparty zgromadzonym
w aktach szkody materia³em dowodowym. Jeœli zatem w trakcie likwidacji szkody ujawni³y siê istotne w¹tpliwoœci co do
odpowiedzialnoœci za szkodê, wówczas czynnoœci podejmowane przez zak³ad ubezpieczeñ powinny mieæ charakter
ca³oœciowy, tzn. ubezpieczyciel powinien wykorzystaæ wszystkie dostêpne mu mo¿liwoœci (œrodki dowodowe) weryfikacji
zg³oszonego roszczenia poprzez np. rozpytanie œwiadków, zlecenie sporz¹dzenia opinii specjalistycznej.
W sytuacji ca³kowitej odmowy wyp³aty odszkodowania albo tylko jego czêœci, zak³ad ubezpieczeñ jest zobowi¹zany
do uzasadnienia stanowiska koñcowego, wskazuj¹c na okolicznoœci oraz na podstawê prawn¹. Informacja zak³adu
ubezpieczeñ powinna zawieraæ pouczenie o mo¿liwoœci dochodzenia roszczeñ na drodze s¹dowej – art. 16 ust. 3 ustawy
o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej. W praktyce jednak, czego dowodem jest analiza licznych skarg kierowanych do Rzecznika
Ubezpieczonych, uzasadnienie stanowiska koñcowego ubezpieczycieli bywa niestety lakoniczne. W takiej sytuacji
ubezpieczony powinien wyst¹piæ do ubezpieczyciela z wnioskiem o szczegó³owe uzasadnienie stanowiska oraz na podstawie art. 16 ust 4 ww. ustawy ¿¹daæ udostêpnienia informacji i dokumentów zgromadzonych w sprawie w celu ustalenia
odpowiedzialnoœci zak³adu ubezpieczeñ lub wysokoœci odszkodowania. Sposób udostêpniania informacji i dokumentów,
zapewniania mo¿liwoœci pisemnego potwierdzania udostêpnianych informacji, a tak¿e zapewniania mo¿liwoœci
sporz¹dzania kserokopii dokumentów i potwierdzania ich zgodnoœci z orygina³em nie mo¿e wi¹zaæ siê z wykraczaj¹cymi
ponad uzasadnion¹ potrzebê utrudnieniami dla ubezpieczonego, zaœ koszty sporz¹dzenia kserokopii ponoszone przez
ubezpieczonego nie mog¹ odbiegaæ od przyjêtych w obrocie zwyk³ych kosztów wykonywania tego rodzaju us³ug.
Po uzyskaniu kompletu dokumentacji nale¿y wyst¹piæ do ubezpieczyciela z odwo³aniem albo skierowaæ skargê
do Rzecznika Ubezpieczonych na postêpowanie ubezpieczyciela. Rzecznik Ubezpieczonych, podejmuj¹c interwencjê,
zwróci siê do ubezpieczyciela o wyjaœnienie podstaw faktycznych i prawnych zajêtego stanowiska w celu zbadania
czy w trakcie postêpowania zwi¹zanego z rozpatrywanym roszczeniem nie dosz³o do naruszenia przepisów prawa.

Odwo³anie a problem terminów
Na zakoñczenie nale¿y poruszyæ jeszcze jedno zagadnienie zwi¹zane z kwesti¹ kierowanych do zak³adów ubezpieczeñ
odwo³añ i terminów ich rozpatrywania. Zakoñczenie postêpowania likwidacyjnego nie zawsze jest uwieñczone sukcesem,
tzn. zdarzaj¹ siê przypadki, gdy ubezpieczyciel odmawia wyp³aty odszkodowania w ca³oœci lub czêœci albo wyp³acona kwota
odszkodowania jest zani¿ona w stosunku do rzeczywistego rozmiaru szkody. Kwestionowanie stanowiska zak³adu
ubezpieczeñ nie stanowi nowego roszczenia, a zatem stosowanie przepisów dotycz¹cych terminów rozpatrywania roszczeñ
z tytu³u umowy ubezpieczenia, tj. terminu 30–dniowego jako adekwatnego do czasu rozpatrywania odwo³ania,
nie powinno mieæ miejsca. Ponadto spór co do wysokoœci odszkodowania nie stanowi okolicznoœci wymagaj¹cej
wyjaœnienia, jak czasami argumentuj¹ to ubezpieczyciele, a co za tym idzie pozwalaj¹cych na wyp³atê odszkodowania w 14
dni po ich wyjaœnieniu lecz sprowadza siê do weryfikacji dotychczas poczynionych w sprawie ustaleñ. Zak³ady ubezpieczeñ,
na podstawie stworzonych przez siebie procedur, ustalaj¹ termin np. 30–dniowy odpowiedzi na pismo z³o¿one przez
skar¿¹cego.
Procedury te jednak nie wi¹¿¹ osoby sk³adaj¹cej to pismo, gdy¿ nie istniej¹ przepisy szczególne, które wprowadza³yby
odrêbny termin odpowiedzi na pismo odwo³awcze od stanowiska zak³adu ubezpieczeñ, a jedynymi wi¹¿¹cymi terminami
s¹ terminy zawarte w art. 817 § 1 i § 3 k.c. Z uwagi, i¿ sk³adane przez ubezpieczaj¹cych odwo³ania maj¹ najczêœciej zwi¹zek
z niew³aœciwie przeprowadzonymi ustaleniami faktycznymi w zakresie wysokoœci szkody, proces weryfikacji poprawnoœci
tych¿e ustaleñ powinien odbyæ siê w ramach terminów reguluj¹cych czas likwidacji szkody i w przypadku wyd³u¿enia ca³ego
postêpowania, skutkowaæ naliczeniem odsetek za zw³okê w likwidacji szkody.
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Podzia³ i dziedziczenie œrodków zgromadzonych
w kapita³owej czêœci systemu emerytalnego
Uwagi ogólne
Zgodnie z konstrukcj¹ ubezpieczenia emerytalnego, czêœæ sk³adki emerytalnej
odprowadzanej od pobieranego wynagrodzenia za pracê przekazywana jest przez Zak³ad
Ubezpieczeñ Spo³ecznych na rachunek w otwartym funduszu emerytalnym. Tak gromadzone
œrodki przeznaczane s¹ na wyp³atê, po osi¹gniêciu wieku emerytalnego, kapita³owej czêœci
emerytury. Gromadzeniu œrodków w otwartym funduszu emerytalnym towarzyszy zasada
ograniczonego prawa do dysponowania nimi. Oznacza to, i¿ osoba ubezpieczona nie mo¿e Mariusz Denisiuk
dokonaæ wczeœniejszej wyp³aty œrodków z funduszu emerytalnego, nie mo¿e te¿, poza starszy specjalista
pewnymi wyj¹tkami, wyst¹piæ z otwartego funduszu emerytalnego. Pomimo w Biurze Rzecznika
sygnalizowanego braku mo¿liwoœci nieskrêpowanego decydowania o œrodkach Ubezpieczonych
gromadzonych w funduszu, traktowane s¹ one jako maj¹tek osoby ubezpieczonej. Tym
samym bêd¹ wchodzi³y w sk³ad maj¹tku wspólnego ma³¿onków, a tak¿e bêd¹ podlega³y dziedziczeniu na wypadek œmierci
osoby ubezpieczonej. Poni¿ej przedstawione zostan¹ regu³y dotycz¹ce podzia³u œrodków gromadzonych w otwartych
funduszach emerytalnych i podczas wyp³acania œwiadczenia emerytalnego, do którego dochodzi w wypadku rozwodu lub
uniewa¿nienia ma³¿eñstwa lub w razie œmierci ubezpieczonego. Zasygnalizowane zostan¹ tak¿e zasady reguluj¹ce
dziedziczenie œrodków przekazanych z otwartego funduszu emerytalnego do funduszu do¿ywotnich emerytur kapita³owych,
w zwi¹zku z przejœciem cz³onka otwartego funduszu emerytalnego na emeryturê.

Podzia³ œrodków w razie rozwodu lub uniewa¿nienia ma³¿eñstwa
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuñczy (Dz. U. nr 9, poz. 59, z póŸn. zm.), w art. 31 ust. 1 reguluje,
i¿ z chwil¹ zawarcia ma³¿eñstwa powstaje miêdzy ma³¿onkami z mocy ustawy wspólnoœæ maj¹tkowa (wspólnoœæ ustawowa)
obejmuj¹ca przedmioty maj¹tkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje ma³¿onków lub przez jednego z nich (maj¹tek
wspólny). Co istotne, ust. 2 tego artyku³u podkreœla, i¿ do maj¹tku wspólnego nale¿¹ w szczególnoœci œrodki zgromadzone
na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego ka¿dego z ma³¿onków. Tym samym, o ile ma³¿onkowie
inaczej nie uregulowali ³¹cz¹cych ich stosunków maj¹tkowych, np. nie ustanowili rozdzielnoœci maj¹tkowej, œrodki
zgromadzone na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym stanowi¹ ich maj¹tek wspólny.
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r., nr 34, poz. 189)
ustali³a zasady podzia³u œrodków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym w zwi¹zku z rozwodem
lub uniewa¿nieniem ma³¿eñstwa. Zgodnie z art. 126 ustawy, je¿eli ma³¿eñstwo cz³onka otwartego funduszu uleg³o
rozwi¹zaniu przez rozwód lub zosta³o uniewa¿nione, œrodki zgromadzone na rachunku cz³onka funduszu, przypadaj¹ce
by³emu wspó³ma³¿onkowi w wyniku podzia³u maj¹tku wspólnego ma³¿onków, s¹ przekazywane w ramach wyp³aty
transferowej na rachunek by³ego wspó³ma³¿onka w otwartym funduszu. Tym samym, podzia³owi podlegaj¹ wy³¹cznie te
œrodki, które zosta³y zgromadzone podczas trwania wspólnoœci maj¹tkowej. Ponadto, co istotne, œrodki przypadaj¹ce by³emu
ma³¿onkowi, przekazywane s¹ na jego rachunek w otwartym funduszu emerytalnym. Ma³¿onkowie powinni wiêc
porozumieæ siê co do podzia³u maj¹tku wspólnego, a tym samym ustaliæ w jaki sposób dokonuj¹ podzia³u œrodków zgromadzonych na rachunku lub rachunkach (obojga by³ych ma³¿onków) w funduszu lub funduszach emerytalnych. W przypadku
braku porozumienia co do podzia³u maj¹tku wspólnego, konieczne bêdzie dokonanie s¹dowego podzia³u maj¹tku.
Je¿eli by³y ma³¿onek, uprawniony jest do otrzymania czêœci œrodków zgromadzonych na rachunku w funduszu
emerytalnym swego by³ego ma³¿onka, nie posiada rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, wówczas stosownie
do postano-wieñ art. 128 ustawy, zobowi¹zany jest do przyst¹pienia do wybranego przez siebie funduszu emerytalnego
i poinformowania o tym fakcie funduszu, z którego maj¹ byæ przekazane œrodki wynikaj¹ce z podzia³u. Je¿eli takiej informacji
nie udzieli w terminie 2 miesiêcy od dnia przedstawienia dowodu podzia³u œrodków, otwarty fundusz, do którego nale¿y drugi
z by³ych ma³¿onków, niezw³ocznie otworzy rachunek na nazwisko by³ego ma³¿onka uprawnionego i przeka¿e na ten
rachunek, w ramach wyp³aty transferowej, przypadaj¹ce mu œrodki zgromadzone na rachunku jego by³ego ma³¿onka.
Z chwil¹ otwarcia rachunku by³y wspó³ma³¿onek uprawniony uzyskuje cz³onkostwo w funduszu. Fundusz niezw³ocznie
potwierdza na piœmie warunki cz³onkostwa uprawnionego ma³¿onka. Do realizacji wyp³aty dochodzi zgodnie z zasadami
dokonywania wyp³at transferowych miêdzy funduszami emerytalnymi, a zatem dokonana bêdzie w jednym z czterech
terminów: w lutym, maju, sierpniu lub listopadzie.
Osobom, które dotychczas nie posiada³y rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, a którym otwarty fundusz
emerytalny taki rachunek za³o¿y³ w zwi¹zku z obowi¹zkiem przekazania na niego œrodków wynikaj¹cych z podzia³u,
przys³uguje prawo do jednorazowej wyp³aty wszystkich œrodków zgromadzonych na rachunku, je¿eli nast¹pi jeden z trzech
poni¿szych warunków. Po pierwsze, osoba taka z³o¿y wniosek o wyp³atê i jednoczeœnie przed³o¿y decyzjê przyznaj¹c¹
emeryturê, zaopatrzenie emerytalne, emeryturê dla rolników lub uposa¿enie w stanie spoczynku. Po drugie, nienabêdzie
prawa do emerytury mimo ukoñczenia 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mê¿czyzn. Sytuacja ta mo¿liwa jest
w przypadku osób objêtych tzw. starym systemem emerytalnym. Bêdzie to wiêc mo¿liwe w przypadku osi¹gniêcia wieku
emerytalnego, jednak niewystarczaj¹cego do uzyskania prawa do emerytury okresu zatrudnienia. Po trzecie, wniosek
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zostanie z³o¿ony przez osobê urodzon¹ przed dniem 1 stycznia 1969 r., je¿eli zgromadzone na ich rachunku œrodki w kwocie
ustalonej w dniu z³o¿enia wniosku nie s¹ wy¿sze od kwoty stanowi¹cej 50% przeciêtnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale je¿eli otwarcie rachunku nast¹pi³o przed dniem 1 stycznia 2002 r. lub 150% przeciêtnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale je¿eli otwarcie rachunku nast¹pi³o po dniu 1 stycznia 2002 r.
Nie trac¹ prawa do wczeœniejszej emerytury osoby, którym otwarty fundusz emerytalny otworzy³ rachunek na podstawie
art. 128 ustawy. Ponadto, osobom które w powy¿szych okolicznoœciach sta³y siê cz³onkami otwartego funduszu
emerytalnego, a osoby te mog³y skorzystaæ z prawa do nieprzystêpowania do otwartego funduszu emerytalnego, Zak³ad
Ubezpieczeñ Spo³ecznych nie odprowadza na rachunek w otwartym funduszu emerytalnym czêœci sk³adki emerytalnej.
Powy¿sze uregulowania zawarte s¹ w art. 129a ustawy.

Podzia³ œrodków w razie œmierci cz³onka funduszu emerytalnego
Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych przewiduje wyp³atê œrodków zgromadzonych na rachunku
osoby ubezpieczonej w zwi¹zku z jej œmierci¹ w dwóch czêœciach. Pierwsz¹ jest czêœæ nale¿na ma³¿onkowi zmar³ego cz³onka
otwartego funduszu emerytalnego, drug¹ jest czêœæ nale¿na osobie wskazanej (uposa¿onej) przez zmar³ego cz³onka
otwartego funduszu emerytalnego.
Zgodnie z postanowieniem art. 131 ustawy, otwarty fundusz emerytalny dokonuje wyp³aty transferowej po³owy œrodków
zgromadzonych na rachunku zmar³ego na rachunek ma³¿onka zmar³ego w otwartym funduszu, w zakresie, w jakim œrodki te
stanowi³y przedmiot ma³¿eñskiej wspólnoœci maj¹tkowej. Je¿eli wiêc ma³¿onkowie pozostawali w ustawowej wspólnoœci
maj¹tkowej, a zatem nie mia³o miejsca ¿adne umowne ograniczenie wspólnoœci, na rachunek ma³¿onka, prowadzony
w otwartym funduszu emerytalnym, zostanie przelana po³owa zgromadzonych œrodków. Je¿eli ma³¿onek nie ma rachunku
w otwartym funduszu emerytalnym i nie za³o¿y go samodzielnie, fundusz w którym gromadzone by³y œrodki, zobowi¹zany
jest taki rachunek za³o¿yæ. W takim przypadku aktualne s¹ zasady wyp³aty dotycz¹ce podzia³u œrodków w razie rozwodu lub
uniewa¿nienia ma³¿eñstwa. Podstaw¹ do wyp³aty bêd¹ wiêc stosunki maj¹tkowe potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Wyp³ata dokonywana jest w terminach wskazanych dla wyp³at transferowych, a zatem w miesi¹cach lutym, maju, sierpniu lub listopadzie, jednak nie wczeœniej ni¿ w terminie jednego miesi¹ca od przedstawienia dokumentów potwierdzaj¹cych
uprawnienie do wyp³aty. S¹ nimi odpis aktu zgonu, odpisu aktu ma³¿eñstwa oraz pisemne oœwiadczenie stwierdzaj¹ce, czy do
chwili œmierci cz³onka funduszu nie zasz³y ¿adne zmiany w stosunkach maj¹tkowych miêdzy ma³¿onkami.
Œrodki zgromadzone na rachunku zmar³ego cz³onka otwartego funduszu emerytalnego, które nie zostan¹ wyp³acone
ma³¿onkowi ubezpieczonego, przekazywane s¹, zgodnie z postanowieniem art. 132 ustawy, osobom uposa¿onym przez
zmar³ego. Nale¿y przypomnieæ, i¿ przystêpuj¹c do otwartego funduszu emerytalnego, cz³onek funduszu mo¿e wskazaæ osoby
upowa¿nione do otrzymania pozosta³ej czêœci zgromadzonych œrodków. Wyp³aty takiej dokonuje siê w terminie trzech
miesiêcy, ale nie wczeœniej ni¿ w terminie jednego miesi¹ca, od dnia przedstawienia funduszowi urzêdowego dokumentu
stwierdzaj¹cego to¿samoœæ osoby uprawnionej. Wyp³ata dokonywana bezpoœrednio na rzecz osoby wskazanej przez
zmar³ego nastêpuje w formie wyp³aty jednorazowej lub w formie wyp³aty w ratach p³atnych przez okres nie d³u¿szy ni¿ 2 lata,
zgodnie z pisemn¹ dyspozycj¹ osoby uprawnionej. Je¿eli osob¹ uprawnion¹ jest ma³¿onek zmar³ego cz³onka funduszu,
wówczas wyp³ata mo¿e byæ przekazana, jeœli takie bêdzie jego ¿¹danie na rachunek w otwartym funduszu emerytalnym.
W razie braku osób wskazanych przez zmar³ego, zgromadzone œrodki wchodz¹ w sk³ad spadku. W takim przypadku
powy¿sze zasady stosuje siê odpowiednio do spadkobierców, którzy dodatkowo obowi¹zani s¹ przed³o¿yæ funduszowi
prawomocne stwierdzenie nabycia spadku.

Dziedziczenie œrodków przekazanych do funduszu do¿ywotnich emerytur kapita³owych
Zgodnie z przepisem art. 20 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapita³owych (Dz. U. nr 228, poz. 1507),
po osi¹gniêciu 65 roku ¿ycia, nabywaj¹c prawo do emerytury kapita³owej i tym samym przystêpuj¹c do funduszu
do¿ywotnich emerytur kapita³owych, emeryt mo¿e wskazaæ imiennie jedn¹ lub kilka osób uposa¿onych, na rzecz których
po jego œmierci ma nast¹piæ wyp³ata jednorazowego œwiadczenia pieniê¿nego, zwana wyp³at¹ gwarantowan¹.
Osoba uposa¿ona, zgodnie z dyspozycj¹ emeryta, nabywa prawo do ca³oœci albo czêœci wyp³aty gwarantowanej, je¿eli
œmieræ emeryta nast¹pi³a w ci¹gu trzech lat od dnia przekazania sk³adki do funduszu do¿ywotnich emerytur kapita³owych.
Brak wskazania osoby uposa¿onej oznacza wskazanie jako osoby uposa¿onej ma³¿onka, o ile w chwili œmierci emeryta
pozostawa³ z nim we wspólnoœci ustawowej, a w przypadku gdy nie posiada ma³¿onka, z którym pozostawa³ we wspólnoœci
ustawowej, wyp³ata gwarantowana wchodzi w sk³ad spadku. Je¿eli emeryt wskaza³ kilka osób uposa¿onych, a nie oznaczy³ ich
udzia³u w wyp³acie gwarantowanej, uwa¿a siê, ¿e udzia³y tych osób s¹ równe.
Ponadto, emeryt mo¿e w ka¿dym czasie zmieniæ poprzedni¹ dyspozycjê, wskazuj¹c inne osoby uposa¿one zamiast lub
oprócz osób dotychczas wskazanych, jak równie¿ oznaczaj¹c w inny sposób udzia³ wskazanych osób w wyp³acie œrodków, albo
odwo³aæ poprzedni¹ dyspozycjê, nie wskazuj¹c ¿adnych innych osób.

Podsumowanie
Jak wynika z przedstawionych rozwa¿añ, œrodki gromadzone w kapita³owej czêœci systemu emerytalnego, w odró¿nienia
od œrodków gromadzonych na rachunku prowadzonym w Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, podlegaj¹ podzia³owi miêdzy
ma³¿onkami w razie rozwodu, a w razie œmierci osoby ubezpieczonej podlegaj¹ pewnemu rodzajowi dziedziczenia.
W tym miejscu nale¿y podkreœliæ, i¿ dla skutecznej i szybkiej realizacji wyp³at zwi¹zanych z opisywanymi przypadkami,
niezbêdne jest sta³e aktualizowanie danych dotycz¹cych ma³¿onka, stosunków maj¹tkowych oraz osób uprawnionych
do uzyskania œrodków zgromadzonych na rachunku w funduszu.
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Najczêstsze problemy zg³aszane do Rzecznika Ubezpieczonych
w trakcie dy¿urów telefonicznych z zakresu ubezpieczeñ
gospodarczych – I kwarta³ 2010 r.
Rola Rzecznika Ubezpieczonych jako oœrodka informacji i edukacji prawno–ubezpieczeniowej wzrasta z roku na rok.
Dzia³alnoœæ edukacyjno–informacyjna Urzêdu Rzecznika Ubezpieczonych prowadzona jest m.in. w ramach dziesiêciogodzinnych dy¿urów telefonicznych pe³nionych przez ekspertów Biura.
Od 2002 r. prowadzona jest ewidencja rozmów telefonicznych w zakresie ubezpieczeñ gospodarczych. Z uwagi na
ograniczone mo¿liwoœci finansowe i organizacyjne pocz¹tkowo dy¿ury telefoniczne prowadzone by³y jedynie w godzinach
pracy Biura Rzecznika Ubezpieczonych, wy³¹cznie przez etatowych pracowników. Jednak, z uwagi na pojawiaj¹ce siê sygna³y
ze strony konsumentów, i¿ dy¿ury w godzinach przedpo³udniowych nie s¹ dla wszystkich dostêpne, rozszerzono czas trwania
dy¿uru telefonicznego ekspertów z zakresu ubezpieczeñ gospodarczych równie¿ o godziny popo³udniowe.
W trakcie trwaj¹cego od poniedzia³ku do pi¹tku – nieprzerwanie 10 godzin dziennie – dy¿uru telefonicznego (od godz. 9.00
do 19.00) eksperci udzielaj¹cy wskazówek, wyjaœnieñ i odpowiedzi na poruszane w rozmowie kwestie w ten bezpoœredni
sposób staraj¹ siê rozwi¹zaæ bie¿¹ce problemy z jakimi zwracaj¹ siê telefonuj¹ce osoby. Taka forma kontaktów jest
pozytywnie oceniana przez konsumentów, którzy oczekuj¹ natychmiastowej, rzeczowej i bezp³atnej pomocy, a tak¿e
ukierunkowania co do dalszych mo¿liwoœci i sposobów samodzielnego prowadzenia sprawy. W ramach poradnictwa
telefonicznego mo¿na bowiem otrzymaæ informacjê prawno–ubezpieczeniow¹, stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych
w odniesieniu do najczêœciej pojawiaj¹cych siê problemów, wytyczne co do dalszego prowadzenia sprawy, a tak¿e
przyk³adowe orzeczenia s¹dów, a zw³aszcza S¹du Najwy¿szego. W trakcie przeprowadzanych rozmów telefonicznych
dy¿uruj¹cy eksperci czêsto proponuj¹ skorzystanie z profesjonalnych informacji zamieszczonych na stronie internetowej
Rzecznika (www.rzu.gov.pl). Mo¿na tam znaleŸæ odpowiedzi na najczêœciej nurtuj¹ce konsumentów pytania, przepisy
prawne, bazê orzecznictwa z zakresu ubezpieczeñ gospodarczych, bazê przyk³adowych wzorów odwo³añ od stanowiska
zak³adu ubezpieczeñ, wezwañ do zap³aty odszkodowania, ugód zawieranych z ubezpieczycielem, oraz wzory pozwów
o zap³atê. Informacje te mog¹ okazaæ siê dla konsumenta bardzo pomocne w samodzielnym prowadzeniu i za³atwieniu
sprawy. Dy¿uruj¹cy eksperci informuj¹ równie¿ o mo¿liwoœci z³o¿enia pisemnej skargi / wniosku do Biura Rzecznika
Ubezpieczonych z proœb¹ o zbadanie sprawy, a tak¿e przedstawiaj¹ zasady i tryb rozpatrywania wniesionej skargi.
Nap³ywaj¹ce drog¹ telefoniczn¹ sygna³y od konsumentów s¹ bogatym Ÿród³em wiedzy o funkcjonowaniu rynku
ubezpieczeniowego, a tak¿e pozwalaj¹ na wczesne i szybkie reagowanie na dostrze¿one i sygnalizowane nieprawid³owe
zjawiska wystêpuj¹ce po stronie ubezpieczycieli w trakcie likwidacji szkód. Czêsto pojawiaj¹ce siê sygna³y w trakcie
prowadzonego poradnictwa telefonicznego maj¹ nastêpnie swoje odzwierciedlenie w nap³ywaj¹cych pisemnych skargach
np. problem dopuszczalnoœci dochodzenia przez ubezpieczycieli roszczeñ o zap³atê zaleg³ej (czêsto przedawnionej) raty
sk³adki za obowi¹zkowe ubezpieczenie odpowiedzialnoœci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.
Rzecznik Ubezpieczonych, z uwagi na ogromn¹ skalê zainteresowania poradnictwem telefonicznym, dostrzega
koniecznoœæ uruchomienia drugiej równolegle dzia³aj¹cej infolinii. Liczba udzielonych przez ekspertów Biura porad
telefonicznych w I kwartale 2010 r. wynios³a 3 274 tj. przeprowadzono o 77 rozmów wiêcej w porównaniu do analogicznego
okresu 2009 r. Ten nieznaczny wzrost wynika z faktu, i¿ funkcjonuje tylko jedna infolinia, która jest wyj¹tkowo oblegana przez
konsumentów potrzebuj¹cych czêsto kompleksowej porady prawno–ubezpieczeniowej. Dla zobrazowania stale rosn¹cej
liczby przeprowadzanych rozmów telefonicznych z zakresu ubezpieczeñ gospodarczych, mimo ograniczeñ technicznych
ze strony Biura, nale¿y wskazaæ, ¿e w 2006 r. przeprowadzono 9 081 rozmów, w 2007 r. udzielono 9 504 porad, w 2008 r. – 10
003, a w minionym roku – 11 479. Bior¹c pod uwagê liczbê udzielonych porad w trakcie telefonicznych dy¿urów eksperckich
z zakresu ubezpieczeñ gospodarczych w I kwartale 2010 r., nale¿y przypuszczaæ, ¿e na koniec bie¿¹cego roku liczba
przeprowadzonych rozmów mo¿e przekroczyæ 13 000. Uruchomienie równoleg³ej do obecnie dzia³aj¹cej infolinii mog³oby
spowodowaæ zaspokojenie potrzeb konsumentów na korzystanie z tej szybkiej i profesjonalnej formy pomocy, a liczba
udzielanych porad prawdopodobnie wzros³aby dwukrotnie. Niestety jej uruchomienie wi¹¿e siê z poniesieniem
dodatkowych kosztów organizacyjnych, przede wszystkim zwi¹zanych z zatrudnieniem wykwalifikowanych prawników, ekspertów z zakresu ubezpieczeñ gospodarczych.
W I kwartale 2010 r. w zakresie ubezpieczeñ gospodarczych przeprowadzono 3 274 rozmowy telefoniczne (tabela nr 1,
wykres do tab. nr 1). Dla porównania, w analogicznym okresie 2009 r. udzielono 3 197 porad.
W zakresie ubezpieczeñ na ¿ycie (dzia³ I) odnotowano ³¹cznie 235 porad, co stanowi³o 7,2% przeprowadzonych rozmów.
W tej grupie spraw niewielka czêœæ rozmów tj. 0,2% dotyczy³a umów zawartych przed 1989 r. przez Pañstwowy Zak³ad
Ubezpieczeñ, a realizowanych obecnie przez PZU ¯ycie S.A. (tzw. stary portfel). Rozmowy z tego zakresu dotyczy³y g³ównie
zbyt niskiej kwoty ustalonego (waloryzowanego) œwiadczenia z tytu³u ubezpieczenia dzieci tzw. ubezpieczeñ posagowych
i ubezpieczeñ renty odroczonej. W odniesieniu do ubezpieczeñ na ¿ycie zawartych po 1989 r. odnotowano 230 rozmów,
co stanowi³o 7,0% udzielonych porad. Najczêœciej podnoszone w rozmowach zarzuty dotyczy³y odmowy wyp³aty œwiadczenia
z tytu³u zawartej umowy ubezpieczenia na ¿ycie, interpretacji przepisów ubezpieczeniowych, sporu co do wysokoœci
przyznanego œwiadczenia wynikaj¹cego czêsto z zani¿ania przez ubezpieczycieli procentowego uszczerbku na zdrowiu, b¹dŸ
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proœby o udzielenie wskazówek co do dalszego prowadzenia sprawy. W rozmowach z tego zakresu poruszane by³y kwestie
zwi¹zane z umowami na ¿ycie zawieranymi za poœrednictwem banku tzw. bancassurance, wydatkami poniesionymi na
leczenie, interpretacj¹ pojêæ, takich jak np.: szpital, zawa³ serca, macocha, ojczym, a tak¿e okolicznoœciami odnosz¹cymi siê
do stanu faktycznego zdarzenia. W trakcie udzielanych porad konsumenci poruszali równie¿ kwestie towarzysz¹ce
okolicznoœciom zawierania umowy ubezpieczenia na ¿ycie. Rozmówcy czêsto wskazywali na brak profesjonalnej i rzetelnej
informacji ze strony poœrednika ubezpieczeniowego o przedstawianej ofercie ubezpieczeniowej, a w konsekwencji tego
zakup produktu nieadekwatnego do oczekiwañ i mo¿liwoœci finansowych ubezpieczonego.
Tabela nr 1
Podzia³ rozmów przeprowadzonych podczas dy¿urów telefonicznych
z zakresu ubezpieczeñ gospodarczych w I kwartale 2010 r.
Lp.

Liczba

Podzia³ skarg

%

1.
2.

Dzia³ I – Ubezpieczenia na ¿ycie

235

7,2

Dzia³ II – Pozosta³e ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia maj¹tkowe

3010

91,9

3.

Brak w³aœciwoœci Rzecznika Ubezpieczonych

4.

Ogó³em

29

0,9

3274

100

Wykres do tab. nr 1
Podzia³ rozmów przeprowadzonych podczas dy¿urów telefonicznych
z zakresu ubezpieczeñ gospodarczych w I kwartale 2010 r.

100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0

91,9%

40,0
30,0
20,0
10,0

7,2%

0,9%

0,0
Dzia³ I

Dzia³ II

Brak w³aœciwoœci
Rzecznika Ubezpieczonych

W przedstawianym okresie sprawozdawczym odnotowano ³¹cznie 3 010 rozmów z zakresu problematyki pozosta³ych
ubezpieczeñ osobowych i ubezpieczeñ maj¹tkowych (dzia³ II), co stanowi³o 91,9% wszystkich udzielonych porad.
Najliczniejsza grupa rozmów odnosz¹cych siê do ubezpieczeñ dzia³u II, podobnie jak w minionych latach, bo a¿ 2 436
(tj. 74,4% ogó³u udzielonych porad) dotyczy³a problematyki ubezpieczeñ komunikacyjnych. W tej grupie spraw dominuj¹
rozmowy dotycz¹ce zagadnieñ zwi¹zanych z obowi¹zkowym ubezpieczeniem odpowiedzialnoœci cywilnej posiadaczy
pojazdów mechanicznych. Stanowi³y one 60,3% wszystkich przeprowadzonych rozmów (tabela nr 2).
W zakresie ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych rozmówcy najczêœciej zg³aszali uwagi i zapytania
o sposób likwidacji szkody metod¹ szkody ca³kowitej. Wskazywali, ¿e czêsto ubezpieczyciele zani¿aj¹ wartoœæ pojazdu
w stanie sprzed szkody, a zawy¿aj¹ wartoœæ wraku / pozosta³oœci, nie udzielaj¹c jednoczeœnie pomocy w ich zbyciu za ustalon¹
cenê. Pozosta³e rozmowy dotyczy³y m.in. uzyskania odszkodowania za wynajem pojazdu zastêpczego, prawa osoby
poszkodowanej do decydowania o wyborze czêœci stosowanych do naprawy pojazdu, zasadnoœci stosowania przez
ubezpieczycieli amortyzacji czêœci, problematyki wyp³aty odszkodowania z tytu³u utraty wartoœci handlowej pojazdu,
obni¿ania przez zak³ady ubezpieczeñ stawek za roboczogodziny oraz kwestii zwi¹zanych z podatkiem VAT.
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Tabela nr 2
Tematyka rozmów przeprowadzonych podczas dy¿urów telefonicznych
z zakresu ubezpieczeñ gospodarczych w I kwartale 2010 r.
Rodzaj ubezpieczenia
DZIA£ I – Ubezpieczenia na ¿ycie
– Ubezpieczenia zawarte przed 1989r. (tzw. Stary portfel)
– Ubezpieczenia zawarte po 1989r.:
– Ubezpieczenia na ¿ycie
– Ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia dzieci
– Ubezpieczenia na ¿ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita³owym
– Ubezpieczenia rentowe
– Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe (z opcj¹ NNW)
DZIA£ II – Pozosta³e ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia maj¹tkowe
Ubezpieczenia komunikacyjne:
– OC
– AC
– NNW kierowcy i pasa¿erów
– Zielona Karta
– Assistance
Ubezpieczenia OC (pozosta³e):
– OC zarz¹dcy drogi
– OC przedsiêbiorcy
– OC spó³dzielni/zarz¹dcy nieruchomoœci
– OC wykonywanego zawodu
– OC inne
– OC w ¿yciu prywatnym
– OC lekarzy/szpitali
– OC przewoŸnika
Ubezpieczenia mienia:
– Ubezpieczenia mieszkania/domu
– Ubezpieczenia mienia ruchomego
Ubezpieczenia kredytu
Ubezpieczenia NNW:
– Ubezpieczenia NNW
– Ubezpieczenia NNW m³odzie¿y szkolnej
Ubezpieczenia turystyczne:
– Ubezpieczenia kosztów leczenia podczas pobytu za granic¹
– Ubezpieczenia NNW
– Ubezpieczenia kosztów transportu do kraju
– Ubezpieczenia baga¿u i sprzêtu turystycznego
– Ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podró¿y
– Ubezpieczenia OC
Obowi¹zkowe ubezpieczenia budynków w gospodarstwach rolnych
OC rolników
Dobrowolne ubezpieczenia budynków w gospodarstwach rolnych
Ubezpieczenia kosztów leczenia
Ubezpieczenia dziennego pobytu szpitalnego
Gwarancje ubezpieczeniowe
Ubezpieczenia kart p³atniczych i kont osobistych
Ubezpieczenia operacji
Brak wskazania rodzaju ubezpieczenia
Brak w³aœciwoœci Rzecznika Ubezpieczonych
Ogó³em
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Liczba
235
5
230
153
9
22
1
45
3010
2436
1973
431
17
8
7
187
51
51
31
14
14
13
8
5
134
117
17
46
39
30
9
29
13
9
3
2
1
1
20
16
4
4
4
1
1
1
88
29
3274

%
7,2
0,2
7,0
4,7
0,3
0,6
0,0
1,4
91,9
74,4
60,3
13,2
0,5
0,2
0,2
5,7
1,6
1,6
0,9
0,4
0,4
0,4
0,2
0,2
4,1
3,6
0,5
1,4
1,2
0,9
0,3
0,9
0,4
0,3
0,1
0,1
0,0
0,0
0,6
0,5
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
2,7
0,9
100
23

Znaczna czêœæ rozmów odnosi³a siê do wystêpowania tzw. podwójnego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych, do którego dochodzi³o w zwi¹zku z nabyciem pojazdu od innego posiadacza lub w przypadku zmiany
dotychczasowego ubezpieczyciela. Zdaniem Rzecznika Ubezpieczonych pomimo, ¿e w obecnym stanie prawnym nie ma
przepisów pozwalaj¹cych na rozwi¹zanie umowy obowi¹zkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
ubezpieczaj¹cy powinien mieæ mo¿liwoœæ rozwi¹zania jednej z umów. Nale¿y mieæ jednak nadziejê, ¿e trwaj¹ce w Ministerstwie Finansów prace nad zmian¹ ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, UFG i PBUK pozwol¹ na wyeliminowanie
problemu wystêpowania tzw. podwójnego ubezpieczenia w zakresie OC.
W grupie spraw z zakresu ubezpieczeñ komunikacyjnych drugie miejsce zajmuj¹ rozmowy dotycz¹ce ubezpieczeñ
autocasco, które stanowi³y 13,2% ogó³u porad. Przedstawiane problemy zwi¹zane by³y najczêœciej z likwidacj¹ szkody
metod¹ szkody ca³kowitej. Czêsto wynika³y one z ma³o starannego i profesjonalnego okreœlenia wartoœci pojazdu przy
zawieraniu ubezpieczenia i przy likwidacji szkody.
Pozosta³e rozmowy przeprowadzone w tej grupie spraw w zakresie ubezpieczeñ NNW kierowcy i pasa¿erów, ubezpieczeñ
assistance oraz Zielonej Karty nie przekroczy³y 1% udzielonych porad.
Kolejne miejsce pod wzglêdem liczby rozmów (187, co stanowi³o 5,7% wszystkich rozmów) zajmowa³a tematyka
ubezpieczeñ OC (szczegó³owe dane przedstawia tabela nr 2). Wysoka pozycja udzielonych porad z zakresu ubezpieczeñ OC
wynika z faktu, ¿e tegoroczna zima wyrz¹dzi³a wiele szkód spowodowanych niew³aœciwym utrzymaniem stanu dróg,
chodników, dachów oraz znajduj¹cych siê w ich s¹siedztwie nieruchomoœci. Rozmowy te dotyczy³y przede wszystkim
odmowy wyp³aty odszkodowania z uwagi na brak ochrony ubezpieczeniowej wynikaj¹cej z zawartej umowy, proœby
o wskazanie podmiotu zobowi¹zanego do naprawienia szkody, a tak¿e zakresu przys³uguj¹cych œwiadczeñ. Czêœæ rozmów
wskazywa³a na brak nale¿ytego okreœlenia przez ubezpieczyciela zakresu i wysokoœci szkody oraz nieterminowej jej likwidacji.
Nastêpne miejsce zajmowa³y rozmowy dotycz¹ce problematyki ubezpieczenia mienia na wypadek kradzie¿y z w³amaniem,
od ognia i innych zdarzeñ losowych – 134 rozmowy (4,1%), w tym ubezpieczenia mieszkania lub domu – 117 (3,6%),
a ubezpieczenia mienia ruchomego – 17 (0,5%). W rozmowach z tego zakresu poruszane by³y kwestie zbyt rygorystycznych
ograniczeñ odpowiedzialnoœci zak³adu ubezpieczeñ wynikaj¹cych z treœci o.w.u. skutkuj¹cych ca³kowit¹ odmow¹
odszkodowania, wyp³aty odszkodowania nieadekwatnego do rozmiaru poniesionej szkody i opiesza³ego prowadzenia
postêpowania likwidacyjnego.
Kolejn¹ grupê udzielonych porad stanowi³y rozmowy odnosz¹ce siê do ubezpieczenia kredytu – 46 spraw tj. 1,4%. Znaczna
ich czêœæ dotyczy³a rozmów przeprowadzonych z kredytobiorc¹ lub z cz³onkami rodzin zmar³ego kredytobiorcy, którzy
otrzymali odmowê pomocy w sp³acie zaci¹gniêtego kredytu lub odmowê zwrotu czêœci sk³adki ubezpieczeniowej w sytuacji
wczeœniejszej sp³aty kredytu.
Rozmów z zakresu ubezpieczenia NNW odnotowano ³¹cznie 39, co stanowi³o 1,2%, w tym ubezpieczeñ NNW m³odzie¿y
szkolnej 9 (0,3%). W rozmowach poruszane by³y kwestie zwi¹zane z odmow¹ wyp³aty œwiadczenia z uwagi na ograniczony
zakres ochrony wynikaj¹cy z zawartej umowy, przyznaniem zani¿onego œwiadczenia z uwagi na nisk¹ sumê ubezpieczenia,
a tak¿e dotyczy³y proœby o interpretacjê przepisów ubezpieczeniowych.
Pozosta³e grupy rozmów nie przekroczy³y 1% ogó³u udzielonych porad, które zosta³y przeprowadzone w I kwartale 2010 r.
podczas eksperckich dy¿urów telefonicznych z zakresu ubezpieczeñ gospodarczych (szczegó³owe dane zawiera tabela nr 2).
W przedstawianym okresie sprawozdawczym w przeprowadzonych rozmowach telefonicznych z zakresu ubezpieczeñ
gospodarczych zdecydowanie dominowa³y zarzuty zawarte w szeœciu grupach problemów (tabela nr 3):
1)sporu co do wysokoœci przyznanego odszkodowania – 20,8% ogó³u rozmów;
2)oddalenia roszczenia zg³aszanego z tytu³u umowy ubezpieczenia – 15,3%;
3)opiesza³oœci w prowadzonym postêpowaniu odszkodowawczym – 12,2%;
4)tzw. podwójnego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – 11,3%;
5)proœby o ukierunkowanie w dzia³aniu np. odnoœnie sposobu postêpowania w przypadku powstania szkody, katalogu
przys³uguj¹cych roszczeñ z tytu³u umowy ubezpieczenia czy prowadzenia postêpowania reklamacyjnego – 11,2%;
6)interpretacji przepisów ubezpieczeniowych – 9,9%.
Rozmówcy wskazywali równie¿ na kwestie zwi¹zane m.in. z:
n inn¹ przyczyn¹ rozmowy nieokreœlon¹ w tabeli nr 2 – 8,1%;
n ze sposobem naliczania, wysokoœci¹, zwrotem, wezwaniem do zap³aty sk³adki lub odmow¹ przejêcia op³acania sk³adek;
n zbyt uci¹¿liwymi procedurami stosowanymi przez ubezpieczycieli w trakcie procesu likwidacji szkody;
n problemem rozwi¹zania umowy ubezpieczenia.
Pozosta³e zarzuty, podnoszone podczas przeprowadzonych rozmów telefonicznych z zakresu ubezpieczeñ gospodarczych,
nie przekroczy³y 1% ogó³u rozmów.
W trakcie udzielanych przez dy¿uruj¹cych ekspertów porad w odniesieniu do szkód na mieniu poruszano najczêœciej
kwestie zwi¹zane z :
n sposobem likwidacji szkody w przypadku szkody ca³kowitej;
n wyp³at¹ odszkodowania z tytu³u wynajêcia pojazdu zastêpczego;
n mo¿liwoœci¹ wyboru czêœci stosowanych do naprawy pojazdu (czêœci oryginalne a czêœci alternatywne – zamienniki);
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Tabela nr 3
Zarzuty podniesione podczas rozmów telefonicznych z zakresu
ubezpieczeñ gospodarczych w I kwartale 2010 r.
Lp.
Przyczyna rozmowy
1. Odmowa, zani¿ona wartoœæ, opiesza³oœæ w wykupie polisy

Liczba
8

%
0,2

3

0,1

1

0,0

Spór co do wysokoœci przyznanego odszkodowania lub œwiadczenia

681

20,8

Dzia³ I

21

0,6

Dzia³ II

660

20,2

Oddalenie roszczenia

500

15,3

Dzia³ I

80

2,5

Dzia³ I
2.

Nieprawid³owe zarz¹dzanie polis¹
Dzia³ I

3.

Zmiana sumy ubezpieczenia
Dzia³ I

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Dzia³ II

420

12,8

Opiesza³oœæ w postêpowaniu odszkodowawczym

399

12,2

Dzia³ I

14

0,4

Dzia³ II

385

11,8

Proœba o ukierunkowanie w dzia³aniu

367

11,2

Dzia³ I

21

0,6

Dzia³ II

346

10,6

Interpretacja przepisów ubezpieczeniowych

324

9,9

Dzia³ I

33

1,0

Dzia³ II

291

8,9

Sposób naliczania, wysokoœæ, zwrot, wezwanie do zap³aty sk³adki, odmowa przejêcia op³acania sk³adek

116

3,6

Dzia³ I

6

0,2

Dzia³ II

110

3,4

99

3,0

8

0,2

10. Procedury ubezpieczeniowe
Dzia³ I
Dzia³ II

91

2,8

44

1,3

Dzia³ I

3

0,1

Dzia³ II

41

1,2

4

0,1

Dzia³ I

3

0,1

Dzia³ II

1

0,0

369

11,3

26

0,8

17

0,5

14

0,4

9

0,3

264

8,1

Dzia³ I

34

1,1

Dzia³ II

230

7,0

11. Problem z rozwi¹zaniem umowy

12. Zmiana owu w trakcie trwania umowy

13. Podwójne ubezpieczenie
Dzia³ II
14. Roszczenie regresowe
Dzia³ II
15. Odmowa/utrudnienia wgl¹du w akta szkodowe
Dzia³ II
16. Opiesza³oœæ w przekazywaniu akt do UFG
Dzia³ II
17. Kara za brak OC
Dzia³ II
18. Inna przyczyna rozmowy

19. Brak w³aœciwoœci Rzecznika Ubezpieczonych
20. Ogó³em
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29

0,9

3274

100
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n amortyzacj¹ czêœci stosowanych przez zak³ady ubezpieczeñ;
n podatkiem VAT;
n dzia³alnoœci¹ infolinii zak³adów ubezpieczeñ;
n odszkodowaniem z tytu³u utraty wartoœci handlowej pojazdu;
n obni¿aniem przez ubezpieczycieli stawek za roboczogodziny;
n zwrotem kosztów holowania i parkowania pojazdu.
Natomiast w odniesieniu do szkód na osobie konsumenci najczêœciej oczekiwali informacji, porady w zakresie:
n wyjaœnienia czym jest zadoœæuczynienie za doznan¹ krzywdê, jakie s¹ jego cechy i co nale¿y wzi¹æ pod uwagê przy
wyliczaniu wysokoœci zadoœæuczynienia;
n zwrotu kosztów poniesionych na leczenie, b¹dŸ rehabilitacjê osoby poszkodowanej;
n roszczenia o utracone zarobki;
n zadoœæuczynienia pieniê¿nego dla najbli¿szych cz³onków rodziny zmar³ego.
Czêœæ rozmów dotyczy³a sporu co do okolicznoœci faktycznych zdarzenia, a tak¿e ustalania przez ubezpieczycieli
odszkodowania nieadekwatnego do rozmiaru szkody poprzez nieuwzglêdnianie w ca³oœci wnoszonego roszczenia lub
zani¿anie procentowego uszczerbku na zdrowiu bêd¹cego podstaw¹ do okreœlenia wysokoœci œwiadczenia.
Tabela nr 4
Liczba rozmów przeprowadzonych w trakcie dy¿urów telefonicznych w I kwartale 2010r. w zwi¹zku z dzia³alnoœci¹
poszczególnych zak³adów ubezpieczeñ dzia³u I – w porównaniu do ich udzia³u w rynku (stan na 31.12.2009r.)*
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Zak³ady ubezpieczeñ
dzia³ I
AEGON TU na ¯ycie S.A.
TU Allianz ¯ycie Polska S.A.
PAPTUn¯iR Amplico Life S.A.
AVIVA TU na ¯ycie S.A.
AXA ¯YCIE TU S.A.
BENEFIA TU na ¯ycie S.A. Vienna Insurance Group
BZ WBK AVIVA TU na ¯ycie S.A.
TU na ¯ycie Cardif Polska S.A.
TU na ¯ycie Compensa S.A. Vienna Insurance Group
WTU¯iR Concordia Capital S.A.
STU na ¯ycie Ergo Hestia S.A.
TU na ¯ycie Europa S.A.
Generali ¯ycie TU S.A.
HDI-Gerling ¯ycie TU S.A.
ING TU na ¯ycie S.A.
TU INTER ¯YCIE Polska S.A.
LINK 4 LIFE TU na ¯ycie S.A.
MACIF ¯ycie TUW
MetLife TU na ¯ycie S.A.
Nordea Polska TU na ¯ycie S.A.
TU na ¯ycie Polisa ¯ycie S.A.
PRAMERICA ¯ycie TUiR S.A.
PZU ¯ycie S.A.
– Ub. zawarte przed 1989r. (tzw. Stary portfel)
– Ub. na ¿ycie zawarte po 1989r.
TUW Rejent Life
Signal Iduna ¯ycie Polska TU S.A.
Skandia ¯ycie TU S.A.
TU SKOK ¯ycie S.A.
UNIQA TU na ¯ycie S.A.
Uniwersum ¯ycie TU S.A.
TUn¯ WARTA S.A.
Zagraniczne zak³ady ubezpieczeñ

Liczba Procent ogólnej
rozmów liczby rozmów
1
5
10
9
13
12
5
6
4
10
3
4
1
2
4
108
5
103
2
2
1
1
6
3

0,426
2,128
4,255
3,830
5,532
5,106
2,128
2,553
1,702
4,255
1,277
1,702
0,426
0,851
1,702
45,957
2,128
43,829
0,851
0,851
0,426
0,426
2,553
1,277

udzia³ z.u. w rynku
dzia³u I w %
(stan na 31.12.2009r.)*
2,113
6,128
5,161
5,502
2,058
1,359
0,561
1,278
1,018
0,110
1,652
8,893
3,994
0,587
8,416
0,006
0,009
0,020
0,407
4,002
0,264
0,508
32,754

0,037
0,065
1,093
0,207
3,173
0,015
8,608
-

* Udzia³ w rynku mierzony sk³adk¹ przypisan¹ brutto w dziale I.
ród³o: www.knf.gov.pl – Biuletyn kwartalny. Rynek ubezpieczeñ 4/2009
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W talelach nr 4 i 5 przedstawiono informacje o poszczególnych podmiotach funkcjonuj¹cych na polskim rynku
ubezpieczeniowym prowadz¹cych dzia³alnoœæ w zakresie ubezpieczeñ na ¿ycie – dzia³ I oraz w zakresie pozosta³ych
ubezpieczeñ osobowych i ubezpieczeñ maj¹tkowych – dzia³ II. Informacje te zawieraj¹ liczbê przeprowadzonych rozmów
telefonicznych wraz z procentem ogólnej liczby rozmów oraz dane o udziale w rynku ka¿dego z wymienionych podmiotów,
za podstawê przyjmuj¹c zebran¹ sk³adkê brutto.
Analizuj¹c liczbê rozmów przeprowadzonych w trakcie dy¿urów telefonicznych – w przedstawianym okresie
sprawozdawczym – pod k¹tem dzia³alnoœci podmiotów dzia³u I odnotowano ³¹cznie 235 rozmów tj. 7,2% ogó³u udzielonych
porad (tabela nr 4).
Zestawienie danych odnosz¹cych siê do liczby rozmów na poszczególne Zak³ady Ubezpieczeñ i Towarzystwa Ubezpieczeñ
Wzajemnych dzia³u I dotyczy³o 30 podmiotów. Porównuj¹c procentowy udzia³ zak³adu ubezpieczeñ w rynku do procentowego udzia³u w ogólnej liczbie skarg widoczne jest, ¿e 10 z nich odnotowa³o wynik, polegaj¹cy na mniejszym udziale
w rozmowach ani¿eli ich udzia³ w rynku. W przypadku pozosta³ych 11 podmiotów wynik ten by³ odmienny. Wobec 9 zak³adów
ubezpieczeñ dzia³u I nie odnotowano ¿adnego zapytania telefonicznego. Trzy rozmowy odnosi³y siê do dzia³alnoœci
zagranicznych zak³adów ubezpieczeñ. Jedna rozmowa dotyczy³a dzia³alnoœci UFG w przypadku upad³oœci zak³adu
ubezpieczeñ na ¿ycie.
W odniesieniu do 23 przypadków rozmówcy nie okreœlili nazwy zak³adu ubezpieczeñ prowadzacego dzia³alnoœæ w dziale I.
W I kwartale 2010 r. odnotowano ³¹cznie 3 010 rozmów odnosz¹cych siê do dzia³alnoœci podmiotów dzia³u II, co stanowi³o
91,9% wszystkich udzielonych porad (tabela nr 5).
Zestawienie danych odnosz¹cych siê do rozmów na postêpowanie Zak³adów Ubezpieczeñ i Towarzystw Ubezpieczeñ
Wzajemnych, prowadz¹cych dzia³alnoœæ ubezpieczeniow¹ w dziale II dotyczy³o 34 podmiotów. Stosuj¹c wobec ka¿dego
podmiotu porównanie jego procentowego udzia³u w rynku do procentowego udzia³u rozmów w ich ogólnej liczbie widoczne
jest, ¿e w 14 przypadkach odnotowano rezultat w postaci mniejszego udzia³u w rozmowach ani¿eli ich udzia³ w rynku.
W odniesieniu do 12 podmiotów wynik ten jest odmienny. Wobec 8 zak³adów ubezpieczeñ dzia³u II nie odnotowano ¿adnego
zapytania telefonicznego.
W 40 przeprowadzonych rozmowach poruszano kwestie zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ UFG, natomiast 2 rozmowy odnosi³y siê
do funkcjonowania PBUK. W 143 sprawach porady dotyczy³y dzia³alnoœci oddzia³ów zagranicznych zak³adów ubezpieczeñ,
w 10 przypadkach wskazano jako podmiot zagraniczny zak³ad ubezpieczeñ, 4 rozmowy odnosi³y siê do funkcjonowania
podmiotów ustanowionych przez zagraniczne zak³ady ubezpieczeñ jako reprezentant do spraw roszczeñ na terenie Polski nie
bêd¹cy zak³adem ubezpieczeñ.
W odniesieniu do 292 udzielonych porad konsumenci nie wskazali nazwy zak³adu ubezpieczeñ dzia³u II.
W trakcie dy¿urów telefonicznych przeprowadzono 29 rozmów, które pozostawa³y poza zakresem kompetencyjnym
Rzecznika Ubepieczonych, co stanowi³o 0,9% ogó³u porad.
Mimo, ¿e mo¿na zauwa¿yæ stale rosn¹c¹ œwiadomoœæ prawno–ubezpieczeniow¹ konsumentów, jest ona nadal
niewystarczaj¹ca w sporze prowadzonym z silniejsz¹ stron¹ umowy ubezpieczenia jak¹ jest zak³ad ubezpieczeñ. Przejawia siê
to przede wszystkim poprzez wyj¹tkowe zainteresowanie bezpoœredni¹ form¹ pomocy œwiadczon¹ przez ekspertów Biura
Rzecznika Ubezpieczonych w trakcie udzielanych porad telefonicznych. Eksperckie dy¿ury telefoniczne s¹ przyjazn¹,
profesjonaln¹ i bezp³atn¹ form¹ pomocy dla osób pragn¹cych uzyskaæ informacjê z zakresu ubezpieczeñ gospodarczych.
Taka forma kontaktu daje bowiem zainteresowanym jednakowe mo¿liwoœci szybkiego uzyskania informacji lub porady,
zarówno o charakterze ogólnym jak i szczegó³owym, bez wzglêdu na miejsce zamieszkania. Z tych wzglêdów, telefoniczne
dy¿ury eksperckie sta³y siê bardzo cenion¹ przez konsumentów us³ug ubezpieczeniowych form¹ pomocy i doradztwa.
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Tabela nr 5
Liczba rozmów przeprowadzonych w trakcie dy¿urów telefonicznych w I kwartale 2010r. w zwi¹zku z dzia³alnoœci¹
poszczególnych zak³adów ubezpieczeñ dzia³u II – w porównaniu do ich udzia³u w rynku (stan na 31.12.2009r.)*
Lp.

Zak³ady ubezpieczeñ
dzia³ I

Liczba Procent ogólnej
rozmów liczby rozmów

udzia³ z.u. w rynku
dzia³u I w %
(stan na 31.12.2009r.)*

1.

TUiR Allianz Polska S.A.

159

5,282

7,604

2.

AVIVA TU Ogólnych S.A.

74

2,458

0,957

3.

AXA TUiR S.A.

2

0,066

0,273

4.

BENEFIA TU S.A. Vienna Insurance Group

38

1,262

0,872

5.

BRE Ubezpieczenia TU S.A.

17

0,565

0,446

6.

BZ WBK AVIVA TU Ogólnych S.A.

–

–

0,470

7.

TU Compensa S.A. Vienna Insurance Group

119

3,953

3,433

8.

D.A.S. TU Ochrony Prawnej S.A.

1

0,033

0,066

9.

STU Ergo Hestia S.A.

194

6,445

10,369

10.

TU Euler Hermes S.A.

–

–

0,987

11.

TU Europa S.A.

9

0,299

1,659

12.

Generali TU S.A.

106

3,522

3,468

13.

HDI Asekuracja TU S.A.

122

4,053

3,983

14.

HDI Gerling Polska TU S.A.

2

0,066

0,420

15.

TU INTER Polska S.A.

6

0,199

0,322

16.

TU INTERRISK S.A. Vienna Insurance Group

89

2,957

3,652

17.

KUKE S.A.

–

–

0,133

18.

Link 4 TU S.A.

170

5,648

1,107

19.

MTU Moje TU S.A.

114

3,787

2,152

–

–

0,002

20.

TUiR Partner S.A.

21.

Polskie Towarzystwo Reasekuracyjne S.A.

–

–

1,297

22.

PTU S.A.

102

3,389

2,094

23.

TU Polski Zwi¹zek Motorowy S.A. Vienna Insurance Group

54

1,794

1,067

24.

PZU S.A.

674

22,392

36,992

25.

Signal Iduna Polska TU S.A.

5

0,166

0,340

26.

UNIQA TU S.A.

98

3,256

3,658

27.

TUiR WARTA S.A.

321

10,664

8,829

28.

TUW Bezpieczny Dom

–

–

0,000

29.

Concordia Polska TUW

–

–

0,926

30.

TUW Cuprum

–

–

0,107

31.

Pocztowe TUW

5

0,166

0,178

32.

TUW SKOK

1

0,033

0,792

33.

TUW TUW

42

1,395

1,105

34.

TUW TUZ

4

0,133

0,240

35.

Oddzia³y zagranicznych zak³adów ubezpieczeñ w Polsce:

134

4,452

–

– AXA Ubezpieczenia Avanssur S.A. Oddzia³ w Polsce

67

2,226

– Liberty Seguros Oddzia³ w Polsce

62

2,060

– Chartis Europe S.A. Oddzia³ w Polsce

1

0,033

– pozosta³e

4

0,133

36.

Zagraniczne zak³ady ubezpieczeñ

10

0,332

–

37.

Reprezentanci do spraw roszczeñ na terenie Polski nie bêd¹cy ZU

4

0,133

–

* Udzia³ w rynku mierzony sk³adk¹ przypisan¹ brutto w dziale II.
ród³o: www.knf.gov.pl – Biuletyn kwartalny. Rynek ubezpieczeñ 4 / 2009.
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Podstawowe informacje na temat
obowi¹zkowego ubezpieczenia OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych
i jego podstaw prawnych
Niniejszy artyku³ ma na celu przedstawienie podstawowych informacji na temat obowi¹zkowego ubezpieczenia posiadaczy pojazdów mechanicznych. Z uwagi na poradnikowy charakter
opracowania zawiera ono sformu³owania uproszczone, które powinny byæ traktowane
wy³¹cznie jako materia³ edukacyjno – informacyjny kierowany do konsumentów us³ug ubezpieczeniowych celem zapoznania ich z konstrukcj¹ i mechanizmami tego masowego ubezpieczenia.
Ka¿dy w³aœciciel pojazdu mechanicznego (a wiêc samochodu, motoru, ci¹gnika rolniczego, Ma³gorzata Wiêcko
a nawet przyczepy) ma obowi¹zek zawrzeæ umowê ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej g³ówny specjalista
(OC). Jest to ubezpieczenie, o szczególnej wadze, chroni¹ce przede wszystkim osoby, które mog¹ w Biurze Rzecznika
zostaæ poszkodowane wskutek wypadku spowodowanego przez taki pojazd. Zawarcie umowy Ubezpieczonych
ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej ma taki skutek dla poszkodowanego, ¿e mo¿e on byæ
pewny, ¿e zostanie dokonana rekompensata poniesionych przez niego szkód. Poszkodowany nie jest nara¿ony na to,
¿e sprawcy nie bêdzie staæ na naprawienie szkody lub ¿e wyrz¹dzona szkoda zostanie naprawiona zbyt póŸno albo w ogóle nie
zostanie naprawiona. Poszkodowany mo¿e dochodziæ swoich roszczeñ bezpoœrednio od zak³adu ubezpieczeñ, którego
maj¹tek z za³o¿enia powinien byæ znacznie wiêkszy od maj¹tku sprawcy szkody. W³aœciciel pojazdu nie otrzyma
odszkodowania z w³asnego ubezpieczenia OC je¿eli sam spowodowa³ wypadek. Jednoczeœnie, ubezpieczenie to chroni
w³aœciciela pojazdu w sposób zupe³nie inny, ni¿ osoby poszkodowane. W³aœciciel, w przypadku spowodowania kolizji jest
bowiem zwolniony z obowi¹zku wyp³aty odszkodowania osobom poszkodowanym i tym samym, jego maj¹tek jest chroniony
przed zmniejszeniem.
Obowi¹zkowe ubezpieczenie zasadniczo jest zawierane na okres 12 miesiêcy. W³aœciciel ma obowi¹zek zawrzeæ umowê
ubezpieczenia w dniu rejestracji pojazdu, a je¿eli chce poruszaæ siê pojazdem przed jego zarejestrowaniem w Polsce, musi
zawrzeæ ubezpieczenie obowi¹zkowe przed wprowadzeniem pojazdu na drogê publiczn¹. W³aœciciel ma obowi¹zek
zachowaæ ci¹g³oœæ ubezpieczenia przez ca³y okres, kiedy pojazd pozostaje zarejestrowany nawet wtedy, gdy nie korzysta
z tego pojazdu przez d³u¿szy czas. Nie mo¿na wiêc doprowadziæ do tzw. luki w ubezpieczeniu, gdy¿ w takim przypadku
w³aœciciel pojazdu osobowego bêdzie obci¹¿ony kar¹ w wysokoœci nawet do 500 Euro. Umowê ubezpieczenia mo¿na
rozwi¹zaæ wy³¹cznie w przypadkach okreœlonych w ustawie – zazwyczaj, gdy dojdzie do wyrejestrowania b¹dŸ kasacji
pojazdu. Je¿eli w³aœciciel pojazdu mechanicznego, nie póŸniej ni¿ na jeden dzieñ przed up³ywem 12 miesiêcy, nie powiadomi
na piœmie zak³adu ubezpieczeñ o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia, uwa¿a siê, ¿e zosta³a zawarta nastêpna umowa na
kolejne 12 miesiêcy. Uregulowanie takie powoduje tê korzystn¹ dla w³aœciciela pojazdu sytuacjê, ¿e je¿eli nie op³aci on sk³adki
ubezpieczeniowej na nastêpny roczny okres ubezpieczenia w terminie, korzysta on nadal z ochrony ubezpieczeniowej
gwarantowanej umow¹ ubezpieczenia, a ewentualna osoba poszkodowana ma mo¿liwoœæ otrzymania odszkodowania od
zak³adu ubezpieczeñ. Zawarcie nastêpnej umowy nie nastêpuje, je¿eli nie zosta³a op³acona w ca³oœci sk³adka za mijaj¹cy
okres 12 miesiêcy lub w przypadku cofniêcia zak³adowi ubezpieczeñ zezwolenia na wykonywanie dzia³alnoœci
ubezpieczeniowej w zakresie obowi¹zkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych albo w przypadku
og³oszenia upad³oœci lub likwidacji zak³adu ubezpieczeñ. Odpowiedzialnoœæ zak³adu ubezpieczeñ z tytu³u ubezpieczenia
obowi¹zkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych trwa w okresie trwania umowy: rozpoczyna siê z chwil¹ zawarcia
umowy i zap³acenia sk³adki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty a ustaje z chwil¹ rozwi¹zania umowy.
Gdy dojdzie do wypadku drogowego podstawow¹ kwesti¹ jest wiêc sprawdzenie czy sprawca posiada ubezpieczenie.
Nale¿y ustaliæ nazwê zak³adu ubezpieczeñ, spisaæ numer polisy, numer rejestracyjny pojazdu i dane kieruj¹cego. Je¿eli
w wypadku nie by³o osób rannych nie ma obowi¹zku wzywania policji. Obaj uczestnicy kolizji mog¹ przygotowaæ dokumenty,
na podstawie których bêdzie mo¿na ubiegaæ siê o odszkodowanie. Sprawca wypadku powinien napisaæ oœwiadczenie,
w którym przyznaje siê do spowodowania wypadku. Mo¿na równie¿ poprzestaæ na wype³nieniu standardowego formularza1,
takiego jak ten, który za³¹czony jest na stronie 31.
Je¿eli jest taka mo¿liwoœæ, warto zrobiæ zdjêcia uszkodzonych pojazdów zaraz po wypadku. Bêdzie to pomocne podczas
analizowania sprawy przez zak³ad ubezpieczeñ. Bêdzie to równie¿ dodatkowym dowodem zarówno okolicznoœci wypadku,
jak równie¿ uszkodzeñ, które powsta³y w jego wyniku. Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych uruchamiane
jest wtedy, gdy poszkodowany zg³osi siê do zak³adu ubezpieczeñ.
Okolicznoœci wypadku mog¹ byæ bardzo ró¿ne – ró¿ne mog¹ te¿ byæ zasady prawne ustalania odpowiedzialnoœci sprawcy,
a tym samym jego ubezpieczyciela. Przy okreœlaniu zakresu odpowiedzialnoœci zarówno zak³adu ubezpieczeñ jak i posiadacza
1

ród³o: http://www.pbuk.com.pl/doc/wspolne_oswiadczenie_pl–en.pdf) – formularz w wersji angielskiej przygotowany zosta³ w 2001 r.
przez europejskie stowarzyszenie ubezpieczycieli – CEA.
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czy kierowcy pojazdu, stosuje siê przepis art. 436 w zw. z art. 435 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny2.
Zastosowanie mog¹ mieæ dwie zasady odpowiedzialnoœci cywilnej okreœlone w kodeksie cywilnym: zasada ryzyka lub zasada
winy. Najczêœciej spotykane s¹ przypadki, w których odpowiedzialnoœæ uczestników kolizji ustala siê na zasadzie winy. Gdy
dochodzi do zderzenia siê pojazdów nale¿y bowiem udowodniæ, kto spowodowa³ wypadek, a wiêc ustaliæ kto jest winny.
Zderzenie nale¿y odró¿niæ od najechania pojazdu, dotyczyæ mo¿e ono bowiem wy³¹cznie pojazdów znajduj¹cych siê w ruchu.
W praktyce oznacza to, ¿e odpowiada jeden z ubezpieczycieli lub obu (lub te¿ tylu, ilu jest uczestników) w zale¿noœci od tego,
jak ustali odpowiedzialnoœæ obecna na miejscu policja lub w postêpowaniu s¹dowym w³aœciwy s¹d. Je¿eli zostanie uznana
odpowiedzialnoœæ wszystkich uczestników zdarzenia, zak³ad ubezpieczeñ pokrywa powsta³e szkody proporcjonalnie do tego,
w jakim procencie odpowiedzialnoœæ ponosi posiadacz pojazdu przez niego ubezpieczany. Osoba, która nie zawini³a, a wiêc
poszkodowany mo¿e wtedy ubiegaæ siê o odszkodowanie (kwotê np. na naprawê pojazdu), je¿eli poszkodowany dozna³
obra¿eñ cia³a – kwoty zadoœæuczynienia (kwoty maj¹cej zrekompensowaæ ból i cierpienie), zwrotu kosztów leczenia, renty,
zwrotu kosztów przygotowania do innego zawodu. W sytuacji, gdy wskutek wypadku samochodowego poszkodowany
poniesie œmieræ, najbli¿si cz³onkowie rodziny mog¹ ubiegaæ siê o zwrot kosztów pogrzebu, rentê, odszkodowanie z tytu³u
znacznego pogorszenia sytuacji ¿yciowej oraz zadoœæuczynienie. Powrót do zasad ogólnych w przypadku zderzenia siê
pojazdów dotyczy jedynie wzajemnych roszczeñ posiadaczy, a nie roszczeñ poszkodowanych osób trzecich (np. pieszych czy
pasa¿erów znajduj¹cych siê w pojazdach, a tak¿e kierowcy niebêd¹cego posiadaczem pojazdu), te bowiem oparte s¹ na
zasadzie ryzyka. Na zasadzie winy bêd¹ równie¿ rozpatrywane roszczenia osób przewo¿onych z grzecznoœci czyli np.
autostopowiczów.
Przypadki, w których odpowiedzialnoœæ ustala siê na zasadzie ryzyka to równie¿ sytuacje, w których uczestniczy tylko jeden
pojazd (np. potr¹cenie pieszego, wjechanie samochodem w p³ot). W takich przypadkach nie jest istotne czy kieruj¹cemu
mo¿na zarzuciæ winê. Istotne jest przede wszystkim okreœlenie przyczyny powsta³ej szkody (czy powsta³a ona wskutek ruchu
pojazdu). Je¿eli dodatkowo szkoda nie powsta³a wskutek wy³¹cznej winy samej osoby poszkodowanej lub zidentyfikowanej
osoby trzeciej ani z powodu si³y wy¿szej, odszkodowanie bêdzie poszkodowanemu wyp³acone przez zak³ad ubezpieczeñ.
Ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest objêta odpowiedzialnoœæ cywilna ka¿dej osoby (np. kolegi,
ma³¿onka, dziecka, a nawet z³odzieja), która kierowa³a pojazdem mechanicznym w okresie trwania umowy ubezpieczenia
i wyrz¹dzi³a szkodê w zwi¹zku z ruchem tego pojazdu.
Odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przys³uguje, je¿eli szkoda zosta³a wyrz¹dzona
w zwi¹zku z ruchem tego pojazdu. Pojêcie szkody powsta³ej w zwi¹zku z ruchem pojazdu jest szerokie, i uznaje siê za tak¹
równie¿ szkodê powsta³¹ przy wsiadaniu i wysiadaniu do / z pojazdu, szkodê powsta³¹ bezpoœrednio przy za³adowaniu
i roz³adowaniu pojazdu oraz szkodê powsta³¹ podczas zatrzymania, postoju lub gara¿owania. O ruchu pojazdu nie przes¹dza
fakt poruszania siê w znaczeniu fizycznym tzn. zmiana miejsca po³o¿enia pojazdu. Pojazd mechaniczny jest w ruchu od chwili
uruchomienia silnika a¿ do momentu, gdy jazda wskutek osi¹gniêcia miejsca przeznaczenia lub planowej przerwy drogi
zosta³aby zakoñczona, nawet je¿eli przed dotarciem do miejsca przeznaczenia silnik pojazdu wskutek swej wadliwoœci
przestanie dzia³aæ. Postój na drodze publicznej tylko wyj¹tkowo pozwala na przyjêcie, ¿e pojazd nie jest w ruchu, a dla
odpowiedzialnoœci zak³adu ubezpieczeñ z tytu³u postoju pojazdu na trasie jazdy istotne jest tylko, czy postój mia³ miejsce
„na trasie jazdy” tzn. na drodze przeznaczonej dla ruchu pojazdów.
Zak³ad ubezpieczeñ ponosi odpowiedzialnoœæ najwy¿ej do ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej.
Wysokoœæ sumy gwarancyjnej okreœlaj¹ przepisy ustawy3. Oznacza to, ¿e w przypadku, gdyby szkoda wywo³ana wypadkiem
spowodowanym ruchem pojazdu mechanicznego by³aby bardzo du¿a i przekracza³a sumê gwarancyjn¹, pozosta³¹ czêœæ
szkody ponad tê sumê musia³by wyrównaæ jej sprawca z w³asnego maj¹tku.
Zak³ad ubezpieczeñ nie odpowiada za szkody:
n polegaj¹ce na uszkodzeniu lub utracie mienia, wyrz¹dzone przez kieruj¹cego w³aœcicielowi pojazdu; dotyczy to równie¿
sytuacji, w której w³aœciciel pojazdu mechanicznego, którym wyrz¹dzono szkodê, jest w³aœcicielem lub
wspó³w³aœcicielem drugiego pojazdu, w którym szkoda zosta³a wyrz¹dzona; wy³¹czenie to nie obejmuje szkody
wyrz¹dzonej w mieniu, je¿eli pojazdy mechaniczne uczestnicz¹ce w zdarzeniu s¹ przedmiotem umowy leasingu
zawartej przez posiadaczy tych pojazdów z t¹ sam¹ firm¹ leasingow¹;
n w przewo¿onych za op³at¹ ³adunkach, przesy³kach lub baga¿u;
n polegaj¹ce na utracie gotówki, bi¿uterii, papierów wartoœciowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów
filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych;
n polegaj¹ce na zanieczyszczeniu lub ska¿eniu œrodowiska.
Z tytu³u obowi¹zkowego ubezpieczenia OC zak³ad ubezpieczeñ wyp³aca œwiadczenia ubezpieczeniowe wówczas, gdy
posiadacz pojazdu mechanicznego jest zobowi¹zany – na podstawie wy¿ej wymienionych przepisów – do odszkodowania
za wyrz¹dzon¹ pojazdem szkodê, tzn. w przypadku wyst¹pienia np. œmierci, uszkodzenia cia³a, rozstroju zdrowia, utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy. Zak³ad ubezpieczeñ w ramach odpowiedzialnoœci gwarancyjnej wynikaj¹cej z umowy
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ubezpieczenia przejmuje obowi¹zki sprawcy wypadku. Odpowiedzialnoœæ zak³adu ubezpieczeñ nie mo¿e wiêc wykraczaæ
poza granice odpowiedzialnoœci cywilnej posiadacza lub kieruj¹cego pojazdem, ale równie¿ nie mo¿e byæ mniejsza ni¿
wynik³a w wyniku ruchu pojazdu mechanicznego szkoda. W sferze odpowiedzialnoœci odszkodowawczej podstawowym
za³o¿eniem wszelkich rozwa¿añ jest z regu³y zasada pe³nego odszkodowania. Wynika z niej, ¿e wszelka szkoda wyrz¹dzona
przez posiadacza lub kierowcê pojazdu mechanicznego innym osobom, powinna byæ w œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów
pokrywana przez zak³ad ubezpieczeñ w ramach obowi¹zkowego ubezpieczenia OC. Pojêcie, a w zasadzie zakres, w jakim
szkoda powinna byæ naprawiona, uregulowane jest przepisami prawa. Chodzi tu przede wszystkim o art. 361 § 2 k.c., który
wskazuje, ¿e naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniós³ oraz korzyœci, które móg³by osi¹gn¹æ, gdyby
mu szkody nie wyrz¹dzono. Szkoda jest to ubytek, uszczerbek dotykaj¹cy prawnie chronione dobra poszkodowanego. Jest
ró¿nic¹ miêdzy, tym czym poszkodowany dysponowa³by gdyby nie by³o zdarzenia wywo³uj¹cego szkodê, a tym, czym
dysponuje rzeczywiœcie na skutek tego zdarzenia. Wskutek wypadku drogowego mo¿e zostaæ wyrz¹dzona szkoda na mieniu
i / lub na osobie maj¹tkowa, niemaj¹tkowa (krzywda) lub obie jednoczeœnie. Z powstaniem szkody, przepisy ³¹cz¹ obowi¹zek
odszkodowawczy tzn. wyrównanie szkody, przywrócenie maj¹tku poszkodowanego do stanu sprzed wyst¹pienia szkody.
Wysokoœæ szkody maj¹tkowej jest szacowana na podstawie przytoczonego powy¿ej art. 361 k.c. W praktyce zagadnienie to
dotyczy najczêœciej kwestii zwrotu kosztów naprawy uszkodzonego wskutek wypadku samochodu oraz zwrotu innych
zwi¹zanych z tym zdarzeniem kosztów (kosztów holowania czy badania technicznego, najmu pojazdu zastêpczego,
utraconych dochodów). Trudniej jest oszacowaæ szkodê niemaj¹tkow¹. Za doznan¹ krzywdê art. 445 k.c. przewiduje
mo¿liwoœæ zas¹dzenia zadoœæuczynienia, odpowiednika odszkodowania, nie maj¹cego jednak na celu wyrównania
zaistnia³ego uszczerbku, a pewne z³agodzenie zaistnia³ej krzywdy. Szkoda na osobie mo¿e byæ zarówno szkod¹ maj¹tkow¹,
w przypadku np. potrzeby poniesienia okreœlonych kosztów z tytu³u leczenia, opieki itp., jak i niemaj¹tkow¹.
Drug¹, decyduj¹c¹ o odpowiedzialnoœci posiadaczy pojazdów mechanicznych przes³ank¹ jest normalny zwi¹zek
przyczynowy pomiêdzy ruchem pojazdu a powsta³¹ szkod¹. Zwi¹zek przyczynowy pe³ni podwójn¹ rolê: z jednej strony
decyduje o tym, czy dana osoba odpowiada w ogóle za wyrz¹dzon¹ szkodê; z drugiej zaœ – zakreœla granice tej
odpowiedzialnoœci. Do przyjêcia zwi¹zku przyczynowego miêdzy szkod¹, a ruchem samochodu nie jest konieczna
bezpoœrednia stycznoœæ z uszkodzon¹ rzecz¹, czy te¿ poszkodowan¹ osob¹. Pamiêtaæ nale¿y o tym, ¿e zgodnie z art. 361 k.c.
zobowi¹zany do odszkodowania ponosi odpowiedzialnoœæ tylko za normalne nastêpstwa dzia³ania lub zaniechania, z którego
szkoda wynik³a. Ocena, czy skutek jest normalny, powinna byæ oparta na ca³okszta³cie okolicznoœci sprawy oraz wynikaæ
z doœwiadczenia ¿yciowego i zasad wiedzy naukowej, a czasem specjalnej.
Kolejn¹ zasad¹ prawa odszkodowawczego, maj¹c¹ zastosowanie podczas okreœlania zakresu odpowiedzialnoœci zak³adu
ubezpieczeñ, jest zakaz wzbogacenia siê poszkodowanego. Oznacza to, ¿e odszkodowanie nie powinno przewy¿szaæ
wyrz¹dzonej szkody. Zasadê tê obrazuje art. 824 k.c., który mówi, i¿ suma pieniê¿na wyp³acona przez zak³ad ubezpieczeñ
z tytu³u ubezpieczenia nie mo¿e byæ wy¿sza od poniesionej szkody.
W niektórych sytuacjach kwota wyp³acana przez zak³ad ubezpieczeñ mo¿e byæ zmniejszona. Dotyczy to sytuacji, gdy sam
poszkodowany przyczyni³ siê do zaistnienia wypadku lub do rozmiaru szkody. Uznaje siê np., ¿e osoba, która decyduje siê
na jazdê samochodem z kierowc¹ bêd¹cym w stanie po spo¿yciu alkoholu, przyczynia siê do odniesionej szkody powsta³ej
w wyniku wypadku komunikacyjnego, gdy stan nietrzeŸwoœci kierowcy pozostaje w zwi¹zku z tym wypadkiem. Spo¿ywanie
zaœ napoju alkoholowego z takim kierowc¹ przed jazd¹ uwa¿aæ nale¿y za przyczynienie siê do powstania szkody w stopniu
znacznym. W sytuacji przyczynienia siê poszkodowanego do powstania szkody zak³ad ubezpieczeñ okreœla to przyczynienie
w formie procentowej (np. 10% przyczynienia siê poszkodowanego). Jest to podstaw¹ do obni¿enia odszkodowania o ten
wyliczony procent.
Opisane powy¿ej zasady odpowiedzialnoœci s¹ sformu³owane w odpowiednich przepisach, jednak sformu³owania te s¹
czêsto dosyæ ogólne i trudno zrozumia³e dla samych poszkodowanych. Niestety w praktyce zdarza siê, i¿ zak³ady ubezpieczeñ
maj¹ce wyp³acaæ poszkodowanym stosowne œwiadczenia pieniê¿ne, stosuj¹ interpretacje prawne niekorzystne dla samych
poszkodowanych, czasem niezgodne z zasadami prawnymi przyjêtymi np. przez orzecznictwo s¹dów – szczególnie S¹du
Najwy¿szego. Dlatego w przypadku dochodzenia odszkodowania z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
warto szczegó³owo poznaæ swoje prawa, aby móc je równie¿ egzekwowaæ od ubezpieczyciela. Szeroko zakrojon¹ dzia³alnoœæ
w tym obszarze prowadzi Rzecznik Ubezpieczonych, umieszczaj¹c na swojej stronie internetowej rozbudowan¹ bazê
zawieraj¹c¹ odpowiedzi na najczêstsze, konkretne pytania poszkodowanych. W przypadku problemów mo¿na równie¿
zwróciæ siê z proœb¹ o podjêcie interwencji przez Rzecznika w naszej sprawie.
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Pomniejszenie wartoœci czêœci koniecznych
do naprawy pojazdu (tzw. potr¹cenie
amortyzacyjne lub merkantylny ubytek wartoœci)
w przypadku likwidacji szkody w ramach
obowi¹zkowego ubezpieczenia OC posiadacza
pojazdu mechanicznego
Rzecznik Ubezpieczonych od d³u¿szego czasu zajmuje siê problemem dokonywania przez zak³ady Bart³omiej
ubezpieczeñ potr¹ceñ amortyzacyjnych (zwanych te¿ czasami urealnieniem na czêœci albo Chmielowiec
merkantylnym ubytkiem wartoœci) czêœci zamiennych przy wyliczaniu kwoty nale¿nego g³ówny specjalista
odszkodowania dochodzonego przez osobê poszkodowan¹ w ramach umowy obowi¹zkowego w Biurze Rzecznika
ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. W praktyce Ubezpieczonych
oznacza to, i¿ w ocenie zak³adu ubezpieczeñ zastosowanie nowych czêœci do naprawy pojazdu
w sytuacji, kiedy pojazd nie jest pojazdem dopiero co zakupionym (nowym) spowoduje bezpodstawne wzbogacenie siê
poszkodowanego, bowiem uszkodzone elementy pojazdu by³y ju¿ czêœciowo zu¿yte. Urealnienie wartoœci czêœci
zamiennych stosuje siê w powi¹zaniu z okresem eksploatacji pojazdu, bowiem w ocenie zak³adów ubezpieczeñ oczywiste
jest, ¿e zarówno sam pojazd jak i zamontowane w nim elementy trac¹ z up³ywem czasu na wartoœci, a zatem z tych
wzglêdów, bior¹c pod uwagê wiek i markê pojazdu przy wyliczaniu wartoœci czêœci na potrzeby odszkodowania, istnieje
koniecznoœæ zastosowania wspó³czynników urealniaj¹cych ich wartoœæ. W argumentacji prezentowanej przez zak³ady
ubezpieczeñ osobom poszkodowanym mo¿na odnaleŸæ wyjaœnienia wskazuj¹ce, i¿ istot¹ stosowania w wycenach
wysokoœci szkód komunikacyjnych likwidowanych w ramach OC sprawcy wypadku / kolizji drogowej wspó³czynników
urealniaj¹cych wartoœci czêœci, nie jest a priori unikniêcie wzbogacenia poszkodowanego poprzez u¿ycie do naprawy czêœci
zakupionych po cenach maksymalnych, zaœ zasadnicz¹ kwesti¹ jest zastosowanie optymalnego, ekonomicznego sposobu
przywrócenia pojazdu do stanu sprzed szkody. Ponadto, mo¿na spotkaæ argument dotycz¹cy koniecznoœci badania
obecnych rynkowych realiów ekonomicznych, podkreœlaj¹cy przy tym, i¿ ustalenie kosztów naprawy kilkuletniego pojazdu
na maksymalnym poziomie cenowym, stosowanym przez autoryzowane stacje obs³ugi pojazdu, wykracza poza normalne
nastêpstwo szkody okreœlone w art. 361 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny1. W konsekwencji wyliczone
ceny czêœci koniecznych do naprawy pojazdu, a zatem i nale¿na kwota odszkodowania zostaje pomniejszona o okreœlony
procent ubytku wartoœci czêœci wyliczony przez zak³ad ubezpieczeñ wed³ug sobie tylko znanych wspó³czynników. Z praktyki
dzia³añ zak³adów ubezpieczeñ zaobserwowanej przez Rzecznika Ubezpieczonych w trakcie prowadzonych postêpowañ
skargowych mo¿na wskazaæ, i¿ najczêœciej stopieñ amortyzacji okreœlany jest na poziomie 50 albo 60%. W odniesieniu
do wieku pojazdu poszkodowanego mo¿na zaobserwowaæ ró¿ne praktyki, tzn. amortyzacje dokonywane s¹ w pojazdach
kilkuletnich, kilkunastoletnich, jak równie¿ wystêpuj¹ sytuacje dokonywania potr¹ceñ odszkodowania w pojazdach
rocznych czy te¿ dwuletnich. Obserwacja rynku wskazuje, i¿ zak³ady ubezpieczeñ dokonuj¹ potr¹ceñ zarówno wtedy kiedy
szkoda rozliczana jest w formie kosztorysu, czyli w³aœciciel uszkodzonego pojazdu otrzymuje od zak³adu ubezpieczeñ
œwiadczenie pieniê¿ne na podstawie dokumentu finansowego wyliczaj¹cego przewidywane koszty zwi¹zane z wykonaniem
naprawy uszkodzonego pojazdu, jak równie¿ wówczas kiedy poszkodowany lub upowa¿niony zak³ad naprawczy przedstawi
fakturê za naprawê pojazdu. W tym pierwszym przypadku dokonywane przez zak³ady ubezpieczeñ pomniejszenia z tytu³u
amortyzacji uzewnêtrznione s¹ informacj¹ na kosztorysie wyliczaj¹cym przewidywane koszty naprawy, i¿ ceny czêœci które
maj¹ zostaæ u¿yte do naprawy zosta³y pomniejszone o procent potr¹cenia amortyzacyjnego (najczêœciej w wysokoœci 50%).
W drugiej sytuacji o fakcie, i¿ zak³ad ubezpieczeñ dokona³ potr¹cenia kwoty odszkodowania o wysokoœæ amortyzacji
œwiadcz¹ odrêcznie naniesione poprawki na kopii faktury dokumentuj¹cej wykonan¹ naprawê pojazdu oraz informacje
uzyskane w zak³adzie ubezpieczeñ o dokonanej weryfikacji rachunków za naprawê pojazdu o wspó³czynnik amortyzacji.
W ocenie Rzecznika Ubezpieczonych w wiêkszoœci sytuacji takie dzia³ania zak³adów ubezpieczeñ, tzn. dokonywanie
pomniejszenia kwoty odszkodowania o wspó³czynnik amortyzacji, zwany te¿ czasami urealnieniem na czêœci albo
merkantylnym ubytkiem wartoœci jest nieuprawnione i nie znajduje potwierdzenia w obowi¹zuj¹cych normach prawnych
oraz orzecznictwie.
Zgodnie z treœci¹ art. 34 ust. 1 i art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowi¹zkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych2 odszkodowanie ustala siê
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i wyp³aca w granicach odpowiedzialnoœci cywilnej posiadacza lub kieruj¹cego pojazdem mechanicznym, je¿eli s¹ oni
zobowi¹zani do odszkodowania za wyrz¹dzon¹ w zwi¹zku z ruchem tego pojazdu szkodê. Wysokoœæ odszkodowania
ubezpieczeniowego œwiadczonego z tytu³u ubezpieczenia OC zakreœlona jest wiêc granicami odpowiedzialnoœci cywilnej
posiadacza, (kieruj¹cego pojazdem). Do rozstrzygniêcia o odszkodowaniu ubezpieczeniowym przy ubezpieczaniu OC
koniecznym jest siêgniêcie do ogólnych regu³ kodeksu cywilnego odnosz¹cych siê do zakresu odszkodowania oraz wyboru
przez poszkodowanego sposobu naprawienia szkody.
Stosownie do treœci z art. 361 § 1 k.c., obowi¹zek naprawienia szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniós³ oraz
korzyœci, które móg³by osi¹gn¹æ, gdyby szkody mu nie wyrz¹dzono. Zasad¹ jest, ¿e naprawienie szkody polega na
przywróceniu stanu poprzedniego, chyba ¿e poszkodowany wybra³ œwiadczenie polegaj¹ce na zap³acie odpowiedniej sumy
pieniê¿nej albo za œwiadczeniem w pieni¹dzu przemawiaj¹ szczególne okolicznoœci. Analiza treœci art. 361 k.c. umo¿liwia
stwierdzenie, i¿ œwiadczenie odszkodowawcze powinno uwzglêdniaæ, w przypadku uszkodzenia rzeczy, wszelkie celowe
i ekonomicznie uzasadnione wydatki poniesione w celu przywrócenia stanu poprzedniego rzeczy. Nie ulega zatem
w¹tpliwoœci, ¿e w przypadku zaistnienia zdarzenia powoduj¹cego powstanie szkody, poszkodowani powinni otrzymaæ jej
pe³n¹ kompensatê. Przywrócenie uszkodzonej rzeczy do stanu poprzedniego powinno obejmowaæ doprowadzenie jej do
stanu u¿ywalnoœci i jakoœci w zakresie istniej¹cym przed wypadkiem. Zgodnie zaœ z treœci¹ art. 363 § 1 k.c.: „naprawienie
szkody powinno nast¹piæ, wed³ug wyboru poszkodowanego, b¹dŸ przez przywrócenie stanu poprzedniego, b¹dŸ przez
zap³atê odpowiedniej sumy pieniê¿nej. Jednak¿e gdyby przywrócenie stanu poprzedniego by³o niemo¿liwe albo gdyby
poci¹ga³o za sob¹ dla zobowi¹zanego nadmierne trudnoœci lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza siê do
œwiadczenia w pieni¹dzu”. Z zasady wyra¿onej w art. 363 §1 k.c., a ponadto z podstawowej normy art. 361 §2 k.c. wynika
zatem, ¿e je¿eli do osi¹gniêcia celu jakim jest przywrócenie uszkodzonego pojazdu do stanu sprzed szkody konieczne jest
u¿ycie nowych czêœci i innych materia³ów, to poniesione na nie wydatki wchodz¹ w sk³ad kosztów naprawienia szkody,
które osoba zobowi¹zana do naprawienia szkody, b¹dŸ te¿ zak³ad ubezpieczeñ œwiadcz¹cy ochron¹ gwarancyjn¹
obowi¹zany jest zwróciæ poszkodowanemu. Postawiona teza, w ocenie Rzecznika Ubezpieczonych, znajduje
potwierdzenie równie¿ w orzecznictwie oraz stanowisku doktrynie, które zosta³o przedstawione w dalszej czêœci artyku³u.
Nale¿y równie¿ dodaæ, i¿ de lege lata brak jest przepisu prawa materialnego na gruncie ustawy o ubezpieczeniach
obowi¹zkowych, który zezwala³by na dokonywanie potr¹ceñ amortyzacyjnych, a co za tym idzie wy³¹cza³ lub ogranicza³
stosowanie art. 361 §2 k.c. Zmniejszenie odszkodowania w œwietle kodeksu cywilnego dopuszczalne jest jedynie w oparciu
o art. 362 k.c. b¹dŸ art. 440 k.c. Pierwszy z nich wskazuje jako podstawê zmniejszenia obowi¹zku naprawienia szkody
sytuacjê, gdy poszkodowany przyczyni³ siê do powstania lub zwiêkszenia szkody. Przepis ten w sposób oczywisty nie mo¿e
stanowiæ podstawy do dokonania potr¹ceñ amortyzacyjnych przy restytucji naturalnej w zaistnia³ej sytuacji faktycznej.
Wed³ug natomiast art. 440 k.c. ograniczenie obowi¹zku naprawienia szkody jest mo¿liwe stosownie do okolicznoœci, je¿eli
ze wzglêdu na stan maj¹tkowy poszkodowanego lub osoby odpowiedzialnej za szkodê wymagaj¹ tego zasady wspó³¿ycia
spo³ecznego. Równie¿ w przypadku tej instytucji trudno mówiæ, i¿ stanowi ona legitymacjê do dokonania potr¹ceñ
amortyzacyjnych. WyraŸnie bowiem z treœci tego przepisu wynika, i¿ ograniczenie wysokoœci obowi¹zku naprawienia
szkody implikowane jest jedynie przyczyn¹ w postaci stanu maj¹tkowego poszkodowanego lub osoby odpowiedzialnej za
szkodê, nie zaœ faktem koniecznoœci urealnienia zastosowania nowych czêœci oryginalnych w celu przywrócenia
uszkodzonego pojazdu do stanu poprzedniego.
Zak³ady ubezpieczeñ, uzasadniaj¹c swoje stanowisko wskazuj¹, i¿ zastosowanie urealnienia na nowe czêœci w wysokoœci
np. 50% w pojeŸdzie którego wiek wynosi np. 6 lat jest jak najbardziej zasadne, bowiem zastosowanie nowych czêœci
spowoduje wzrost wartoœci pojazdu i z tych wzglêdów nale¿y miarkowaæ wysokoœæ kwoty nale¿nego odszkodowania.
Konsekwentnie stosuj¹c wiêc tak¹ logikê rozumowania, w sytuacji kiedy wiek pojazdu poszkodowanego wynosi³by 9 lat,
wspó³czynnik amortyzacji powinien wynosiæ 75%, zaœ w sytuacji kiedy pojazd u¿ytkowany by³by przez 12 lat, amortyzacja na
czêœci powinna wynosiæ 100% (wed³ug zasady 6 letni pojazd – wspó³czynnik amortyzacji w wysokoœci 50%; pojazd 12 letni
– wspó³czynnik amortyzacji w wysokoœci 100%), zatem w takiej sytuacji poszkodowany nie powinien w ogóle otrzymaæ
jakiejkolwiek kwoty odszkodowania, a byæ mo¿e powinien jeszcze zwróciæ poniesione przez zak³ad ubezpieczeñ koszty
prowadzonego postêpowania likwidacyjnego. Jednak¿e – w mojej ocenie – nale¿y wskazaæ, i¿ taka alogiczna konkluzja
by³aby sprzeczna nie tylko z treœci¹ art. 361 § 2 k.c., który odzwierciedla cywilistyczn¹ zasadê pe³nej kompensacji szkody jak
równie¿ stanowiskiem doktryny i judykatury, zaprezentowanym poni¿ej. Warunkiem nieodzownym do przyjêcia takiego
rozumowania by³aby równie¿ koniecznoœæ zmiany przepisów kodeksu cywilnego (np. poprzez zmianê treœci art. 440 k.c.),
które musia³yby na pierwszym miejscu wyeksponowaæ interes sprawcy szkody a tym samym poprzez takie miarkowanie
odszkodowania jak w przedstawionym wy¿ej przyk³adzie podwa¿yæ funkcjê kompensacyjn¹ odpowiedzialnoœci cywilnej.
Analiza orzecznictwa oraz tez zawartych w doktrynie prawa cywilnego uzasadnia konkluzjê, i¿ powszechne jest
stanowisko wskazuj¹ce, ¿e je¿eli dla osi¹gniêcia celu naprawienia szkody, którym jest przywrócenie uszkodzonego pojazdu
do takiego stanu u¿ywalnoœci jaki istnia³ przed wyrz¹dzeniem szkody, konieczne jest u¿ycie nowych czêœci (brak jest
mo¿liwoœci dokonania lakierowania, prostowania, naprawiania uszkodzonych czêœci pojazdu), to poniesione na nie wydatki
wchodz¹ w sk³ad niezbêdnych i ekonomicznie uzasadnionych kosztów naprawy pojazdu. Egzemplifikacjê powy¿szego
stanowiska, potwierdzaj¹cego jednoczeœnie bezzasadnoœæ stosowania a priori w ka¿dej sytuacji potr¹ceñ amortyzacyjnych,
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stanowi¹ wyroki S¹du Najwy¿szego z dnia 20 paŸdziernika 1972 r. (sygn. akt II CR 425 / 72, opubl. OSNC 1973, nr 6, poz.
111); z dnia 5 listopada 1980 r. (sygn. akt III CRN 223 / 80, opubl. OSNC 1981, nr 10, poz. 186); z dnia 25 kwietnia 2002 r.
(sygn. akt I CKN 1466 / 99, opubl. OSNC 2003, nr 5, poz. 64), czy te¿ wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 11 czerwca 2003 r.
(sygn. akt V CKN 308 / 01, niepubl.). W szczególnoœci SN w uzasadnieniu wyroku z dnia 20 paŸdziernika 1972 r. wskaza³, i¿:
„Z zasady, wyra¿onej w art. 363 § 1 k.c., a ponadto z podstawowej normy art. 361 § 2 k.c. wynika równie¿, ¿e w wypadku
uszkodzenia rzeczy w stopniu umo¿liwiaj¹cym przywrócenie jej do stanu poprzedniego osoba odpowiedzialna za szkodê
obowi¹zana jest zwróciæ poszkodowanemu wszelkie celowe, ekonomicznie uzasadnione wydatki, poniesione w celu
przywrócenia stanu poprzedniego rzeczy uszkodzonej. Do wydatków tych nale¿y zaliczyæ w zasadzie tak¿e koszt nowych
czêœci i innych materia³ów, których u¿ycie by³o niezbêdne do naprawienia uszkodzonej rzeczy. Odmienny pogl¹d S¹du
Wojewódzkiego prowadzi do niemo¿liwego do przyjêcia wniosku, ¿e w sytuacji gdy uszkodzona zosta³a rzecz ju¿ czêœciowo
u¿ywana, to ciê¿ar jej przywrócenia do stanu poprzedniego spoczywa czêœciowo na poszkodowanym. Do takiego
obci¹¿enia poszkodowanego skutkami zawinionego dzia³ania sprawcy szkody lub innej osoby odpowiedzialnej cywilnie za
tê szkodê nie ma uzasadnionej podstawy prawnej. Przywrócenie bowiem rzeczy uszkodzonej do stanu poprzedniego polega
na doprowadzeniu jej do stanu u¿ywalnoœci w takim zakresie, jaki istnia³ przed wyrz¹dzeniem szkody. Je¿eli do osi¹gniêcia
tego celu konieczne jest u¿ycie nowych elementów i materia³ów, to poniesione na to wydatki wchodz¹ w sk³ad kosztu
naprawienia szkody przez przywrócenie rzeczy do stanu poprzedniego, a w konsekwencji wydatki te w ostatecznym wyniku
obci¹¿aj¹ osobê odpowiedzialn¹ za szkodê”. Podobne tezy zawar³ SN w uzasadnieniu wyroku z dnia 5 listopada 1980 r: „(…)
w razie uszkodzenia rzeczy w stopniu umo¿liwiaj¹cym przywrócenie jej do stanu poprzedniego osoba odpowiedzialna za
szkodê obowi¹zana jest zwróciæ poszkodowanemu wszelkie celowe, ekonomicznie uzasadnione wydatki poniesione w celu
przywrócenia stanu poprzedniego rzeczy uszkodzonej. Do wydatków tych nale¿y zaliczyæ tak¿e koszt nowych czêœci i innych
materia³ów, których u¿ycie by³o niezbêdne do naprawienia uszkodzonej rzeczy. Poszkodowany, chc¹c przywróciæ stan
poprzedni uszkodzonego w wypadku pojazdu, nie ma mo¿liwoœci zakupu starych czêœci czy te¿ nie ma mo¿liwoœci ¿¹dania,
aby stacja obs³ugi wykonuj¹ca naprawê w miejsce uszkodzonych w czasie wypadku czêœci pojazdu wmontowa³a stare czêœci
ju¿ czêœciowo zu¿yte”. Jednoczeœnie S¹d Najwy¿szy w przedmiotowym wyroku wskaza³, i¿ mo¿liwoœæ zastosowania zasady
compensatio lucri cum damno, (skompensowania uszczerbku doznanego przez poszkodowanego z uzyskan¹ przez niego
korzyœci¹) czyli pomniejszenia kwoty odszkodowania z uwagi na zwiêkszenie wartoœci rzeczy (samochodu) po naprawie
mo¿na by uwzglêdniæ tylko wówczas, gdyby chodzi³o o wykonanie napraw takich uszkodzeñ, które istnia³y przed
wypadkiem, albo ulepszeñ w stosunku do stanu przed wypadkiem. Poszkodowany by³by zatem zobowi¹zany do zwrotu
nadwy¿ki wartoœci, je¿eli naprawa pojazdu obejmowa³aby uszkodzenia istniej¹ce przed wyrz¹dzeniem szkody albo
polega³aby na dokonaniu ulepszeñ w porównaniu do stanu poprzedniego. W wyroku z dnia 25 kwietnia 2002 r., choæ stan
faktyczny dotyczy³ wyp³aty odszkodowania w ramach ubezpieczenia autocasco to warto jednak¿e wskazaæ na stanowisko
i argumentacjê SN, które to analogicznie mo¿e znaleŸæ zastosowanie w przypadku likwidacji szkody w ramach
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Mianowicie SN podkreœli³, i¿ ubezpieczony nabywaj¹c czêœci
samochodowe – nie ma obowi¹zku poszukiwaæ sprzedawcy oferuj¹cego je najtaniej, a tak¿e, ¿e wartoœæ czêœci zamiennych
do samochodów zagranicznych nale¿y ustaliæ wed³ug cen stosowanych w przedstawicielstwach marek tych pojazdów lub
autoryzowanych stacjach obs³ugi.
Podobne stanowisko przyjmuje doktryna prawa ubezpieczeniowego. Jak wskazywa³ A. W¹siewicz3 – w sytuacji
uszkodzenia czêœci pojazdu, powinny byæ one zast¹pione nowymi, je¿eli wskutek uszkodzenia nast¹pi³o obni¿enie ich
wartoœci u¿ytkowej, a ewentualna naprawa nie przywróci im w pe³ni tej wartoœci, zaœ zasada zast¹pienia czêœci zniszczonych
lub uszkodzonych czêœciami nowymi dotyczy równie¿ przypadku u¿ycia do naprawy pojazdu ulepszonych
i zmodernizowanych czêœci lub zespo³ów, których przed wypadkiem nie mia³, je¿eli naprawienie pojazdu bez tych czêœci jest
niemo¿liwe. Podobnie wskazywa³ A. Szpunar, i¿ zgodnie z przyjêt¹ teori¹ ró¿nicy nale¿y uwzglêdniaæ zmiany w wartoœci
ca³ego maj¹tku, zatem w razie utraty w³asnoœci poszkodowany mo¿e domagaæ siê sumy pieniê¿nej potrzebnej do nabycia
nowej rzeczy4.
Maj¹c na wzglêdzie ostateczne rozstrzygniêcie pojawiaj¹cych siê w praktyce rozbie¿noœci, Rzecznik Ubezpieczonych
w dniu 5 sierpnia 2005 r. zwróci³ siê do S¹du Najwy¿szego z wnioskiem o nastêpuj¹cej treœci : Czy na podstawie przepisów
art. 13 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, UFG i PBUK zak³ad ubezpieczeñ wyp³acaj¹c odszkodowanie
z umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych mo¿e: pomniejszyæ je o ró¿nicê
miêdzy wartoœci¹ nowych czêœci potrzebnych do jego naprawy a wartoœci¹ wynikaj¹c¹ ze stopnia ich zu¿ycia oraz
ograniczyæ poszkodowanym prawo do wyboru rodzaju czêœci zamiennych potrzebnych do naprawy pojazdu?
W uzasadnieniu do postanowienia z dnia 24 lutego 2006 r. (sygn. akt III CZP 91 / 05),w którym S¹d Najwy¿szy merytorycznie
odniós³ siê do wniosku Rzecznika, S¹d wyraŸnie i jednoznacznie wskaza³, i¿: „W wiêkszoœci wypadków konieczne jest
nabycie elementów, w celu ich monta¿u w zamian za czêœci zniszczone lub uszkodzone. Poszkodowany podejmuje jednak
w tym przedmiocie autonomiczn¹ decyzjê (wyrok z dnia 11 czerwca 2003 r., sygn. akt V CKN 308 / 01, niepubl.), której
3
4

A. W¹siewicz, Ubezpieczenia Komunikacyjne, Branta, Bydgoszcz 1996, s. 87–89.
A. Szpunar, Odszkodowanie za szkodê maj¹tkow¹. Szkoda na mieniu i na osobie, Branta, Bydgoszcz 1999.
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ubezpieczyciel nie mo¿e nakazaæ lub zakazaæ, poniewa¿ jego œwiadczenie ogranicza siê do wyp³acenia usprawiedliwionej
kwoty”. Dalej w uzasadnieniu postanowienia S¹d Najwy¿szy wskaza³, i¿ nie ma katalogu sytuacji usprawiedliwiaj¹cych
koniecznoœæ zastosowania przy naprawie czêœci nowych i sporz¹dzenie takiego katalogu ze wzglêdu na bogactwo
okolicznoœci faktycznych by³oby niemo¿liwie, jednak¿e w szczególnoœci mo¿e to byæ motywowane wzglêdami technicznymi,
bezpieczeñstwa, estetyki, trwa³oœci czêœci zamiennych oraz skutków zwi¹zanych z wi¹¿¹cymi poszkodowanego umowami
gwarancji, umowami serwisowymi, itp. Jednoczeœnie SN wskaza³, i¿ w pewnych sytuacjach mo¿e dojœæ do kolizji zasady
wykluczaj¹cej wzbogacenie siê poszkodowanego wskutek naprawienia szkody z zasad¹ pe³nego odszkodowania, jednak¿e
ze wzglêdu na wyrz¹dzenie szkody czynem niedozwolonym, zasady s³usznoœci nakazywa³yby w takim wypadku udzieliæ
ochrony interesom poszkodowanego.
Reasumuj¹c, w ocenie Rzecznika Ubezpieczonych przepis art. 361 k.c. nak³ada na zak³ady ubezpieczeñ obowi¹zek
poniesienia, w ramach kosztów naprawy pojazdu w przypadku dochodzenia przez poszkodowanego odszkodowania
w ramach obowi¹zkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (niezale¿nie od tego czy szkoda
likwidowana jest metod¹ kosztorysow¹ czy te¿ rachunkow¹), równie¿ koszt zakupu nowych czêœci i materia³ów, je¿eli s¹ one
niezbêdne, aby poszkodowany móg³ przywróciæ stan pojazdu sprzed wypadku, co znajduje potwierdzenie zarówno
w powo³ywanym wy¿ej orzecznictwie jak i pogl¹dach doktryny. W konsekwencji nale¿y przyj¹æ, i¿ naprawienie pojazdu
czêœciami nowymi nie stanowi przysporzenia po stronie poszkodowanego. Nie mo¿na ¿¹daæ od poszkodowanego,
by zast¹pi³ czêœci zniszczone, czêœciami u¿ywanymi o podobnym stopniu zniszczenia, czy te¿ aby zak³ad naprawczy,
dokonuj¹cy naprawy w miejsce uszkodzonych czêœci, wmontowa³ stare czêœci czêœciowo zu¿yte. Tak wiêc zastosowanie
potr¹ceñ amortyzacyjnych pozbawione jest nie tylko podstawy prawnej ale prowadzi równie¿ do niedopuszczalnej sytuacji,
w której nastêpuje czêœciowe przeniesienie na poszkodowanego ciê¿aru przywrócenia uszkodzonej rzeczy do stanu
poprzedniego – w oderwaniu od rzeczywistego obowi¹zku odszkodowawczego sprawcy szkody i tylko z tej przyczyny,
i¿ rzecz uszkodzona by³ ju¿ czêœciowo u¿ywana. Zwiêkszenie wartoœci samochodu po naprawie (czyli dokonywanie tzw.
potr¹ceñ amortyzacyjnych) mo¿na by uwzglêdniæ tylko wówczas, gdyby chodzi³o o wykonanie napraw takich uszkodzeñ,
które istnia³y przed wypadkiem, albo ulepszeñ w stosunku do stanu przed wypadkiem. Jednak¿e, zak³ad ubezpieczeñ
powinien ka¿dorazowo przedstawiæ dowody wraz z uzasadnieniem, i¿ naprawa pojazdu w oparciu o ceny czêœci nowych
spowoduje wzrost wartoœci pojazdu poszkodowanego oraz jednoczeœnie istnia³y uszkodzenia niektórych elementów
pojazdu jeszcze przed zdarzeniem, które skutkowa³o odpowiedzialnoœci¹ ubezpieczyciela. Jednak¿e, w takiej sytuacji (kolizji
zasady bezpodstawnego wzbogacenia poszkodowanego z zasad¹ pe³nego odszkodowania), nale¿a³oby rozpatrzyæ czy
zasady s³usznoœci nie przemawia³yby za stanowiskiem prymatu ochrony interesów osoby poszkodowanej, która dozna³a
szkody nie ze swojej winy wskutek deliktu sprawcy.
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Przes³anki rozwi¹zania umowy obowi¹zkowego
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych
Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowi¹zkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych1 odpowiedzialnoœæ zak³adu ubezpieczeñ za szkody wyrz¹dzone w zwi¹zku z ruchem
pojazdu mechanicznego przez posiadacza tego pojazdu lub kieruj¹cego trwa przez okres
wskazany w umowie i koñczy siê ostatniego dnia tego okresu, z zastrze¿eniem wyj¹tków Pawe³ Wawszczak
okreœlonych w ustawie. Zasadniczo odpowiedzialnoœæ ubezpieczyciela wygasa z dniem g³ówny specjalista
rozwi¹zania umowy w zwi¹zku z up³ywem czasu, na który zosta³a zawarta. Istniej¹ jednak w Biurze Rzecznika
w ustawie przypadki kiedy umowa ulega rozwi¹zaniu przed up³ywem okresu, na który zosta³a Ubezpieczonych
zawarta. Przes³anki rozwi¹zania umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
wskazane s¹ w art. 33 ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych. Odrêbn¹ przes³ankê jej rozwi¹zania znajdziemy tak¿e w art.
16c ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnoœci za szkodê
wyrz¹dzon¹ przez produkt niebezpieczny, która ma zastosowanie do umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych zawieranych na odleg³oœæ2.
Przes³anki rozwi¹zania umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, pomimo i¿ s¹ expresis verbis
wskazane w wy¿ej przywo³anych aktach prawnych, w praktyce stosowania prawa budz¹ liczne w¹tpliwoœci i ró¿nice
interpretacyjne. W szczególnoœci dotycz¹ one okolicznoœci powoduj¹cych wygaœniêcie umowy ubezpieczenia przed
up³ywem okresu, na który zosta³a zawarta (g³ównie przes³anki z art. 33 ust. 3 i 5 ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych),
jak równie¿ dopuszczalnoœci odst¹pienia od umowy ubezpieczenia OC zawartej na odleg³oœæ na podstawie przepisów ustawy
o ochronie praw konsumentów. Problematyka dotycz¹ca rozwi¹zania umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych jest równie¿ przedmiotem licznych zapytañ ze strony konsumentów, które kierowane s¹ do Biura Rzecznika
Ubezpieczonych drog¹ telefoniczn¹ i elektroniczn¹. Celem niniejszego artyku³u bêdzie omówienie poszczególnych
przes³anek rozwi¹zania tej umowy, przedstawienie ró¿nic interpretacyjnych, które powstaj¹ na ich tle, jak równie¿
praktycznych problemów sygnalizowanych w tym obszarze przez konsumentów us³ug ubezpieczeniowych.
W œwietle art. 33 ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych i art. 16c ust. 2 ustawy o ochronie praw konsumentów,
przes³ankami rozwi¹zania umowy ubezpieczenia OC posiadaczy s¹:

1. Up³yw czasu, na który zosta³a zawarta
Zgodnie z art. 33 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych ulega rozwi¹zaniu z up³ywem czasu, na który zosta³a zawarta. Przes³anka ta dotyczy zarówno umów
ubezpieczenia zawieranych na okres 12 miesiêcy, jak równie¿ krótkoterminowych umów ubezpieczenia OC posiadaczy
pojazdów mechanicznych. W praktyce Biura Rzecznika Ubezpieczonych zasadniczo nie mo¿na spotkaæ siê z zagadnieniem
w¹tpliwoœci interpretacyjnych dotycz¹cych przes³anki rozwi¹zania umowy, w szczególnoœci w zakresie jej konstrukcji.
Powa¿ne implikacje dla konsumentów pojawiaj¹ siê natomiast dopiero w praktycznym stosowaniu tej normy w zwi¹zku
z treœci¹ art. 28 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych. Zgodnie bowiem z tym przepisem, je¿eli posiadacz pojazdu
mechanicznego nie póŸniej ni¿ na jeden dzieñ przed up³ywem okresu 12 miesiêcy, na który umowa ubezpieczenia OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych zosta³a zawarta, nie powiadomi na piœmie zak³adu ubezpieczeñ o jej wypowiedzeniu,
uwa¿a siê, ¿e zosta³a zawarta nastêpna umowa na kolejne 12 miesiêcy. Tak wiêc z jednej strony up³yw czasu, na który zosta³a
zawarta umowa ubezpieczenia koñczy dany stosunek ubezpieczeniowy, z drugiej zaœ brak okreœlonej aktywnoœci
ubezpieczaj¹cego mo¿e skutkowaæ zawi¹zaniem nowego stosunku ubezpieczeniowego z dotychczasowym
ubezpieczycielem. W sytuacji braku stosownego oœwiadczenia lub jego z³o¿enia po terminie, przy jednoczesnym fakcie
zap³aty sk³adki w pe³nej wysokoœci, dochodzi do zawarcia nowej umowy na kolejne 12 miesiêcy. Zawarcie umowy
ubezpieczenia z innym zak³adem ubezpieczeñ bêdzie skutkowa³o w takiej sytuacji wejœciem w tzw. podwójne ubezpieczenie.
Jak doœwiadczenie wskazuje, powy¿sza okolicznoœæ nie jest powszechnie znana konsumentom us³ug ubezpieczeniowych.
Dlatego te¿, nale¿y wyraŸnie podkreœliæ, ¿e je¿eli konsument chcia³by zawrzeæ umowê z innym zak³adem ubezpieczeñ
to nale¿y dorêczyæ oœwiadczenie woli o wypowiedzeniu najpóŸniej przedostatniego dnia obowi¹zywania dotychczasowej
umowy.
W kontaktach konsumentów z Biurem Rzecznika Ubezpieczonych sygnalizowane s¹ równie¿ w¹tpliwoœci dotycz¹ce formy
z³o¿enia oœwiadczenia i konsekwencji jej nie zachowania, jak równie¿ chwili zwi¹zania drugiej strony treœci¹ z³o¿onego
wypowiedzenia. Odnosz¹c siê do zagadnienia dotycz¹cego formy z³o¿enia oœwiadczenia woli o wypowiedzeniu umowy
wskazaæ nale¿y, ¿e w razie woli rozwi¹zania umowy z dotychczasowym ubezpieczycielem przepis art. 28 ustawy
1
2

Dz. U. z 2003 r., nr 124, poz. 1152 z póŸn. zm. (dalej: ustawa o ubezpieczeniach obowi¹zkowych).
Dz. U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 z póŸn. zm. (dalej: ustawa o ochronie praw konsumentów).
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o ubezpieczeniach obowi¹zkowych nakazuje powiadomiæ zak³ad ubezpieczeñ o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia
pisemnie. Jest to czêœciowe powtórzenie treœci art. 18 ust. 1 tej¿e ustawy, zgodnie z którym zawiadomienia i oœwiadczenia,
które w zwi¹zku m.in. z umow¹ ubezpieczenia obowi¹zkowego OC s¹ sk³adane przez strony umowy, powinny byæ
sporz¹dzane na piœmie i dorêczane za potwierdzeniem odbioru lub przesy³ane listem poleconym. Niezastrze¿enie przez
ustawodawcê w ustawie skutku niewa¿noœci dokonanych zawiadomieñ lub oœwiadczeñ powoduje, ¿e zastrze¿ona forma ma
rygor dla celów dowodowych (ad probationem). Oznacza to, ¿e czynnoœæ prawna (oœwiadczenie o wypowiedzeniu) jest
wa¿na, lecz jej dokonanie bez zachowania formy zastrze¿onej prowadziæ mo¿e do utrudnieñ w udowodnieniu faktu i treœci jej
dokonania (art. 74 k.c.).
Odnosz¹c siê natomiast do kwestii momentu z³o¿enia oœwiadczenia woli, wskazaæ nale¿y, ¿e o ile sam termin zosta³
wskazany w art. 28 ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych (nie póŸniej ni¿ na jeden dzieñ przed up³ywem okresu
wskazanego w umowie), o tyle brak jest wskazania, kiedy wypowiedzenie wi¹¿e drug¹ stronê. W zapytaniach konsumentów
pojawiaj¹ siê w¹tpliwoœci, czy wypowiedzenie jest z³o¿one w dacie wyra¿enia woli (np. w momencie nadania listu na polskiej
placówce pocztowej), czy z chwil¹ jego dorêczenia do ubezpieczyciela. Bior¹c pod uwagê, ¿e do umów ubezpieczenia
obowi¹zkowego (w tym ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego) w sprawach
nieuregulowanych w ustawie stosuje siê przepisy kodeksu cywilnego (art. 22 ustawy), uznaæ nale¿y, ¿e kwestiê momentu
z³o¿enia oœwiadczenia woli aktualnie reguluje dyspozycja art. 61 k.c., zgodnie z którym oœwiadczenie woli, które ma byæ
z³o¿one innej osobie (ubezpieczycielowi), jest z³o¿one z chwil¹, gdy dosz³o do niej w taki sposób, ¿e mog³a zapoznaæ siê z jego
treœci¹. Powy¿sza zasada oznacza, ¿e przy ocenie skutecznoœci dorêczenia oœwiadczenia o wypowiedzeniu nale¿y skupiæ siê
na momencie, w którym ubezpieczyciel móg³ siê zapoznaæ z treœci¹ wypowiedzenia, nie zaœ na samym z³o¿eniu oœwiadczenia
woli. Konkluduj¹c, uznaæ nale¿y, ¿e skutek prawny z³o¿enia wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC polegaj¹cy na
rozwi¹zaniu stosunku prawnego ziœci siê wówczas, gdy ubezpieczyciel otrzyma pismo wypowiadaj¹ce umowê. Nie jest
istotne, czy faktycznie zapozna siê z treœci¹ tego wypowiedzenia. Otrzymanie przez zak³ad ubezpieczeñ oœwiadczenia
o wypowiedzeniu w terminie póŸniejszym ni¿ na jeden dzieñ przed up³ywem okresu wskazanego w umowie nie wywo³a
zamierzonego rezultatu. Dalsz¹ konsekwencj¹ bêdzie zawarcie nowej umowy na nastêpny okres 12 miesiêcy.
Problemy, które powstaj¹ dla konsumentów w zwi¹zku z obowi¹zywaniem teorii dorêczenia oœwiadczenia woli na gruncie
ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, spowodowa³y podjêcie prac legislacyjnych. Zmierzaj¹ one do wprowadzenia
rozwi¹zania, zgodnie z którym chwil¹ z³o¿enia oœwiadczenia woli o wypowiedzeniu umowy bêdzie dzieñ nadania (z³o¿enia
tego oœwiadczenia) w polskiej placówce pocztowej tj., uregulowania obowi¹zuj¹ce obecnie na gruncie polskiego
postêpowania cywilnego, procedury karnej, administracyjnej, czy te¿ na obszarze postêpowañ podatkowych.
Krótkiego omówienia wymaga równie¿ kwestia oceny skutecznoœci z³o¿onego oœwiadczenia o wypowiedzeniu, jeœli
przedostatni dzieñ obowi¹zywania umowy bêdzie przypada³ na dzieñ ustawowo wolny od pracy (np. w œwiêta lub
w niedzielê). Zagadnienie to jest równie¿ czêstym przedmiotem zapytañ ze strony konsumentów. W takiej sytuacji
zastosowanie znajdzie art. 115 k.c., zgodnie z którym je¿eli koniec terminu do wykonania czynnoœci przypada na dzieñ uznany
ustawowo za wolny od pracy, termin up³ywa dnia nastêpnego. Dni uznane ustawowo za wolne od pracy wskazane s¹
w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy3. W œwietle tej ustawy dniami wolnymi od pracy s¹: 1 stycznia
– Nowy Rok, pierwszy dzieñ Wielkiej Nocy, drugi dzieñ Wielkiej Nocy, 1 maja – Œwiêto Pañstwowe, 3 maja – Œwiêto Narodowe
Trzeciego Maja, pierwszy dzieñ Zielonych Œwi¹tek, dzieñ Bo¿ego Cia³a, 15 sierpnia – Wniebowziêcie Najœwiêtszej Maryi
Panny, 1 listopada – Wszystkich Œwiêtych, 11 listopada – Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci, 25 grudnia – pierwszy dzieñ
Bo¿ego Narodzenia, 26 grudnia – drugi dzieñ Bo¿ego Narodzenia, a tak¿e niedziele. Je¿eli w danym stanie faktycznym termin
koñcowy na z³o¿enie wypowiedzenia bêdzie przypadaæ w niedzielê lub w wy¿ej wskazane œwiêto to termin ten – stosownie do
art. 115 k.c. – zostanie przeniesiony na najbli¿szy dzieñ „roboczy” i up³ynie z koñcem tego dnia. Nale¿y przy tym wyraŸnie
podkreœliæ, i¿ art. 115 k.c. nie bêdzie mia³ zastosowania, je¿eli termin koñcowy do z³o¿enia oœwiadczenia o wypowiedzeniu
bêdzie przypada³ w sobotê, nawet wtedy gdy regulaminy czasu pracy danego ubezpieczyciela bêd¹ przewidywaæ sobotê jako
dzieñ wolny od pracy.

2. Wyrejestrowanie pojazdu mechanicznego
Zgodnie z art. 33 pkt 2 ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych ulega rozwi¹zaniu z chwil¹ wyrejestrowania pojazdu mechanicznego. Jest to pierwsza przes³anka, która
przewiduje rozwi¹zanie umowy ubezpieczenia przed up³ywem okresu, na który zosta³a zawarta. Dotyczy ona zarówno umów
zawieranych na okres 12 miesiêcy, jak równie¿ krótkoterminowych umów ubezpieczania OC. Przes³anki wyrejestrowania
pojazdu mechanicznego wskazane s¹ natomiast w art. 79 ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z tym przepisem
pojazd podlega wyrejestrowaniu na wniosek jego w³aœciciela, w przypadku :
1)przekazania pojazdu do przedsiêbiorcy prowadz¹cego stacjê demonta¿u lub przedsiêbiorcy prowadz¹cego punkt
zbierania pojazdów, na podstawie zaœwiadczenia o demonta¿u pojazdu, o którym mowa w ust. 2 b¹dŸ w art. 24 ust. 1
pkt 2 lub art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, albo równowa¿nego dokumentu wydanego w innym pañstwie;
2)kradzie¿y pojazdu, je¿eli jego w³aœciciel z³o¿y³ stosowne oœwiadczenie pod odpowiedzialnoœci¹ karn¹ za fa³szywe
zeznania;
3
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3)wywozu pojazdu z kraju, je¿eli pojazd zosta³ zarejestrowany za granic¹ lub zbyty za granicê;
4)zniszczenia (kasacji) pojazdu za granic¹;
5)udokumentowanej trwa³ej i zupe³nej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa w³asnoœci;
6)przekazania niekompletnego pojazdu do przedsiêbiorcy prowadz¹cego stacjê demonta¿u lub przedsiêbiorcy
prowadz¹cego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaœwiadczenia o przyjêciu niekompletnego pojazdu, o którym
mowa w art. 25 ust. 1 lub art. 33 ust. 3 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, albo równowa¿nego
dokumentu wydanego w innym pañstwie.
Nale¿y wyraŸnie podkreœliæ, i¿ czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, o którym mowa w art. 78a ustawy – Prawo o ruchu
drogowym, nie powoduje rozwi¹zania siê umowy obowi¹zkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
Aktualnie czasowe wycofanie pojazdu z ruchu uzasadnia jedynie zmniejszenie wysokoœci sk³adki. Stosownie do art. 8 ust. 4
ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych w przypadku czasowego wycofania pojazdu z ruchu w rozumieniu art. 78a
ustawy – Prawo o ruchu drogowym, skutkuj¹cego zmniejszeniem prawdopodobieñstwa wypadku w okresie ubezpieczenia,
zak³ad ubezpieczeñ, na wniosek posiadacza pojazdu mechanicznego, jest obowi¹zany do proporcjonalnego obni¿enia
sk³adki ubezpieczeniowej na okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu. W takiej sytuacji sk³adka ubezpieczeniowa,
po uwzglêdnieniu przys³uguj¹cych posiadaczowi pojazdu mechanicznego zni¿ek sk³adki, ulega obni¿eniu nie mniej ni¿
o 95%.

3. Odst¹pienie od umowy w zwi¹zku z niezarejestrowaniem pojazdu
Zgodnie z art. 33 pkt 2 ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych ulega rozwi¹zaniu z dniem odst¹pienia od umowy w przypadku okreœlonym w art. 29 ust. 3. Art. 29 ust. 2
ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych dopuszcza mo¿liwoœæ zawarcia umowy obowi¹zkowego ubezpieczenia OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych (dla pojazdu samochodowego, ci¹gnika rolniczego, motoroweru i przyczepu) przed
zarejestrowaniem tego pojazdu. W takiej sytuacji posiadacz pojazdu mechanicznego przed zawarciem umowy na ¿¹danie
ubezpieczyciela jest zobowi¹zany do przedstawienia zaœwiadczania o pozytywnym wyniku badania technicznego tego
pojazdu lub wyci¹gu ze œwiadectwa homologacji albo odpisu decyzji zwalniaj¹cej z koniecznoœci uzyskania homologacji
na dany pojazd mechaniczny. Je¿eli jednak pojazd ten nie zostanie zarejestrowany w terminie 30 dni od dnia zawarcia
umowy, ka¿da ze stron (zak³ad ubezpieczeñ lub ubezpieczaj¹cy) mo¿e odst¹piæ od umowy powiadamiaj¹c o tym na piœmie
drug¹ stronê umowy. Rozwi¹zanie umowy w takim przypadku nast¹pi z dniem dorêczenia oœwiadczenia woli o odst¹pieniu
od umowy.

4. Wypowiedzenie umowy przez nabywcê pojazdu mechanicznego
Przes³ank¹ rozwi¹zania umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest równie¿ oœwiadczenie
nabywcy o wypowiedzeniu umowy w trybie art. 31 ust. 1 ustawy o ubezpieczenia obowi¹zkowych (art. 33 pkt 4 ustawy).
Zgodnie z art. 31 ust. 1 tej¿e ustawy w razie zbycia pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawar³ umowê ubezpieczenia
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na nabywcê pojazdu przechodz¹ prawa i obowi¹zki zbywcy wynikaj¹ce z tej
umowy. Umowa ubezpieczenia ulega rozwi¹zaniu z up³ywem okresu, na który zosta³a zawarta, chyba ¿e nabywca wypowie j¹
przed up³ywem 30 dni od dnia nabycia pojazdu mechanicznego. W przypadku z³o¿enia wypowiedzenia umowy w zwi¹zku
z nabyciem rozwi¹zuje siê ona z up³ywem 30 dni nastêpuj¹cych po dniu nabycia pojazdu mechanicznego. Uprawnienie,
o którym mowa powy¿ej, nie dotyczy zmian we wspó³w³asnoœci pojazdu mechanicznego (wspó³posiadaniu pojazdu).
Nie dochodzi bowiem do zbycia pojazdu w rozumieniu tego przepisu. Oœwiadczenie wspó³w³aœciciela o wypowiedzeniu
umowy w trybie art. 31 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, który naby³ pozosta³y udzia³ (pozosta³e udzia³y)
w rzeczy, nale¿y uznaæ za bezskuteczne.
Na gruncie obowi¹zywania powy¿szej przes³anki rozwi¹zania umowy zrodzi³y siê ró¿nice interpretacyjne dotycz¹ce
sytuacji, w której w czasie 30–dniowego terminu do wypowiedzenia uleg³a rozwi¹zaniu umowa ubezpieczenia, która istnia³a
w chwili nabycia i dosz³o do zadzia³ania tzw. klauzuli prolongacyjnej – zawarcia kolejnej umowy na kolejne 12 miesiêcy.
Zrodzi³y siê w¹tpliwoœci, czy uprawnienie nabywcy pojazdu ulega proporcjonalnemu skróceniu do czasu obowi¹zywania
umowy istniej¹cej w chwili nabycia pojazdu, czy te¿ uprawnienie to odnosi siê do ka¿dej umowy obowi¹zuj¹cej w terminie 30
dni od dnia nabycia pojazdu mechanicznego.
Pierwszy pogl¹d oparty jest o gramatyczn¹ interpretacjê przepisu art. 31 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych.
Formu³uje on wniosek, i¿ termin do wypowiedzenia wprawdzie liczony jest od dnia nabycia pojazdu mechanicznego,
jednak¿e wypowiedzenie dotyczy wy³¹cznie umowy ubezpieczenia istniej¹cej w dniu nabycia pojazdu mechanicznego. Je¿eli
umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych uleg³a rozwi¹zaniu w terminie krótszym ni¿ 30 dni od nabycia
pojazdu, to przyjmuje siê, ¿e uprawnienie do wypowiedzenia ulega proporcjonalnemu skróceniu. Argumentem
uzasadniaj¹cym tak przyjêt¹ interpretacjê jest stanowisko, i¿ nie mo¿na skutecznie wypowiedzieæ umowy, która ju¿ wygas³a,
i trudno utrzymywaæ uprawnienie skoro prawo podmiotowe ju¿ nie istnieje. Dodatkowo, okreœlone uprawnienie strony
z nieistniej¹cego zobowi¹zania nie mo¿e byæ skutecznie przenoszone na nowe zdarzenie kreuj¹ce stosunek ubezpieczeniowy,
gdy¿ ¿aden przepis prawa materialnego takiego skutku nie przewiduje. Przyjêcie tego rodzaju wyk³adni oznacza³oby,
¿e w razie nabycia pojazdu w ostatnim dniu udzielania ochrony mo¿liwoœæ wypowiedzenia umowy by³aby istotnie
ograniczona, jeœli nie faktycznie wy³¹czona. Jednoczeœnie, przyjêcie wyk³adni literalnej skutkowa³by nieuzasadnionym
Czerwiec 2010 r. Numer 42

39

ró¿nicowaniem sytuacji prawnej nabywców pojazdów mechanicznych w zale¿noœci od tego, w jakim dniu (w stosunku do
okresu trwania ochrony ubezpieczeniowej) nabyli pojazd. Wydajê siê jednak wysoce kontrowersyjne, a¿eby ustawodawca
zmierza³ do osi¹gniêcia takiego skutku.
Istnieje równie¿ drugi pogl¹d, podzielany przez Rzecznika Ubezpieczonych, który mówi, i¿ nabywcy przys³uguje pe³ny
30–dniowy termin do wypowiedzenia, nawet w sytuacji gdy pierwotna umowa, istniej¹ca w chwili sprzeda¿y wygas³a przed
jego up³ywem. W zwi¹zku z czym uprawnienie to nale¿y odnieœæ do kolejnej umowy ubezpieczenia, która zosta³a zawarta na
skutek dzia³ania normy z art. 28 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych. Pogl¹d ten uzasadniany jest stanowiskiem,
i¿ brak jest przepisu, który wprost stanowi³by, i¿ uprawnienie odnosi siê tylko i wy³¹cznie do istniej¹cej umowy w chwili jej
sukcesji poprzez nabycie pojazdu, i ¿e 30–dniowy termin ulega proporcjonalnemu skróceniu w sytuacji jej wczeœniejszego
wygaœniêcia. Wyk³adania celowoœciowa tego przepisu prowadzi do wniosku, i¿ celem racjonalnego ustawodawcy by³o
przyznanie nabywcy uprawnienia do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC obowi¹zuj¹cej w okresie 30–dniowego
terminu od dnia nabycia pojazdu mechanicznego, równie¿ tej która zosta³a zawarta wskutek dzia³ania klauzuli prolongacyjnej
wskazanej w art. 28 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych.
Na tle wystêpuj¹cych ró¿niæ interpretacyjnych w omawianej sprawie nale¿y jednak wskazaæ, ¿e stanowisko strony umowy
ubezpieczenia o tym, ¿e umowa nie zosta³a wypowiedzenia skutecznie, nie jest wi¹¿¹ce dla drugiej strony stosunku
ubezpieczeniowego. Nie rodzi automatycznego skutku w postaci obowi¹zku zap³aty sk³adki. Je¿eli ubezpieczaj¹cy jest
obiektywnie przekonany o dokonaniu skutecznego wypowiedzenia i o s³usznoœci stanowiska, ¿e termin 30 dni od dnia
nabycia pojazdu mechanicznego dotyczy ka¿dej umowy obowi¹zuj¹cej w tym czasie, to istniej¹ instytucje prawne
pozwalaj¹ce uchyliæ siê od wezwania zak³adu ubezpieczeñ do zap³aty sk³adki. W tym celu mo¿na wnieœæ, na podstawie art.
189 k.p.c., powództwo do s¹du o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego (umowy ubezpieczenia OC) z uwagi
na z³o¿one (dorêczone) oœwiadczenie o wypowiedzeniu umowy w trybie art. 31 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach
obowi¹zkowych. Równie¿ w przypadku skierowania pozwu o zap³atê sk³adki, strona pozwana w sprzeciwie od wydanego
wyroku nakazowego mo¿e podnieœæ zarzut bezzasadnoœci roszczenia z uwagi na fakt nieistnienia umowy. Wówczas, s¹d po
uwzglêdnieniu sprzeciwu i przeprowadzeniu rozprawy orzeknie o istnieniu lub nieistnieniu przedmiotowego zobowi¹zania.
Praktyka wskazuje tak¿e, i¿ dla danego pojazdu w danym roku kalendarzowym zawierane jest kilka umów obowi¹zkowego
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Zjawisko to czêsto wystêpuje, gdy dany pojazd mechaniczny jest
w krótkim okresie czasu przedmiotem wielokrotnego obrotu, a ka¿dy z kolejnych nabywców zawiera dla tego pojazdu
mechanicznego umowê ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. W takich sytuacjach nabywca pojazdu
mechanicznego czêsto nie wie, ¿e dla danego pojazdu jest zawarta inna umowa (zawarte inne umowy) ubezpieczenia OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych. Powstaje zatem zasadne pytanie, co siê dzieje w sytuacji, gdy nabywca pojazdu
mechanicznego przy zachowaniu nale¿ytej starannoœci nie wiedzia³ lub nie móg³ siê dowiedzieæ, ¿e dla nabywanego pojazdu
mechanicznego zawarta jest inna umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, nie wypowiedzia³ jej (bo
nie móg³ wypowiedzieæ) w trybie art. 31 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, sk³adka za tê umowê by³a
op³acona w pe³nej wysokoœci i dosz³o nastêpnie do dzia³ania klauzuli prolongacyjnej, a nabywca zawar³ umowê
obowi¹zkowego ubezpieczenia OC z innym zak³adem ubezpieczeñ. Od strony teoretycznoprawnej mamy do czynienia nie
tylko z tzw. podwójnym ubezpieczeniem OC, ale równie¿ z potencjalnym roszczeniami regresowymi wzglêdem zbywcy
pojazdu mechanicznego. Pytanie, czy w takiej sytuacji ubezpieczaj¹cy – nabywca pojazdu, poza instytucj¹ zwolnienia z d³ugu,
bêdzie móg³ siê skutecznie uchyliæ od zap³aty sk³adki za t¹ pierwsz¹ umowê. Wydajê siê, i¿ w takiej sytuacji istnieje mo¿liwoœæ
kontestowania ewentualnego wezwania do zap³aty na podstawie zarzutu opartego na art. 5 k.c. tj., zarzutu nadu¿ycia prawa
podmiotowego przez wierzyciela poprzez ¿¹danie zap³aty sk³adki w sytuacji obiektywnej braku œwiadomoœci przez d³u¿nika
udzielania ochrony ubezpieczeniowej. Skuteczna mo¿liwoœæ uchylenia od zap³aty sk³adki, w oparciu o powy¿sz¹ podstawê
prawn¹ i faktyczn¹, by³aby mo¿liwa dopiero w postêpowaniu s¹dowym.

5. Wypowiedzenie umowy przez w³aœciciela pojazdu mechanicznego w zwi¹zku z uzyskaniem posiadania pojazdu
mechanicznego
Przes³ank¹ rozwi¹zania umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych stosownie do art. 33 pkt 4 ustawy
jest równie¿ wypowiedzenie tej umowy przez w³aœciciela samoistnego pojazdu mechanicznego w sytuacji, gdy posiadacz
zale¿ny (najemca, korzystaj¹cy z pojazdu na podstawie umowy u¿yczenia), który zawar³ umowê ubezpieczenia OC utraci³
tytu³ do posiadania tego pojazdu i dosz³o do przeniesienia posiadania na rzecz w³aœciciela pojazdu. W takim przypadku
(analogicznie jak w sytuacji zbycia pojazdu mechanicznego) umowa ubezpieczenia zawarta przez dotychczasowego
posiadacza pojazdu mechanicznego ulega rozwi¹zaniu z up³ywem czasu, na który zosta³a zawarta, chyba ¿e w³aœciciel
pojazdu wypowie j¹ przed up³ywem 30 dni od dnia przejœcia posiadania pojazdu na rzecz w³aœciciela. W razie wypowiedzenia
umowy, rozwi¹zuje siê ona z up³ywem 30 dni od dnia przejœcia posiadania pojazdu mechanicznego na rzecz w³aœciciela.

6. Chwila udokumentowania trwa³ej i zupe³nej utraty posiadania pojazdu mechanicznego w okolicznoœciach
niepowoduj¹cych zmiany posiadacza
Zgodnie z art. 33 pkt 5 ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych umowa ubezpieczenia ulega rozwi¹zaniu z chwil¹
udokumentowania trwa³ej i zupe³nej utraty posiadania pojazdu mechanicznego w okolicznoœciach niepowoduj¹cych zmiany
posiadacza, z uwzglêdnieniem art. 79 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Dodatkowo, zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 2
ustawy, zwrot sk³adki za niewykorzystany okres ubezpieczenia przys³uguje, z zastrze¿eniem ust. 2, w przypadku
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wyrejestrowania pojazdu mechanicznego lub udokumentowania trwa³ej i zupe³nej utraty posiadania pojazdu
mechanicznego w okolicznoœciach niepowoduj¹cych zmiany posiadacza, z uwzglêdnieniem art. 79 ust. 1 pkt 5 ustawy –
Prawo o ruchu drogowym. Ustawodawca wyraŸnie odró¿ni³ przes³ankê rozwi¹zania umowy, jak¹ jest wyrejestrowanie
pojazdu, od trwa³ej i zupe³nej utraty posiadania w okolicznoœciach nie powoduj¹cych zmiany posiadacza (w³aœciciela), choæ
od strony administracyjnoprawnej okolicznoœæ ta stanowi podstawê do wyrejestrowania pojazdu. Ustawodawca przyj¹³
za³o¿enie, i¿ nie ma powodu do istnienia ochrony, jak równie¿ obowi¹zku posiadania ubezpieczenia w okresie pomiêdzy
chwil¹ udokumentowania trwa³ej i zupe³nej utraty posiadania pojazdu, a dniem wyrejestrowania pojazdu. Dosz³oby bowiem
do sytuacji, w której zak³ad ubezpieczeñ udziela³by ochrony, zaœ ubezpieczaj¹cy by³by zobowi¹zany do zap³aty sk³adki
za okres, w którym brak by³o przedmiotu ubezpieczenia. Zakresem dyspozycji z art. 33 pkt 5 ustawy o ubezpieczeniach
obowi¹zkowych objête jest wiêc udokumentowanie chwili :
1)trwa³ej i zupe³nej utraty posiadania pojazdu mechanicznego w okolicznoœciach niepowoduj¹cych zmiany posiadacza; lub
2)trwa³ej i zupe³nej utraty posiadania bez zmian w zakresie prawa w³asnoœci.
Przedmiotowe rozró¿nienie nast¹pi³o, gdy¿ zarejestrowanie i wyrejestrowanie pojazdu powi¹zane jest na gruncie ustawy
– Prawo o ruchu drogowym z kwesti¹ w³asnoœci, zaœ na gruncie ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, obowi¹zek
obowi¹zkowego ubezpieczenia OC wi¹zany jest z faktem posiadania pojazdu mechanicznego.
W praktyce ubezpieczeniowej nie ma jednolitego stanowiska, czy przekazanie uszkodzonego w wypadku drogowym
pojazdu (którego stopieñ uszkodzeñ zosta³ zakwalifikowany jako szkoda ca³kowita) do stacji demonta¿u i uzyskanie
z powy¿szego faktu zaœwiadczenia mieœci siê w zakresie pojêcia „trwa³a i zupe³na utrata posiadania w okolicznoœciach nie
powoduj¹cych zmiany posiadacza”. Mo¿na spotkaæ siê z opini¹, i¿ w takiej sytuacji chwil¹ rozwi¹zania umowy bêdzie nie
art. 33 pkt 5, lecz dzieñ wyrejestrowania pojazdu mechanicznego (art. 33 pkt 2 ustawy). Stanowisko to oparte na wniosku,
¿e skoro w ustawie – Prawo o ruchu drogowym, ustawodawca rozró¿ni³ przes³anki wyrejestrowania pojazdu mechanicznego
w postaci przekazania pojazdu do demonta¿u (art. 79 ust. 1 pkt 1) od trwa³ej i zupe³nej utraty posiadania pojazdu
mechanicznego (art. 79 ust. 1 pkt 5) to ta pierwsza okolicznoœæ nie mieœci siê w zakresie pojêciowym trwa³ej i zupe³nej utraty
posiadania. W sytuacji przekazania uszkodzonego (zniszczonego) pojazdu mechanicznego do demonta¿u nale¿y przyj¹æ,
¿e dniem rozwi¹zania umowy jest dzieñ wyrejestrowania pojazdu. Interpretacja ta nie jest jednak oparta na wyk³adni
desygnatów pojêæ z art. 33 pkt 5 ustawy, lecz na ocenie zastosowanej techniki legislacyjnej w przepisie art. 79 ust. 1 ustawy
– Prawo o ruchu drogowym co do przes³anek wyrejestrowania pojazdu mechanicznego.
Odmienny pogl¹d4 opowiada siê za jednak uznaniem, ¿e w zakresie pojêcia „trwa³a i zupe³na utrata posiadania” mieœci siê
przekazanie pojazdu mechanicznego do stacji demonta¿u w celu odzysku lub recyklingu. Stanowisko to mo¿na uzasadniæ
nastêpuj¹cymi wzglêdami. Przez pojêcie trwa³ej i zupe³nej utraty posiadania pojazdu mechanicznego w okolicznoœciach
niepowoduj¹cych zmiany posiadacza nale¿y rozumieæ bezpowrotn¹ utratê lub zniszczenie pojazdu lub co najmniej jego
zasadniczych elementów, na podstawie których mo¿liwa by³aby jego identyfikacja. Utrata ta mo¿e byæ wynikiem zniszczenia
rzeczy (pojazdu) lub zdarzenia losowego (np. zatopienie pojazdu). Zniszczenie rzeczy (pojazdu) to ca³kowite unicestwienie
rzeczy (np. spalenie siê pojazdu, ca³kowite zniszczenie pojazdu wskutek wypadku drogowego) albo jej likwidacja (demonta¿),
b¹dŸ te¿ utrata przez rzecz najistotniejszych cech u¿ytkowych. Przyczyn¹ zniszczenia rzeczy (pojazdu) mo¿e byæ zaistnienie
jakieœ gwa³townej przyczyny zewnêtrznej, ró¿norodnych dzia³añ i zdarzeñ, to jest zarówno dzia³ania w³aœciciela rzeczy, osób
trzecich, innych rzeczy, jak te¿ dzia³ania si³ przyrody. Demonta¿ pojazdu zak³ada dzia³anie celowe (z regu³y w³aœciciela
pojazdu), ukierunkowane na jego ca³kowit¹ likwidacjê przy u¿yciu specjalnie do tego celu przystosowanego sprzêtu.
Demonta¿ pojazdu jest równoznaczny z ca³kowitym zniszczeniem rzeczy, niezale¿nie od faktu, i¿ jej czêœci sk³adowe mog¹ byæ
nastêpnie przedmiotem obrotu.
Dalej id¹c, nale¿y wskazaæ, i¿ przekazanie uszkodzonego (zniszczonego) pojazdu mechanicznego nie przenosi w³asnoœci
do pojazdu mechanicznego. Wydajê siê równie¿, i¿ trudno kwalifikowaæ powy¿sz¹ okolicznoœæ jako zmianê posiadania
w rozumieniu art. 366 k.c. Po stronie posiadacza nastêpuje wprawdzie utrata posiadania w zakresie corpus possesionis
(fizycznego w³adania rzecz¹), z faktycznym wy³¹czeniem roszczeñ windykacyjnych lub posesoryjnych. Cel ustawy o recyklingu
pojazdów wycofanych z eksploatacji powoduje jednak, i¿ po stronie przedsiêbiorcy prowadz¹cego stacjê demonta¿u nie
zaistnieje element posiadania w postaci animus rem sibi habendi (tj. zamiar posiadania rzeczy przez przedsiêbiorcê jako
konieczn¹ przes³ankê zaistnienia posiadania w rozumieniu art. 366 k.c.), zaœ przeprowadzone nastêpczo czynnoœci
demonta¿u prowadz¹ do ca³kowitej likwidacji pozosta³oœci z rzeczy. Innymi s³owy nie dochodzi równie¿ do zmiany
posiadania. Po stronie przedsiêbiorcy prowadz¹cego stacjê demonta¿u nie zostan¹ spe³nione ³¹cznie 2 przes³anki posiadania
– corpus i animus.
Powy¿ej przedstawione argumenty sk³aniaj¹ wiêc do uznania, ¿e przekazanie uszkodzonego (zniszczonego) pojazdu do
stacji demonta¿u wyczerpuje przes³anki trwa³ej i zupe³nej utraty posiadania pojazdu mechanicznego w okolicznoœciach nie
powoduj¹cych zmiany posiadacza. Podstaw¹ prawn¹ rozwi¹zania umowy bêdzie art. 33 pkt 5 ustawy o ubezpieczeniach
obowi¹zkowych, zaœ chwil¹ udokumentowania tej okolicznoœci bêdzie dzieñ uzyskania zaœwiadczenia o przekazaniu pojazdu
do stacji demonta¿u. Przyjêcie odrêbnego stanowiska oznacza³oby petryfikacjê sytuacji, w której istnieje obowi¹zek
posiadania ubezpieczenia OC i zobowi¹zanie do zap³aty sk³adki pomimo nieistnienia pojazdu mechanicznego.
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7. Up³yw 3 miesiêcy od dnia og³oszenia upad³oœci zak³adu ubezpieczeñ (art. 33 pkt 6 ustawy o ubezpieczeniach
obowi¹zkowych)
Zgodnie z art. 33 pkt 6 ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowy do rozwi¹zania umowy ubezpieczenia OC dochodzi równie¿
z up³ywem 3 miesiêcy od dnia og³oszenia upad³oœci zak³adu ubezpieczeñ, z zastrze¿eniem art. 474 i art. 476 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. – Prawo upad³oœciowe i naprawcze. Umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych nie
ulegnie rozwi¹zaniu, jeœli kurator ustanowiony przez s¹d upad³oœciowy dla reprezentowania interesów ubezpieczaj¹cych
zawrze umowê o przeniesienie portfela umów obowi¹zkowego ubezpieczenia OC (art. 472 § 2 Prawa upad³oœciowego).

8. Odst¹pienie przez konsumenta od umowy zawieranej na odleg³oœæ
Implementacja w ustawie o ochronie praw konsumentów dyrektywy 2020 / 65 / WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 23 wrzeœnia 2002 r. dotycz¹cej sprzeda¿y konsumentom us³ug finansowych na odleg³oœæ oraz zmieniaj¹cej dyrektywê
Rady 90 / 619 / EWG oraz dyrektywy 97 / 7 / WE i 98 / 27 / WE5, przyzna³a konsumentom, zawieraj¹cym umowy ubezpieczenia
na odleg³oœæ, szczególne uprawnienia. Od dnia 25 sierpnia 2004 r. na podstawie art. 16c ust. 2 wy¿ej przywo³anej ustawy,
konsument, który zawar³ umowê ubezpieczenia na odleg³oœæ, mo¿e odst¹piæ od niej bez podania przyczyn, sk³adaj¹c
stosowne oœwiadczenie na piœmie, w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy lub jeœli jest termin póŸniejszy, potwierdzenia
na piœmie lub za pomoc¹ innego statecznego noœnika informacji (np. CD–ROM, DVD), informacji dotycz¹cych umowy
ubezpieczenia wskazanych w art. 16c ustawy.
Na tle przedmiotowej przes³anki rozwi¹zania umowy ubezpieczenia, w praktyce stosowania prawa, powsta³y istotne ró¿nie
interpretacyjne w przedmiocie oceny dopuszczalnoœci jej stosowania na gruncie umowy obowi¹zkowego ubezpieczenia OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych. Mo¿na w tej materii przedstawiæ dwa przeciwstawne stanowiska.
Pierwsze stanowisko opowiada siê za niedopuszczalnoœci¹ odst¹pienia od umowy obowi¹zkowego ubezpieczenia OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych w trybie art. 16c ust. 2 ustawy o ochronie praw konsumentów. Stanowisko to oparte
jest na twierdzeniu, ¿e zamkniêty katalog przes³anek rozwi¹zania umowy, o których mowa w art. 33 ustawy
o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, nie pozwala na rozwi¹zanie umowy ubezpieczenia OC zawartej na odleg³oœæ w tym
trybie. Gdyby racjonalny ustawodawca zdecydowa³ siê na powy¿sze rozwi¹zanie to wprowadzi³by je do katalogu z art. 33
ustawy. Skoro przes³anka ta nie zosta³a objêta zamiarem ustawodawcy to nie ma zastosowania do umowy obowi¹zkowego
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów. Wsparciem dla tego pogl¹du jest równie¿ literalna egzegeza art. 40 ustawy
o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, w œwietle którego odpowiedzialnoœæ zak³adu ubezpieczeñ, wynikaj¹ca z umowy
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, ustaje z chwil¹ rozwi¹zania umowy w przypadkach okreœlonych
w art. 33. Nieuregulowanie w tym przepisie aktu ustania ochrony od dnia dorêczenia oœwiadczenia o odst¹pieniu w trybie art.
16c ust. 2 ustawy o ochronie praw konsumentów, przes¹dza dodatkowo o niedopuszczalnoœci stosowania tej instytucji
do umowy obowi¹zkowego ubezpieczenia OC. Powy¿sze stanowisko uzupe³nianie jest równie¿ zastosowaniem u¿ywanej
w procesie wyk³adni prawa regu³y kolizyjnej typu lex posteriori derogat legi priori (prawo póŸniejsze uchyla prawo
wczeœniejsze). Przyjêto, ¿e je¿eli ustawa o ubezpieczeniach obowi¹zkowych wesz³a w ¿ycie póŸniej ni¿ ustawa o ochronie
praw konsumentów i we w³asny sposób uregulowa³a przes³anki rozwi¹zania umowy ubezpieczenia OC to równie¿ z uwagi na
wynik (skutek) tej regu³y kolizyjnej niedopuszczalne jest odst¹pienie od umowy ubezpieczenia OC na podstawie art. 16c ust. 2
ustawy o ochronie praw konsumentów. W tym miejscu nale¿y wskazaæ na pewn¹ b³êdnoœæ tego twierdzenia, poniewa¿ art.
16c ustawy o ochronie praw konsumentów wszed³ w ¿ycie z dniem 25 sierpnia 2004 r., zaœ ustawa o ubezpieczeniach
obowi¹zkowych z dniem 1 stycznia 2004 r. Porównywanie wiêc daty wejœcia w ¿ycie ca³ych aktów normatywnych dla
uzasadnienia niestosowania prawa odst¹pienia dla umów ubezpieczenia OC w oparciu o powy¿sz¹ regu³ê kolizyjn¹,
i w oderwaniu od faktu nowelizacji ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów w tym obszarze, nale¿y
uznaæ za zabieg nie tylko nietrafny, ale i istotnie os³abiaj¹cy tak przyjêt¹ interpretacjê.
W praktyce ubezpieczeniowej istnieje jednak przeciwstawny pogl¹d, który prezentowany jest nie tylko przez czêœæ
przedstawicieli doktryny prawa, ale równie¿ przez instytucje oraz organy nadzoru nad rynkiem ubezpieczeniowym i ochrony
praw konsumentów tj., przez Rzecznika Ubezpieczonych, Komisjê Nadzoru Finansowego (KNF) oraz Urz¹d Ochrony
Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Pogl¹d ten jednoznacznie uznaje, ¿e art. 16c ust. 2 ustawy o ochronie praw
konsumentów ma zastosowanie do umowy obowi¹zkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, która
zosta³a zawarta na odleg³oœæ. Wprawdzie opierany jest czêœciowo na nieco odmiennych argumentach, ale co najwa¿niejsze,
jest to¿samy w skutkach.
Zdaniem P. Filipiaka6 nale¿y opowiedzieæ siê za stosowaniem ustawy o ochronie praw konsumentów w zakresie prawa
odst¹pienia od umowy ubezpieczenia OC, która zosta³a zawarta na odleg³oœæ. Taki wniosek zgodny jest z przyjêtym zakresem
wdro¿eniem dyrektywy 2002 / 65 / WE oraz z wyk³adni¹ funkcjonaln¹, opart¹ na przyznaniu prymatu wartoœci wzmo¿onej
ochrony praw konsumentów, nad ochron¹ praw poszkodowanych, których interesy zosta³y dodatkowo zabezpieczone
poprzez instytucjê UFG, gdyby po odst¹pieniu umowy zawartej na odleg³oœæ, posiadacz pojazdu nie zawar³by umowy
i w zwi¹zku z ruchem jego pojazdu zosta³aby wyrz¹dzona szkoda.
5
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Dz. Urz. L. 271 09 / 10 / 2002 P 0616–0024.
Por. P. Filipiak, Dopuszczalnoœæ odst¹pienia przez konsumenta od umowy obowi¹zkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych zawartej na odleg³oœæ, Prawo Asekuracyjne nr 1 (58) 2009.
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W œwietle stanowiska KNF uprawnienie, o którym mowa w art. 16c ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych,
powinno mieæ zastosowanie w przypadku umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, która zosta³a
zawarta na odleg³oœæ7. W opinii KNF nawet jeœli przepisy polskiego prawa krajowego nie daj¹ jednoznacznej odpowiedzi,
czy uprawnienie takie ubezpieczaj¹cym przys³uguje, nale¿y odwo³aæ siê do wyk³adni „prowspólnotowej”, wynikaj¹cej
z jednej z fundamentalnych zasad prawa wspólnotowego jak¹ jest zasada lojalnoœci. W przedmiotowej sytuacji rezultatem
zastosowania takiej wyk³adni bêdzie przyznanie regulacji o ochronie praw konsumentów pierwszeñstwa w zastosowaniu
przed przepisami ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych.
Rzecznik Ubezpieczonych, w toku rozpoznawania skarg w sprawach indywidualnych i w wyst¹pieniach kierowanych
do organów nadzoru nad rynkiem ubezpieczeniowym i ochrony praw konsumentów, równie¿ zajmuje stanowisko
o dopuszczalnoœci stosowania uprawnienia konsumenta do odst¹pienia od umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych, która zosta³a zawarta na odleg³oœæ, w trybie i na zasadach okreœlonych w ustawie o ochronie praw
konsumentów. Stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych oparte jest na wynikach zastosowanych w procesie wyk³adni regu³
kolizyjnych lex posteriori derogat legi priori (prawo póŸniejsze uchyla wczeœniejsze) oraz lex specialis derogat legi generali
(przepis szczególny uchyla przepis ogólny). Siêgniêcie do tych regu³ wynika z przyjêcia za³o¿enia o istnieniu kolizji pomiêdzy
ustaw¹ o ochronie praw konsumentów i ustaw¹ o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, przejawiaj¹cej siê w tym, ¿e art. 33
ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych przewiduje mo¿liwoœæ rozwi¹zania umowy tylko w przypadkach w nim
wskazanych (nie zezwala na rozwi¹zanie umowy z innych przyczyn ni¿ w nim wskazane), zaœ art. 16c ust. 2 ustawy o ochronie
praw konsumentów zezwala na odst¹pienie od umowy ubezpieczenia zawartej na odleg³oœæ, a wiêc normuje zdarzenie, które
nie zosta³o uregulowane na gruncie ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych. Je¿eli chodzi o pierwsz¹ regu³ê kolizyjn¹
to Rzecznik Ubezpieczonych wskazuje, ¿e uprawnienie, o którym mowa w art. 16c ust. 2 ustawy o ochronie praw
konsumentów, wesz³o w ¿ycie z dniem 25 sierpnia 2004 r., zaœ ustawa o ubezpieczeniach obowi¹zkowych ma zastosowanie
do umów zawieranych od dnia 1 stycznia 2004 r. Tak wiêc w œwietle powy¿szej regu³y kolizyjnej art. 16c ustawy o ochronie
praw konsumentów jest regulacj¹ póŸniejsz¹ i w zwi¹zku z tym ma pierwszeñstwo w zastosowaniu do umów ubezpieczania
OC posiadaczy zawieranych na odleg³oœæ. Wynikiem zastosowania drugiej regu³y kolizyjnej jest uznanie przez Rzecznika
Ubezpieczonych, i¿ ustawa o ubezpieczeniach obowi¹zkowych jest regulacj¹ ogóln¹ w stosunku do ustawy o ochronie praw
konsumentów. Konkluzja tego rodzaju wynika z porównania zakresu przedmiotowego art. 1 ustawy o ubezpieczeniach
obowi¹zkowych i art. 16c ustawy o ochronie praw konsumentów. Ustawa o ubezpieczeniach obowi¹zkowych dotyczy
wszelkich umów obowi¹zkowego ubezpieczenia, zaœ art. 16c ustawy o ochronie praw konsumentów dotyczy jedynie umów
ubezpieczenia zawartych na odleg³oœæ. Stosuj¹c wiêc wnioskowane lex specialis derogat legi generali, Rzecznik
Ubezpieczonych przyzna³ pierwszeñstwo w stosowaniu art. 16c ust. 2 ustawy o ochronie praw konsumentów jako przepisu
szczególnego wzglêdem ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, i tym samym dopuszczalnoœæ odst¹pienia od umowy
ubezpieczenia OC, zawartej na odleg³oœæ w tym trybie. Wyniki zastosowania powy¿szych regu³ kolizyjnych sk³oni³y Rzecznika
Ubezpieczonych do zajêcia formalnego stanowiska o dopuszczalnoœci odst¹pienia od umowy obowi¹zkowego ubezpieczenia
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, która zosta³a zawarta na odleg³oœæ na podstawie przepisów ustawy o ochronie
praw konsumentów.
Stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych w omawianym obszarze zosta³o podzielone przez Prezesa Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów8. Tak¿e Prezes UOKiK zaj¹³ stanowisko, i¿ w œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów, konsumentowi
przys³uguje prawo do odst¹pienia od umowy obowi¹zkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
w przypadku zawarcia takiej umowy na odleg³oœæ.
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Dopuszczalnoœæ zatrzymania pojazdu przez
warsztat w sytuacji, gdy zak³ad ubezpieczeñ
nie pokry³ w pe³ni kosztów naprawy
Czy warsztat mo¿e „zaaresztowaæ” mój samochód i ¿¹daæ ode mnie zap³aty, je¿eli zak³ad
ubezpieczeñ nie zap³aci³ wszystkich kosztów naprawy?
Wydawaæ by siê mog³o, ¿e odpowiedŸ na tak postawione pytanie jest prosta, gdy¿
wynika wprost z treœci art. 461 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny1.
„§ 1. Zobowi¹zany do wydania cudzej rzeczy mo¿e j¹ zatrzymaæ a¿ do chwili zaspokojenia
lub zabezpieczenia przys³uguj¹cych mu roszczeñ o zwrot nak³adów na rzecz oraz roszczeñ
o naprawienie szkody przez rzecz wyrz¹dzonej (prawo zatrzymania).
Marcin Bielecki
§ 2. Przepisu powy¿szego nie stosuje siê, gdy obowi¹zek wydania rzeczy wynika z czynu
referent prawny
niedozwolonego albo gdy chodzi o zwrot rzeczy wynajêtych, wydzier¿awionych lub
w Biurze Rzecznika
u¿yczonych.”
Ubezpieczonych
W œwietle tego przepisu wydaje siê jasne, ¿e warsztat mo¿e zatrzymaæ naprawiany
samochód do czasu uzyskania pe³nej zap³aty za wykonan¹ us³ugê.
Na szczêœcie, dla konsumentów spotykaj¹cych siê z tego rodzaju problemem, sytuacja nie jest a¿ tak oczywista jak
mog³oby siê wydawaæ na pierwszy rzut oka.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e nawet gdy koszt naprawy samochodu pokrywany ma byæ z ubezpieczenia, umowa o naprawê
samochodu zawierana jest pomiêdzy jego w³aœcicielem, a warsztatem (nawet je¿eli szkoda ma byæ likwidowana tzw.
metod¹ bezgotówkow¹).
W mojej ocenie umowa o naprawê samochodu wype³nia przes³anki do uznania jej za umowê o dzie³o. Warsztat
zobowi¹zuje siê do wykonania dzie³a w postaci naprawienia uszkodzeñ, a zamawiaj¹cy zobowi¹zuje siê do zap³aty
wynagrodzenia.
Jednoczeœnie w³aœcicielowi nale¿y siê od zak³adu ubezpieczeñ odszkodowanie, którego wysokoœæ mo¿e zale¿eæ od wielu
czynników (m.in. takich jak okolicznoœci, w których powsta³a szkoda, rodzaj umowy ubezpieczenia (OC komunikacyjne2
czy AC3) lub wariant w jakim zosta³a zawarta umowa AC).
W praktyce mo¿e siê zdarzyæ taka sytuacja, w której zgodnie z umow¹ ubezpieczenia wyp³acane odszkodowanie bêdzie
mniejsze ni¿ koszty naprawy (np. w przypadku OC komunikacyjnego mo¿e to byæ sytuacja w której poszkodowany przyczyni³
siê do powstania szkody, a w przypadku AC sytuacja, w której z treœci umowy ubezpieczenia wynika potr¹cenie udzia³u
w³asnego).
Oczywiœcie z perspektywy warsztatu naprawczego nie jest istotne czy zap³ata za naprawê pojazdu sfinansowana zostanie
ze œrodków w³asnych zamawiaj¹cego czy z wyp³aconego mu odszkodowania.
Problematyczna sytuacja mo¿e powstaæ je¿eli odszkodowanie, wyp³acane przez zak³ad ubezpieczeñ, przekazywane jest
bezpoœrednio na rzecz warsztatu, który podj¹³ siê naprawy i jest ono ni¿sze ni¿ faktyczne koszty naprawy, na które zosta³y
wystawione rachunki. Zdarza siê, ¿e warsztat chc¹c niejako „wymóc” na w³aœcicielu dop³atê nale¿nych kwot, odmawia
wydania pojazdu do czasu uregulowania nale¿noœci powo³uj¹c siê na przywo³any powy¿ej art. 461 k.c.
W tym miejscu nale¿y szczegó³owiej rozwa¿yæ treœæ art. 461 k.c.
Wynika z niego prawo zatrzymania rzeczy, któr¹ d³u¿nik uprzednio powierzy³ wierzycielowi, a wierzyciel zobowi¹zany jest
zwróciæ j¹ d³u¿nikowi. Prawo zatrzymania rzeczy (ius retentionis) istnieje do czasu, gdy d³u¿nik zaspokoi zasadne roszczenia
wierzyciela lub zostan¹ one zabezpieczone. Warunkiem dla mo¿liwoœci zatrzymania jest by roszczenia wierzyciela by³y
wymagalne oraz by wynika³y ze szkody wyrz¹dzonej wierzycielowi przez rzecz lub by³y roszczeniami wynikaj¹cymi
z poczynionych przez niego nak³adów na rzecz (chodzi tu zarówno o nak³ady konieczne jak i u¿yteczne).
Wierzyciel mo¿e rzecz jedynie zatrzymaæ; nie ma mo¿liwoœci zaspokojenia swoich roszczeñ z rzeczy chyba, ¿e rzecz ta
przynosi po¿ytki. W takim razie w granicach zwyk³ego zarz¹du (a do takiego zobowi¹zana bêdzie osoba zatrzymuj¹ca rzecz
w swoim w³adaniu) bêdzie pobieranie po¿ytków i z nich zaspokojenie swoich s³usznych roszczeñ. Nie wolno podmiotowi,
który rzecz zatrzyma³, u¿ywaæ jej w ¿adnym innym celu ni¿ zabezpieczenie swoich roszczeñ. Jednoczeœnie wierzyciel ma
obowi¹zek czuwania nad bezpieczeñstwem rzeczy4. Przepis nie uznaje za istotne ró¿nicy pomiêdzy wysokoœci¹ roszczenia,

1
2
3
4

Dz. U. nr 16, poz. 93 z póŸn. zm. (dalej: k.c.).
Umowa obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.
Autocasco.
E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2006, s. 792.
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a wartoœci¹ zatrzymanej rzeczy tak wiêc nale¿a³oby uznaæ, ¿e dopuszczalne jest zatrzymanie rzeczy nawet wielokrotnie
wiêcej wartej ni¿ wysokoœæ roszczenia.
Zak³adaj¹c zatem, ¿e naprawiany pojazd nie wyrz¹dzi³ szkody w³aœcicielowi warsztatu, jedyna mo¿liwa sytuacja, w której
warsztat naprawczy móg³by odmówiæ wydania naprawionego pojazdu jego w³aœcicielowi, powstaje, gdy warsztat ma
roszczenie do w³aœciciela pojazdu o zwrot nak³adów, które musia³ poczyniæ w celu utrzymania pojazdu w takim samym
stanie.
Rodzi to z kolei pytanie czym s¹ nak³ady, o których mowa w art. 461 k.c.
W mojej ocenie pojêcie „nak³ady” u¿yte zosta³o w tym samym sensie w jakim u¿ywane jest ono w art. 226 k.c. Przepis ten
za nak³ady uznaje dobrowolne u¿ycie w³asnych dóbr maj¹tkowych na rzecz innej osoby (np. w³aœciciela rzeczy) niezale¿nie
od tego jak¹, a nawet czy wolê w tym wzglêdzie wyra¿a³a. Za nak³ady nale¿y zatem uznaæ wszelkie inwestycje utrzymuj¹ce
rzecz w nale¿ytym stanie lub ulepszaj¹ce j¹, poczynione niezale¿nie od woli w³aœciciela rzeczy. To jest cecha, która pozwala
rozró¿niæ nak³ady od œwiadczeñ. Za œwiadczenie nale¿y uznaæ zachowanie siê d³u¿nika, spe³nione na poczet d³ugu, zgodnie
z treœci¹ zobowi¹zania (por. wyrok SN z dnia 15 maja 2001 r., sygn. akt I CKN 354 / 2000; uchwa³a SN z dnia 11 paŸdziernika
1990 r., sygn. akt III CZP 58 / 90)5.
Stosunek prawny, jaki istnieje pomiêdzy w³aœcicielem pojazdu, a warsztatem naprawczym, polega na tym, ¿e zak³ad
zobowi¹za³ siê naprawiæ samochód, a zamawiaj¹cy uiœciæ na jego rzecz stosowne wynagrodzenie. Wykonanie naprawy
(w oparciu o umowê o dzie³o) nie mo¿e byæ traktowane jako nak³ad na samochód, ale jako wykonanie zobowi¹zania.
Tym samym zak³ad naprawczy nie ponosi nak³adów na pojazd, a wykonuje us³ugê naprawy pojazdu.
Skoro zaœ pojazd nie wyrz¹dzi³ szkody ani warsztat naprawczy nie poniós³ nak³adów na pojazd to warsztat nie ma
mo¿liwoœci powo³ania siê na art. 461 k.c. jako podstawê zatrzymania samochodu do czasu dokonania zap³aty.
Oczywiœcie, nie zmienia to postaci rzeczy, ¿e je¿eli us³uga naprawy zosta³a wykonana zgodnie z umow¹ to warsztat ma
prawo do umówionego wynagrodzenia. Je¿eli zak³ad ubezpieczeñ, zobowi¹zany do wyp³aty odszkodowania, odmawia
wyp³aty odszkodowania w wysokoœci kosztów naprawy to, co do zasady, zlecaj¹cy naprawê zobowi¹zany bêdzie do
pokrycia ró¿nicy pomiêdzy kwot¹ wyp³acon¹ przez ubezpieczyciela, a faktycznymi kosztami naprawy. Jednak¿e nawet je¿eli
w³aœciciel uchyla siê od dop³aty wymaganej kwoty warsztat nie mo¿e odmówiæ wydania pojazdu jego prawowitemu
w³aœcicielowi.

5

Tam¿e, s. 367.
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Roszczenie regresowe zak³adu ubezpieczeñ
po wyp³acie odszkodowania z ubezpieczenia mienia
Zdarza siê nierzadko, i¿ osoby poszkodowane w wyniku cudzych dzia³añ lub zaniechañ siêgaj¹
do swych ubezpieczeñ mienia, by otrzymaæ odszkodowanie. Bywa tak nie tylko w przypadku
wyst¹pienia szkód komunikacyjnych, w których uruchamiane jest ubezpieczenie autocasco,
ale tak¿e szkód dotycz¹cych innego mienia, np. mieszkañ, czy te¿ sprzêtu domowego. Doœæ czêstym
przypadkiem jest tak¿e wystêpowanie o odszkodowanie z w³asnego ubezpieczenia mieszkania,
w przypadku tzw. szkody zalaniowej, choæ za szkodê odpowiedzialna jest osoba trzecia.
Zgodnie z art. 828 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny1 z dniem zap³aty
odszkodowania na ubezpieczyciela przechodz¹ roszczenia ubezpieczaj¹cego przeciwko osobie
trzeciej odpowiedzialnej za szkodê do wysokoœci wyp³aconego odszkodowania. Wprawdzie
z brzmienia tego przepisu wynika, i¿ strony mog¹ siê umówiæ inaczej – np. okreœliæ inn¹ datê Ewa Kiziewicz
przejœcia roszczeñ, czy te¿ ograniczyæ ich wysokoœæ – jednak ustalenia takie s¹ mo¿liwe jedynie g³ówny specjalista
w przypadku indywidualnie negocjowanych umów ubezpieczenia, nie zaœ umów adhezyjnych. w Biurze Rzecznika
Art. 828 k.c. jest szczególnym przypadkiem wst¹pienia w prawa zaspokojonego wierzyciela, tj. Ubezpieczonych
instytucji prawnej okreœlonej w art. 518 § 1 pkt 4 k.c. Stanowi on, i¿ osoba trzecia, która sp³aca
wierzyciela, nabywa sp³acon¹ wierzytelnoœæ do wysokoœci dokonanej zap³aty, jeœli przewiduj¹ to
przepisy szczególne – takim szczególnym przepisem jest przepis art. 828 k.c., reguluj¹cy roszczenie zwrotne w zakresie
ubezpieczeñ. Korzystaj¹c z tego prawa, po wyp³acie odszkodowania z ubezpieczenia mienia, zak³ady ubezpieczeñ najczêœciej
wystêpuj¹ z roszczeniem zwrotnym do sprawcy szkody, lub do jego ubezpieczyciela. Z samej istoty wejœcia w prawa
zaspokojonego wierzyciela wynika fakt, i¿ zak³ad ubezpieczeñ, aby skutecznie dojœæ roszczenia, musi wykazaæ jego zasadnoœæ,
tak¿e co do jego wysokoœci. Wykazanie zasadnoœci roszczenia w przypadku odpowiedzialnoœci na zasadzie winy wymaga
udowodnienia winy sprawcy. Oznacza to, i¿ aby zak³ad ubezpieczeñ odzyska³ wyp³acon¹ kwotê, winien przes³ankê tê wykazaæ.
Z obserwacji wynika, i¿ kieruj¹c roszczenie regresowe do sprawcy szkody, zak³ady ubezpieczeñ poprzestaj¹ na przes³aniu
pisma, stanowi¹cego wezwanie do zap³aty okreœlonej w nim kwoty oraz wskazaniu rodzaju polisy, na podstawie której
odszkodowanie zosta³o wyp³acone. Nie zostaje jednak przekazana ¿adna informacja na temat zakresu szkód i sposobu
wyliczenia odszkodowania. Osobie, do której ubezpieczyciel wystêpuje z regresem, nie przys³uguje wgl¹d w dokumentacjê
zgromadzon¹ w toku likwidacji szkody z ubezpieczenia mienia – jest ona bowiem osob¹ ca³kowicie spoza stosunku
ubezpieczenia. Jednoczeœnie, zgodnie z istot¹ prawa zobowi¹zañ, wierzyciel – a wiêc w tym przypadku zak³ad ubezpieczeñ
– musi wykazaæ zasadnoœæ swych ¿¹dañ. Cel ten mo¿e osi¹gn¹æ wy³¹cznie wówczas, gdy oka¿e dokumenty, przes¹dzaj¹ce
o jego prawie do dochodzenia tych w³aœnie roszczeñ i w takim w³aœnie zakresie. Tymczasem ustawa z dnia 22 maja 2003 r.
o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej2, w art. 19 ust. 1 stanowi, i¿ zak³ad ubezpieczeñ i osoby w nim zatrudnione lub osoby
i podmioty, za pomoc¹ których zak³ad ubezpieczeñ wykonuje czynnoœci ubezpieczeniowe, s¹ zobowi¹zane do zachowania
tajemnicy dotycz¹cej poszczególnych umów ubezpieczenia. Mo¿e wprawdzie zrodziæ siê w¹tpliwoœæ, jaka informacja jest
informacj¹, dotycz¹c¹ poszczególnych umów ubezpieczenia, a co ni¹ nie jest, jednak z pewnoœci¹ za tak¹ zostanie uznana ka¿da,
któr¹ zawarto w dokumentacji likwidacyjnej. Wprawdzie, stosownie do ust. 2 pkt 20 powo³anego przepisu zachowanie
tajemnicy ubezpieczeniowej nie dotyczy ubezpieczaj¹cego, ubezpieczonego, a tak¿e uposa¿onego lub uprawnionego z umowy
ubezpieczenia, jednak w tym przypadku sprawca szkody ¿adn¹ z tych osób nie jest. To z kolei oznacza, i¿ w przypadku, gdy
sprawca szkody kwestionuje sw¹ odpowiedzialnoœæ lub wysokoœæ szkody, wykazanie zasadnoœci roszczenia przez zak³ad
ubezpieczeñ bêdzie siê wi¹za³o z koniecznoœci¹ wszczêcia postêpowania s¹dowego. Wówczas osoba, która nie uzna³a
roszczenia regresowego, tj. pozwany, bêdzie mog³a zapoznaæ siê z materia³em dowodowym przedstawionym przez zak³ad
ubezpieczeñ. Materia³ ten z pewnoœci¹ bêdzie odzwierciedla³ dokumentacjê zgromadzon¹ w toku likwidacji szkody, która nie
mog³a byæ wczeœniej przez ubezpieczyciela okazana ze wzglêdu na obowi¹zek zachowania tajemnicy ubezpieczeniowej, zawarty
w art. 19 ust. 1 wskazanej ustawy. W konsekwencji, dochodzenie roszczeñ regresowych – lub potwierdzenie braku podstaw
do tego roszczenia – niepotrzebnie staje siê i d³u¿sze, i znacznie bardziej kosztowne. Na marginesie warto jednak postawiæ
pytanie, na ile akta likwidacji szkody z ubezpieczenia mienia, np. ubezpieczenia mieszkania, zawieraj¹ dokumenty pozwalaj¹ce
stwierdziæ czyj¹kolwiek winê. Nie jest bowiem – i byæ nie mo¿e – warunkiem wyp³aty odszkodowania z ubezpieczenia mienia,
np. w przypadku szkód zalaniowych, potwierdzenie odpowiedzialnoœci za tê szkodê osoby trzeciej. W konsekwencji, szczególnie
wobec braku po stronie tej osoby obowi¹zku wspó³pracy, a przez to trudnoœci z wykazaniem winy tej osobie, bardzo utrudnione
mo¿e byæ skuteczne dochodzenie wobec niej roszczenia regresowego. Istnieje wprawdzie po stronie d³u¿nika wynikaj¹cy z art.
354 k.c. obowi¹zek nale¿ytego wykonania zobowi¹zania, jednak zobowi¹zanie to powstaje dopiero po wykazaniu
potencjalnemu sprawcy (d³u¿nikowi) odpowiedzialnoœci za powsta³¹ szkodê. Likwiduj¹c szkodê na podstawie umowy
ubezpieczenia OC i realizuj¹c zasadê ciê¿aru dowodu wynikaj¹c¹ z art. 6 k.c., zak³ad ubezpieczeñ wymaga – w przypadku
odpowiedzialnoœci na zasadzie winy – wykazania przez poszkodowanego winy sprawcy. Ta sama zasada powinna obowi¹zywaæ
w przypadku dochodzenia przez ubezpieczyciela roszczeñ regresowych przeciwko sprawcy szkody, gdy¿ ka¿dy d³u¿nik
– tu sprawca szkody – winien mieæ mo¿liwoœæ zweryfikowania roszczeñ kierowanych do niego przez wierzyciela. Jest to
szczególnie istotne w przypadku, gdy d³u¿nik nie mia³ ¿adnego wp³ywu na ustalenia ubezpieczyciela zarówno co do stanu
faktycznego, jak i prawnego. O ile wykazanie prawa regresu bêdzie ³atwiejsze np. w przypadku szkód likwidowanych z autocasco
– g³ównie dziêki notatkom policyjnym i innym œrodkom dowodowym – o tyle w innych ubezpieczeniach mienia, szczególnie
w przypadku szkód zalaniowych wyrz¹dzonych przez osoby fizyczne, wykazanie tego prawa mo¿e byæ znacznie trudniejsze.
1
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Dz. U. nr 16, poz. 93 z póŸn. zm. (dalej: k.c.).
Dz. U. z 2003 r., nr 124, poz. 1151 z póŸn. zm.
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Ubezpieczenie NNW dzieci i m³odzie¿y szkolnej
i akademickiej – podstawowe zagadnienia
Wprowadzenie
Najpopularniejszym ubezpieczeniem wœród dzieci i m³odzie¿y jest szkolne lub studenckie
ubezpieczenie nastêpstw nieszczêœliwych wypadków (NNW). Wiêkszoœæ rodziców, czy te¿
studentów decyduje siê na zawarcie takiej umowy ubezpieczenia w szkole, na uczelni, gdy¿ tak
jest zazwyczaj naj³atwiej i niedrogo. Wiêkszoœæ spoœród zak³adów ubezpieczeñ posiada
w swojej ofercie produkt przygotowany specjalnie dla ucz¹cych siê dzieci i m³odzie¿y.
S¹ nawet osoby, które przypuszczaj¹, i¿ w przypadku dzieci i m³odzie¿y uczêszczaj¹cych
do szkó³ jest to ubezpieczenie obowi¹zkowe. Choæ nie jest to prawd¹, trzeba przyznaæ, i¿ jest
to ubezpieczenie zawierane masowo.
Anna D¹browska
Ubezpieczenie NNW nale¿y do grupy ubezpieczeñ osobowych. Nale¿y je odró¿niæ od innych g³ówny specjalista
ubezpieczeñ osobowych, którymi s¹ ubezpieczenia na ¿ycie. Mimo, i¿ oba ubezpieczenia w Biurze Rzecznika
nale¿¹ do tej samej grupy, w przypadku ubezpieczeñ NNW istotne elementy umowne Ubezpieczonych
ukszta³towane s¹ w sposób zbli¿ony do ubezpieczeñ maj¹tkowych. W ubezpieczeniu
nastêpstw nieszczêœliwych wypadków prawo do uzyskania œwiadczenia z umowy ubezpieczenia uzale¿nione jest od
ulegniêcia przez ubezpieczonego nieszczêœliwemu wypadkowi powoduj¹cemu skutki okreœlone w warunkach ubezpieczenia.
Ubezpieczanie NNW m³odzie¿y szkolnej jest najczêœciej zawierane w formie ubezpieczenia grupowego, wówczas
ubezpieczaj¹cym jest szko³a, uczelnia. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy natomiast dzieci, studentów, nauczycieli oraz
pozosta³ych pracowników placówki oœwiatowej.
Zawarte w sposób przemyœlany ubezpieczenie NNW jest bardzo potrzebnym ubezpieczeniem, z którego warto korzystaæ.

Przedmiot, zakres i wy³¹czenia odpowiedzialnoœci w ubezpieczeniu NNW dzieci i m³odzie¿y
Przedmiotem ubezpieczenia NNW dzieci i m³odzie¿y szkolnej s¹ nastêpstwa nieszczêœliwych wypadków polegaj¹ce na
uszkodzeniu cia³a lub rozstroju zdrowia powoduj¹ce trwa³y uszczerbek na zdrowiu lub œmieræ ubezpieczonego. Nieszczêœliwy
wypadek definiuje siê najczêœciej jako nag³e (gwa³towne) zdarzenie wywo³ane przyczyn¹ zewnêtrzn¹, w nastêpstwie którego
ubezpieczony, niezale¿nie od swej woli, dozna³ uszkodzenia cia³a, rozstroju zdrowia lub zmar³.
Ubezpieczenie obejmuje wypadki, jakim ubezpieczeni mog¹ ulec w czasie nauki, pracy lub pobytu w zak³adzie
opiekuñczym, w drodze do szko³y, pracy lub zak³adu opiekuñczego, jak równie¿ w ¿yciu prywatnym. Ochrona
ubezpieczeniowa mo¿e rozci¹gaæ siê równie¿ na wypadki powsta³e podczas obozów i zielonych szkó³. Na rynku mo¿na te¿
spotkaæ odrêbne ubezpieczenia nastêpstw nieszczêœliwych wypadków przygotowane specjalnie dla uczestników kolonii
i obozów. Zwykle ochrona ubezpieczeniowa odnosi siê do nieszczêœliwych wypadków powsta³ych na terenie naszego kraju
w zakresie ca³odobowym. Zazwyczaj te¿ za op³at¹ dodatkowej sk³adki mo¿na rozszerzyæ zakres terytorialny na inne kraje.
Zakres ubezpieczenia mo¿e obejmowaæ takie nastêpstwa nieszczêœliwych wypadków jak: œmieræ ubezpieczonego, trwa³e
inwalidztwo ubezpieczonego, z³amania koœci, okreœlone w umowie urazy, ciê¿sze oparzenia i odmro¿enia (tutaj
ubezpieczyciele wprowadzaj¹ znaczne ograniczenie odpowiedzialnoœci poprzez stosowanie niskich limitów), wstrz¹œnienie
mózgu, powstanie ran, blizn. Ponadto, w zakresie ubezpieczenia coraz czêœciej mo¿emy spotkaæ mo¿liwoœæ uzyskania
jednorazowego œwiadczenia z tytu³u wyst¹pienia zawa³u serca lub udaru mózgu oraz jednorazowego zasi³ku z tytu³u
niezdolnoœci ubezpieczonego do nauki lub pracy.
W istniej¹cej na naszym rynku ofercie ubezpieczycieli uwagê zwraca wariantowoœæ omawianego ubezpieczenia z mo¿liwoœci¹ rozbudowania go o szereg dodatkowych opcji.
Mog¹ nale¿eæ do nich, ograniczane okreœlonym procentem sumy ubezpieczenia, zwroty udokumentowanych kosztów:
n przeszkolenia oraz przekwalifikowania zawodowego;
n nabycia œrodków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych, leczenia;
n w okreœlonych przypadkach leczenia ponadstandardowego;
n leczenia za granic¹;
n pogrzebu w przypadku œmierci ubezpieczonego.
Powy¿sze œwiadczenia mog¹ przys³ugiwaæ pod warunkiem, gdy koszty te zosta³y poniesione w wyniku doznania
nieszczêœliwego wypadku w rozumieniu warunków umowy.
Ponadto, dodatkowo mo¿na rozszerzyæ ochronê ubezpieczeniow¹ m.in. o œwiadczenia:
n na wypadek œmierci przedstawiciela ustawowego ubezpieczonego w wyniku nieszczêœliwego wypadku;
n na wypadek stwierdzenia u ubezpieczonego nowotworu z³oœliwego;
n z tytu³u rekonwalescencji poszpitalnej;
n zwrot op³aconego czesnego;
n progresywne (niezale¿ne od œwiadczenia podstawowego najczêœciej uzale¿nianego od wyst¹pienia we wskazanym
w warunkach umowy okresie powa¿anego uszczerbku na zdrowiu, czêsto powy¿ej 60%).
W ofertach ponadstandardowych mo¿na spotkaæ dodatkowe postanowienia dostosowane do specyfiki i potrzeb osób
objêtych ochron¹ ubezpieczeniow¹ nosz¹ce czasami cechy œwiadczeñ wystêpuj¹cych czêsto przy ubezpieczeniach
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¿yciowych. Stosowane s¹ te¿ zwolnienia z obowi¹zku op³acania sk³adki i ulgi z przyczyn socjalnych dla czêœci ubezpieczonych,
b¹dŸ te¿ przy zawarciu umowy dodatkowo przekazanie przez ubezpieczyciela na rzecz ubezpieczaj¹cego okreœlonej
darowizny.
Z ochrony ubezpieczeniowej przewa¿nie wy³¹czone s¹ nastêpstwa nieszczêœliwych wypadków doznane na skutek:
n usi³owania lub pope³nienia samobójstwa albo przestêpstwa, udzia³u w bójkach;
n spo¿ycia alkoholu, narkotyków lub innych œrodków odurzaj¹cych;
n dzia³añ wojennych, stanu wojennego, stanu wyj¹tkowego, udzia³u w zamieszkach, rozruchach, niepokojach
spo³ecznych, strajkach, aktach terroryzmu itd.;
n kierowania po drogach publicznych pojazdami mechanicznym, jazdy rowerem b¹dŸ obs³ugi urz¹dzeñ bez wymaganych
uprawnieñ;
n œmierci i innych uszczerbków powsta³ych w nastêpstwie niew³aœciwego leczenia, wadliwie wykonanych zabiegów,
chorób zawodowych, infekcji;
n wyczynowego uprawiania sportu, przy czym za op³at¹ dodatkowej sk³adki istnieje mo¿liwoœæ ubezpieczenia tego
ryzyka.
Ponadto, ubezpieczyciele wy³¹czaj¹ zazwyczaj spod ochrony ubezpieczeniowej choroby zawodowe, tropikalne oraz
wszelkie choroby lub stany chorobowe, nawet takie które wyst¹pi³y nagle.
Warto te¿ wspomnieæ, i¿ ca³oroczne ubezpieczenia NNW zwykle, wraz z ubezpieczeniem kosztów leczenia, dodawane s¹
do kart m³odzie¿owych, popularnych szczególnie wœród studentów wy¿szych uczelni, którzy podró¿uj¹. Ubezpieczenia te
bowiem najczêœciej obejmuj¹ terytorium ca³ego œwiata. Przydatne jest szczególnie tym, którzy wyje¿d¿aj¹ za granicê do pracy
wakacyjnej, na stypendia, sta¿e naukowe, praktyki. Mog¹ obejmowaæ tak¿e ryzyka zwi¹zane z uprawianiem sportu. Tutaj te¿
wystêpuj¹ ró¿ne sumy ubezpieczenia i ograniczenia odpowiedzialnoœci ubezpieczyciela, na które warto zwróciæ uwagê przed
przyst¹pieniem do umowy ubezpieczenia.

Wa¿ne kwestie
Z ka¿dego z zawartych ubezpieczeñ NNW mamy prawo otrzymaæ niezale¿ne œwiadczenia. W przypadku ubezpieczeñ
osobowych dopuszczalna jest bowiem kumulacja œwiadczeñ – czyli mówi¹c praktycznie ile posiadamy umów NNW tyle
otrzymamy œwiadczeñ. Otrzymamy je równie¿ niezale¿nie od tego, czy otrzymujemy po wypadku œwiadczenia z Zak³adu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych (ZUS) czy jakiegokolwiek ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej, np. posiadaczy pojazdów
mechanicznych. W wyroku S¹du Najwy¿szego z dnia 7 lutego 2001 r. (sygn. akt I PKN 241 / 00) s¹d uzna³, ¿e odszkodowanie
z tytu³u zawarcia dobrowolnej umowy ubezpieczenia nastêpstw nieszczêœliwych wypadków nie podlega zaliczeniu na poczet
zadoœæuczynienia za krzywdê przys³uguj¹cego od osoby ponosz¹cej odpowiedzialnoœæ cywiln¹ za szkodê wyrz¹dzon¹
wypadkiem przy pracy, bowiem s¹ to œwiadczenia z ró¿nych tytu³ów.
Ponadto, dobrze pamiêtaæ o zawarciu umowy, w ramach której bêdzie mo¿liwe uzyskanie œwiadczenia stanowi¹cego
odczuwaln¹ rekompensatê i rzeczywist¹ pomoc finansow¹ dla ubezpieczonego. Warto wiêc wybraæ ubezpieczenie
z odpowiednio wysok¹ sum¹ ubezpieczenia. Wysokoœæ œwiadczenia jest bowiem œciœle z ni¹ powi¹zana.
Podstawowym œwiadczeniem, wyp³acanym z tytu³u trwa³ego uszczerbku na zdrowiu przy uszczerbku w wysokoœci 100%
oraz w wypadku œmierci, jest kwota odpowiadaj¹ca pe³nej sumie ubezpieczenia. Natomiast w przypadku czêœciowego
uszczerbku na zdrowiu – okreœlony procent sumy ubezpieczenia odpowiadaj¹cy procentowi trwa³ego uszczerbku
wyznaczanemu coraz czêœciej w warunkach umowy w tzw. tabeli rodzajów uszczerbków na zdrowiu.
Mechanizm wyp³aty œwiadczeñ z ubezpieczenia NNW przy uszczerbkach czêœciowych, których w praktyce wystêpuje
najwiêcej, polega na tym, ¿e suma ubezpieczenia mno¿ona jest przez ustalony w tabeli procent trwa³ego uszczerbku na
zdrowiu. Niskie sumy ubezpieczenia, które jak obserwujemy dominuj¹ w m³odzie¿owych ubezpieczeniach NNW prowadz¹
do rozczarowañ zwi¹zanych z wysokoœci¹ przyznanych œwiadczeñ, przyk³adowo bowiem, gdy mamy do czynienia
z uszczerbkiem na zdrowiu na poziomie 2% przy sumie ubezpieczenia 5 000 z³ przyznane œwiadczenie odszkodowawcze
wyniesie 100 z³.
Wa¿ne jest tak¿e, aby dochowaæ obowi¹zków wynikaj¹cych z umowy. Obowi¹zki ubezpieczonych w przypadku zaistnienia
szkody s¹ regulowane przez ubezpieczycieli w zbli¿ony sposób. Przede wszystkim ubezpieczony ma obowi¹zek z³agodziæ
skutki wypadku poprzez poddanie siê opiece i zaleceniom lekarskim oraz niezw³ocznie po zakoñczeniu leczenia powiadomiæ
o wypadku zak³ad ubezpieczeñ. Ubezpieczony powinien równie¿ przedstawiæ szczegó³owo okolicznoœci wypadku, a w szczególnoœci przekazaæ posiadan¹ dokumentacjê medyczn¹ zwi¹zan¹ z wypadkiem. W celu wyjaœnienia okolicznoœci wypadku
czasami konieczne jest tak¿e zwolnienie zak³adów opieki zdrowotnej oraz lekarzy, u których siê leczy³ z obowi¹zku zachowania tajemnicy oraz wyra¿enie zgody na udostêpnianie dokumentacji z przebiegu leczenia.

Problemy w praktyce obrotu
Z perspektywy Rzecznika Ubezpieczonych skargi dotycz¹ce ubezpieczenia nastêpstw nieszczêœliwych wypadków
– w pierwszym kwartale 2010 r. stanowi³y 1,9% wszystkich skarg, w tym udzia³ skarg odnosz¹cych siê do ubezpieczeñ
nastêpstw nieszczêœliwych wypadków m³odzie¿y szkolnej wyniós³ 0,5%. Przyczyn¹ tych skarg by³y najczêœciej problemy
dotycz¹ce odmowy przyznania œwiadczenia z powodu braku odpowiedzialnoœci za zdarzenia, gdy – zdaniem zak³adu
ubezpieczeñ – nie mieœci³o siê ono w granicach odpowiedzialnoœci oraz spory o wysokoœæ odszkodowania – tutaj zarzuty
dotyczy³y zani¿enia rozmiaru procentowego uszczerbku na zdrowiu i zbyt niskiej kwoty przyznanego œwiadczenia.
Dodatkowo, analizuj¹c grupê skarg NNW zawieranych na rzecz dzieci, m³odzie¿y i studentów przez szko³y, uczelnie
i placówki wychowawcze, mo¿na zauwa¿yæ, i¿ wskazuj¹ one na pewne b³êdy i zaniedbania wystêpuj¹ce w okresie
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poprzedzaj¹cym zawarcie umowy i to zarówno po stronie ubezpieczaj¹cych (pracownicy szkó³, uczelni itd.), którzy na ogó³
decyduj¹ o wyborze konkretnego rodzaju umowy ubezpieczenia oraz ubezpieczyciela, jak i po stronie poœredników
ubezpieczeniowych, którzy nie zawsze potrafi¹ doradziæ i przygotowaæ odpowiedni do potrzeb ubezpieczonych zakres
ochrony ubezpieczeniowej. Z analizy tych skarg wynika równie¿, i¿ brak jest dostatecznej informacji skierowanej do rodziców
odnoœnie warunków zawieranej na rzecz ich dzieci umowy ubezpieczenia. Wydaje siê, i¿ mo¿na o to winiæ przede wszystkim
kierownictwo szkó³, które czêsto de facto nie w³¹cza rodziców w proces wyboru ubezpieczyciela i negocjowania warunków
konkretnej umowy1.
Warto zauwa¿yæ, i¿ w przypadku ubezpieczeñ NNW coraz rzadziej likwidacja szkód przebiega przy czynnym udziale komisji
lekarskich, które po zakoñczeniu leczenia na podstawie badania ubezpieczonego oraz przed³u¿onej dokumentacji medycznej
orzekaj¹ uszczerbek na zdrowiu, doznany na skutek nieszczêœliwego wypadku. Coraz powszechniejszym rozwi¹zaniem jest
stosowanie tabel, w których od razu ka¿demu rodzajowi trwa³ego uszczerbku na zdrowiu jest przyporz¹dkowany konkretny
procent sumy ubezpieczenia. W zasadzie wydaje siê, ¿e jest to bardziej przejrzysty model likwidacji szkód, jednak¿e
w przypadku zastosowania sztywnych tabel rodzajów uszczerbków na zdrowiu, wiele uszczerbków na zdrowiu doznanych
w wyniku nieszczêœliwego wypadku – z racji pominiêcia ich w tabeli – pozostaje poza ochron¹ ubezpieczeniow¹.
Problemem staj¹ siê wiêc równie¿ ograniczenia odpowiedzialnoœci ubezpieczyciela, czy wrêcz „ciasny” zakres ochrony
ubezpieczeniowej. Przegl¹daj¹c warunki omawianych umów przyk³adowo dostrzegamy ca³kowity brak ochrony
ubezpieczeniowej w przypadku doznania przez ubezpieczonego w wyniku nieszczêœliwego wypadku obra¿eñ wewnêtrznych,
które s¹ czêsto bardzo powa¿ne w skutkach.
Do Rzecznika Ubezpieczonych coraz czêœciej zg³aszane s¹ sprawy zwi¹zane z odmow¹ wyp³aty œwiadczenia z powodu braku
objêcia danego wypadku ochron¹ ubezpieczeniow¹, np. nie bez znaczenia mo¿e okazaæ siê to, czy doznaliœmy skrêcenia,
zwichniêcia, czy te¿ z³amania. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje wszelkich urazów spowodowanych nieszczêœliwym
wypadkiem. Przyk³adowo, ochron¹ mo¿e byæ objête tylko zwichniêcie i z³amanie, a bardzo czêsto wystêpuj¹ce skrêcenia ju¿
nie i tutaj pojawia siê w³aœnie niezadowolenie po stronie ubezpieczonych. Czytaj¹c ogólne warunki ubezpieczeñ NNW mo¿na
zauwa¿yæ, ¿e ubezpieczyciele chc¹ udzielaæ ochrony jedynie w przypadku naprawdê powa¿nych uszkodzeñ cia³a.
Doœwiadczenia Biura Rzecznika Ubezpieczonych dowodz¹ tak¿e, i¿ w przypadku m³odzie¿owych ubezpieczeñ NNW
dominuj¹ niskie sumy ubezpieczenia. Prowadzi to do rozczarowañ zwi¹zanych z wysokoœci¹ przyznanych œwiadczeñ,
przyk³adowo bowiem, gdy mamy do czynienia z uszczerbkiem na zdrowiu na poziomie 2% przy sumie ubezpieczenia 5 000 z³
przyznane œwiadczenie odszkodowawcze wyniesie 100 z³. Zbyt niskie sumy ubezpieczenia skutkuj¹ wyp³at¹ niskich, czasem
wrêcz symbolicznych œwiadczeñ.
Rzecznik otrzymuje tak¿e czasem sygna³y od rodziców ubezpieczonych dzieci dotycz¹ce odmowy udostêpniania przez
ubezpieczaj¹ce placówki oœwiatowe warunków umowy ubezpieczenia.
Przypomnijmy, ¿e kodeks cywilny w brzmieniu obowi¹zuj¹cym od dnia 10 sierpnia 2007 r. przewiduje w art. 808 § 4,
i¿ w przypadku gdy ubezpieczaj¹cy zawrze umowê ubezpieczenia na cudzy rachunek, ubezpieczony mo¿e ¿¹daæ by
ubezpieczyciel udzieli³ mu informacji o postanowieniach zawartej umowy oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia
w zakresie, w jakim dotycz¹ praw i obowi¹zków ubezpieczonego. Oznacza to, ¿e ubezpieczyciel nie mo¿e odmówiæ dostêpu
do warunków umowy, a w szczególnoœci do informacji o zasadach ustalania sk³adki, któr¹ op³acaj¹ rodzice.
Kolejnym pojawiaj¹cym siê problemem jest ocena ofert niestety nie przez pryzmat ochrony ubezpieczeniowej
a dodatkowych korzyœci p³yn¹cych z zawarcia umowy NNW przez szko³ê. Brakuje w praktyce merytorycznego porównywania
ofert ubezpieczeniowych. Zdarza siê, ¿e oceny oferty dokonuje siê kieruj¹c siê zni¿kami dla szko³y w ubezpieczeniach
maj¹tkowych, czy te¿ zni¿kami dla kierownictwa czy nauczycieli w innych ubezpieczeniach.
Zagadnieniem przewijaj¹cym siê w indywidualnych skargach s¹ zarzuty rodziców i opiekunów prawnych odnoœnie
zani¿ania wartoœci uszczerbku na zdrowiu u poszkodowanych dzieci. Zarzuty dotycz¹ równie¿ nieuwzglêdnienia ca³oœci
obra¿eñ. S³usznym wydaje siê – po stronie zak³adów ubezpieczeñ przy organizowaniu komisji – uwzglêdnianie obra¿eñ cia³a
u poszkodowanych i tym samym zapewnianie w nich udzia³u lekarzy o odpowiednich specjalizacjach. Wa¿nym wydaje siê
równie¿ wprowadzenie w zak³adach wewnêtrznego systemu weryfikacji orzeczeñ lekarskich. Zak³ady ubezpieczeñ, które
w przypadku zakwestionowania wysokoœci orzeczonego uszczerbku dysponuj¹ mo¿liwoœci¹ zweryfikowania orzeczenia
komisji lekarskiej, w ocenie poszkodowanych bli¿sze s¹ realizacji zasady obiektywizmu przy likwidacji szkody.

Zakoñczenie
Podsumowuj¹c, nale¿y przypomnieæ, ¿e ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Najczêœciej obejmuje
wypadki powsta³e na terenie RP, ale mo¿e tak¿e obejmowaæ wypadki powsta³e poza jej granicami.
Œwiadczenia wyp³acane s¹ niezale¿nie od przys³uguj¹cych z polisy OC, czy te¿ innych zawartych umów NNW czy
ubezpieczenia na ¿ycie.
Warto domagaæ siê, aby suma ubezpieczenia by³a na odpowiednio wysokim poziomie. Sk³adka ubezpieczeniowa to
zazwyczaj kilka promili sumy ubezpieczenia.
Istotne jest tak¿e zapoznanie siê z zawart¹ w warunkach umowy tabel¹ uszczerbków na zdrowiu, co pozwoli unikn¹æ
póŸniejszych rozczarowañ zakresem udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.
Nawet w sytuacji, gdy umowê ubezpieczenia zawiera szko³a i to ona jest stron¹ umowy, ubezpieczony ma prawo do
informacji o postanowieniach zawartej umowy oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotycz¹ praw
i obowi¹zków ubezpieczonego.
1

Sprawozdanie Rzecznika Ubezpieczonych za rok 2009, s. 65; www.rzu.gov.pl
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Problemy zg³aszane Rzecznikowi Ubezpieczonych
w zwi¹zku z ochron¹ danych osobowych
oraz ich dalszym wykorzystywaniem w toku
prowadzonych czynnoœci ubezpieczeniowych
Rzecznik Ubezpieczonych, wykonuj¹c swoje ustawowe uprawnienia, dok³ada wszelkich starañ
by sprostaæ wskazaniom zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych1. Realizuj¹c przepisy ustawy w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych opracowano, po
wejœciu jej w ¿ycie, wzór stosownego Oœwiadczenia, które nastêpnie przekazywano autorom Krystyna Krawczyk
wyst¹pieñ kierowanych do Rzecznika z pytaniem, czy wyra¿aj¹ zgodê na przetwarzanie ich dyrektor
danych osobowych. Jako ¿e nie dysponowaliœmy wówczas w³asn¹ witryn¹ internetow¹, w Biurze Rzecznika
przes³aliœmy stosowny Komunikat wraz z wzorem rzeczonego Oœwiadczenia do „Gazety Ubezpieczonych
Wyborczej” z proœb¹ o jego upublicznienie. Mechanizm ten sprawnie funkcjonuje, poza jednym
przypadkiem, gdy osoba wystêpuj¹ca do Rzecznika z proœb¹ o interwencjê w odpowiedzi, na pytanie zawarte
w Oœwiadczeniu nie wyrazi³a zgody na przetwarzanie jej danych. Spowodowa³o to nie podejmowanie jakichkolwiek dzia³añ
w tej sprawie, a nastêpnie usuniêto dane z systemu. Wydaje siê, ¿e osoba ta nie do koñca mia³a wiedzê co do znaczenia
czynnoœci okreœlanych „przetwarzaniem danych”. Œwiadczy o tym fakt, ¿e skontaktowa³a siê z Biurem ponownie, tym razem
telefonicznie, ¿al¹c siê na brak interwencji Rzecznika we wskazanym przez ni¹ zak³adzie ubezpieczeñ. Mimo, ¿e
odnotowaliœmy tylko taki jeden przypadek, œwiadczyæ on mo¿e o z³o¿onej i dla wielu wrêcz abstrakcyjnej naturze
problematyki tycz¹cej ochrony danych osobowych, któr¹ nadto komplikuj¹ odpowiednie normy znajduj¹ce siê w wielu
innych ustawach jak choæby dotycz¹cych ubezpieczeñ gospodarczych, bankowoœci itd.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku
Ubezpieczonych2, w wyniku ustaleñ podjêtych z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO), Urz¹d nasz
odst¹pi³ od tej uci¹¿liwej procedury, co oczywiœcie nie oznacza braku poszanowania dla przepisów ustawy o ochronie danych
osobowych i innych ustaw. Maj¹c na wzglêdzie dba³oœæ o procedury bezpieczeñstwa przetwarzania posiadanych danych,
szczególnie tych wra¿liwych jak stan zdrowia, przebyte choroby itp. uzyskaliœmy dodatkow¹, pozytywn¹ dla nas opiniê GIODO
potwierdzaj¹c¹ uprawnienia Rzecznika Ubezpieczonych do ich przetwarzania zarówno tych zwyk³ych jak równie¿ szczególnie
chronionych, w takim zakresie w jakim jest to niezbêdne do realizacji uprawnieñ i obowi¹zków na³o¿onych na Rzecznika
Ubezpieczonych ww. ustaw¹ (art. 23 pkt 2 ustawy). Zg³aszamy nadto do GIODO na bie¿¹co powstaj¹ce zbiory danych oraz
z nale¿yt¹ starannoœci¹ dbamy o zachowanie standardów bezpieczeñstwa w zakresie ochrony przetwarzanych danych.
Wystêpowanie problemów wy³¹cznie na tle stosowania zapisów ustawy o ochronie danych osobowych nie jest czêsto
zg³aszane Rzecznikowi przez uczestników rynku ubezpieczeniowego, choæ i takie sygna³y do nas nap³ywaj¹. Znacznie czêœciej
zwracaj¹ siê do Rzecznika osoby, maj¹ce interes prawny w zwi¹zku ze zdarzeniem ubezpieczeniowym, z proœb¹ o pomoc w
uzyskaniu dostêpu do dokumentów dotycz¹cych tego zdarzenia, które s¹ w posiadaniu ubezpieczycieli, Ubezpieczeniowego
Funduszu Gwarancyjnego, Policji, jednostek s³u¿by zdrowia. Zg³aszaj¹cymi problemy z dostêpem do takich danych s¹
zarówno osoby ubezpieczone, ubezpieczaj¹ce jak i poszkodowani, ich krewni lub osoby im bliskie jak te¿ szerokie grono
reprezentuj¹cych te osoby pe³nomocników. W wielu przypadkach jako uzasadnienie odmowy udzielenia informacji, o które
wystêpowa³y ww. osoby, by³o powo³anie siê na ustawê o ochronie danych osobowych, w naszym przekonaniu nie zawsze
zasadnie. W moim odczuciu pojêcie „ochrony danych” sta³o siê dla niektórych podmiotów wygodnym argumentem, który
niezasadnie aczkolwiek skutecznie, przywo³uj¹ gdy nie chc¹ ujawnienia danych czy informacji, które i tak z racji zapisów
prawa (o czym dalej) powinny byæ dostêpne dla wystêpuj¹cej o nie osoby. Dla porz¹dku przypomnê, i¿ w sprawach o dostêp
do informacji ubezpieczeniowej zastosowanie maj¹ równie¿ takie ustawy jak: ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o dzia³alnoœci
ubezpieczeniowej3, ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowi¹zkowych Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych4, ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu
drogowym5, ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postêpowania karnego6, gdy¿ zgodnie z brzmieniem art. 18 ust. 3
ustawy o ochronie danych osobowych, w sytuacji uregulowanej innymi ustawami, do udostêpniania danych stosuje siê te
przepisy, a nie ustawê.
1
2
3
4
5
6

Dz. U z 1997 r., nr 133, poz. 883 z póŸn. zm.
Dz. U. z 2003 r., nr 124, poz.1153 z póŸn. zm.
Dz. U. z 2003 r., nr 124, poz.1151 z póŸn. zm.
Dz. U. z 2003 r., nr 124, poz. 1152 z póŸn. zm. (dalej: ustawa o ubezpieczeniach obowi¹zkowych).
Tekst jedn. Dz. U. z 2005 r., nr 108, poz. 908 z póŸn. zm.
Dz. U. nr 89, poz. 555 z póŸn. zm.
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Odnosz¹c siê do przyk³adów sygnalizowanych Rzecznikowi praktyk naruszaj¹cych normy zawarte w ustawie o ochronie
danych osobowych oraz innych ustawach w zakresie zbierania, przetwarzania i udostêpniania danych osobom i instytucjom,
nale¿y wskazaæ na nieprawid³owoœci po stronie niektórych ubezpieczycieli, polegaj¹ce na pozyskiwaniu i przetwarzaniu
danych osobowych w zakresie szerszym ni¿ jest to uzasadnione zawarciem lub realizacj¹ danej umowy ubezpieczenia.
Pierwsze problemy – ju¿ w roku 1998 – by³y zg³aszane Rzecznikowi przez przedstawicieli zawodów prawniczych, jednoczeœnie
bêd¹cych pe³nomocnikami ubezpieczonych. Sygna³y te dotyczy³y zbyt szerokiego zakresu gromadzonych danych w zwi¹zku
z zawieraniem jak i wykonaniem umowy ubezpieczenia na ¿ycie. W¹tpliwoœci Rzecznika budzi³y g³ównie zapisy zawarte
w niektórych ogólnych warunkach ubezpieczenia na ¿ycie, zezwalaj¹ce ubezpieczycielowi pozyskiwaæ i gromadziæ „wszelkie
dane” o stanie zdrowia kandydata do zawarcia umowy ubezpieczenia oraz osoby wystêpuj¹cej o œwiadczenie. Do dyskusji
w³¹czy³ siê wówczas Rzecznik Praw Obywatelskich, a GIODO ostatecznie zaj¹³ stanowisko, które nastêpnie znalaz³o
odzwierciedlenie w zapisach pakietu ustaw ubezpieczeniowych, przyjêtych w maju 2003 r. Udostêpnianie ubezpieczycielowi
danych o stanie zdrowia budzi i tak w ubezpieczonych szereg obaw i zastrze¿eñ – choæ nie zawsze s¹ one uzasadnione.
Wyrazem tego s¹ w¹tpliwoœci i pytania kierowane do Rzecznika o legalnoœæ ¿¹dania przez ubezpieczycieli wykonania badañ
medycznych lub wyra¿enia im zgody na dostêp do dokumentacji medycznej. Osoby te niekiedy, zapewne na skutek
nieodpowiedniej informacji ze strony ubezpieczyciela, odbieraj¹ te ¿¹dania jako swoisty szanta¿, co jak wiadomo nie
powinno byæ w ten sposób postrzegane. Udzielaj¹c wyjaœnieñ na zadawane w tym zakresie pytania staramy siê przekazaæ
podstawy prawne takich dzia³añ przez zak³ady ubezpieczeñ w tym art. 22 ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej. Rzadko,
ale odnotowujemy i takie przypadki, gdy trudno jest nam przekonaæ konsumentów do ujawnienia ubezpieczycielowi
dokumentacji medycznej np. z odbytego leczenia, nawet gdy jest to warunkiem uzyskania zwrotu kosztów leczenia za
granic¹. Rosn¹ca œwiadomoœæ prawa ka¿dej osoby do ochrony danych osobowych oraz ubezpieczeniowych ilustruje pismo
osoby ubezpieczonej, któr¹ g³êboko niepokoi fakt, i¿ korespondencjê z ni¹ podpisuje osoba nie wskazana w KRS, która nadto
nie przedstawi³a tej osobie odpowiedniego pe³nomocnictwa od osób wskazanych w KRS. Za to o legalnoœæ zbierania
niektórych danych przez ubezpieczyciela zwraca³a siê do Rzecznika z pytaniem osoba, której w wyniku udzielenia informacji
o rozwodzie, podwy¿szono sk³adkê za obowi¹zkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Osoba ta
twierdzi, ¿e zarówno bêd¹c w zwi¹zku ma³¿eñskim jak i po orzeczeniu rozwodu jeŸdzi³a i jeŸdzi bezwypadkowo, zaœ kwestia
rozpadu jej ma³¿eñstwa powinna znajdowaæ siê poza sfer¹ zainteresowania ubezpieczyciela w zwi¹zku z ustalaniem ryzyka
ubezpieczeniowego.
W ostatnich latach, równie¿ za przyczyn¹ rozwoju systemu zawierania umów ubezpieczeñ na odleg³oœæ (direct) ujawni³y siê
problemy, g³ównie w odniesieniu do ubezpieczeñ maj¹tkowych, dotycz¹ce nadmiaru pozyskiwania i zbêdnego
„przetrzymywania” danych o kliencie. Sygnalizowano Rzecznikowi bowiem przypadki, w których osoba mimo pierwotnego
zainteresowania zawarciem umowy, rezygnowa³a z zawarcia umowy, a pozyskane na jej temat informacje nie by³y usuwane
z zasobów danych ubezpieczyciela. Nieprawid³owoœci te mia³y i niestety maj¹ miejsce zarówno na etapie zawierania umowy
ubezpieczenia, jak i gdy ubezpieczony rezygnuje z us³ug danego ubezpieczyciela i wypowiada umowê przenosz¹c ryzyko
do innego zak³adu lub po prostu nie odnawia na kolejny okres dobrowolnej umowy ubezpieczenia. Aktualnie praktyki
te stosowane s¹ w takim samym zakresie przez ubezpieczycieli dzia³aj¹cych w systemie direct jak i prowadz¹cych tzw.
tradycyjn¹ formê dzia³alnoœci ubezpieczeniowej. Konsumenci zg³aszali równie¿ Rzecznikowi w¹tpliwoœci co do zakresu
danych, o które pytali przedstawiciele ubezpieczycieli, uznaj¹c je za nieadekwatne, zbyt szerokie dla zawarcia i funkcjonowania danej umowy. Dotyczy³y one sytuacji, gdy potencjalny ubezpieczaj¹cy zainteresowany by³ wy³¹cznie zawarciem
umowy obowi¹zkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów, a faktycznie wysokoœci¹ sk³adki ubezpieczeniowej,
jednak¿e pytania zadawane przez pracownika infolinii lub zawarte w przed³o¿onym wniosku ubezpieczeniowym dotyczy³y
dok³adnego adresu, nr telefonu, sposobu gara¿owania, zabezpieczeñ antyw³amaniowych itd. czyli danych pozyskiwanych
w zwi¹zku z zawarciem dobrowolnej umowy ubezpieczenia autocasco. W sprawie sygna³ów dotycz¹cych nie usuwania
niepotrzebnych danych przez jeden z zak³adów ubezpieczeñ Rzecznik informowa³ w 2003 r. GIODO. Niestety sprawa znalaz³a
swój fina³ w wojewódzkim s¹dzie administracyjnym. Aktualnie badamy kolejne, podobne sygna³y p³yn¹ce od konsumentów.
Równie czêsto, a mo¿e nawet z wiêksz¹ czêstotliwoœci¹ ni¿ samo zbieranie i przechowywanie danych ubezpieczeniowych,
Rzecznik Ubezpieczonych informowany jest o trudnoœciach z dostêpem do tych informacji. Najczêœciej dotyczy to informacji
i dokumentów istotnych w zwi¹zku z dochodzeniem roszczeñ odszkodowawczych lub œwiadczeñ nale¿nych z tytu³u umowy
ubezpieczenia. Nale¿y dodaæ, i¿ nie zawsze zarzut utrudniania dostêpu do danych dotyczy wy³¹cznie ubezpieczycieli, lecz
i innych podmiotów.
Ochrona danych osobowych, jak równie¿ informacji ubezpieczeniowych oraz tryb i zakres ich udostêpniania wraz z krêgiem
osób, którym prawo to przys³uguje, zawieraj¹ regulacje prawne zawarte w szeregu aktach prawnych. Byæ mo¿e to w³aœnie jest
powodem trudnoœci w ustaleniu czy w danym przypadku takiej informacji mo¿na udzieliæ nie ³ami¹c prawa. Z pewnym
za¿enowaniem muszê przyznaæ, ¿e i Urz¹d Rzecznika Ubezpieczonych pad³ ofiar¹ nadgorliwoœci dwóch – co prawda tylko
– ubezpieczycieli, którzy znaczenie s³owa „udostêpniæ posiadane przez siebie informacje” pojmowali jako „okazanie
dokumentów w siedzibie zarz¹du” i takie regularne wizyty proponowali w zwi¹zku z prowadzonymi przez Biuro Rzecznika
Ubezpieczonych postêpowaniami skargowymi. Rzecz dziœ nie do koñca mo¿e byæ traktowana w kategoriach utrudnieñ
w dzia³aniach Urzêdu, gdy¿ nieliczni co prawda ubezpieczyciele s¹ do niej nadal mocno przywi¹zani i z uporem twierdz¹,
i¿ „udostêpniæ ubezpieczonym i ich pe³nomocnikom” znaczy to samo co „okazaæ do wgl¹du”, co mo¿e wy³¹cznie mieæ miejsce
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w siedzibie ubezpieczyciela – zapewne z uwagi na bezpieczeñstwo dokumentów. Równie¿ jedna z szacownych instytucji
ubezpieczeniowych od ubieg³ego roku zaprzesta³a udostêpniania dokumentacji odszkodowawczej poszkodowanym i ich
pe³nomocnikom, opieraj¹c swoje stanowisko na gramatycznej i zawê¿aj¹cej – naszym zdaniem – wyk³adni przepisów ustawy
o ubezpieczeniach obowi¹zkowych. Dla porz¹dku nale¿y dodaæ, i¿ stanowisko to uzyska³o pozytywn¹ opiniê Ministerstwa
Finansów, mimo tego Rzecznik Ubezpieczonych odniós³ siê do niego polemicznie, podnosz¹c i¿ w tym zakresie nale¿y jednak
kierowaæ siê szersz¹ regu³¹ interpretacyjn¹, uwzglêdniaj¹c¹ cel i funkcjonalnoœæ omawianych przepisów.
Rzecznik z zadowoleniem odnotowuje coraz mniej liczne przypadki, gdy ubezpieczyciel zezwala na udostêpnianie
i kopiowanie wy³¹cznie tych dokumentów, które poszkodowany dostarczy³, jednoczeœnie odmawiaj¹c dostêpu do
pozosta³ych dokumentów zwi¹zanych z dan¹ spraw¹ (szkod¹). Procedurze tej towarzyszy³o wyjaœnienie, ¿e te pozosta³e
dokumenty zgromadzone w aktach szkody s¹ wewnêtrznymi dokumentami ubezpieczyciela, a ponadto sporz¹dzone zosta³y
z inicjatywy i na koszt ubezpieczyciela, zatem nie podlegaj¹ ujawnieniu. Jeden z ubezpieczycieli uzasadnia³ odmowê
ujawnienia dokumentacji medycznej (w tym sporz¹dzonej przez lekarza „orzecznika”) tym, ¿e mo¿e to zaszkodziæ
poszkodowanemu, gdy¿ nie dysponuje odpowiedni¹ wiedz¹ medyczn¹ by ze zrozumieniem – bez uszczerbku dla swego
zdrowia – zinterpretowaæ treœæ takich dokumentów.
Kolejne problemy zg³aszane Rzecznikowi w zwi¹zku z odmow¹ udostêpniania danych o uczestnikach zdarzenia,
koniecznych do zg³oszenia roszczenia odszkodowawczego maj¹ miejsce, gdy funkcjonariusz Policji odmawia udostêpnienia
ich innemu uczestnikowi zdarzenia. Nie s¹ to czêste sygna³y, ale przypadki takie maj¹ miejsce, gdy funkcjonariusz, powo³uj¹c
siê na ustawê o ochronie danych osobowych, nie udostêpnia danych innemu uczestnikowi wypadku. Sytuacje, w których
osoba uczestnicz¹ca w wypadku „zdana” jest wy³¹cznie na informacje bêd¹ce w posiadaniu Policji maj¹ miejsce, gdy sam
zainteresowany, z ró¿nych powodów nie ustali³ danych innego uczestnika, w tym nawet tych znajduj¹cych siê na tablicy
rejestracyjnej, co pozwoli³oby mu na skorzystanie z zasobów oœrodka informacji znajduj¹cym siê w Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym. Powo³ywanie siê w takich przypadkach na ww. ustawê nie jest w³aœciwe. Ju¿ w czerwcu 2000 r.
w odpowiedzi na pytanie w tej kwestii postawione przez Rzecznika Ubezpieczonych, GIODO udzieli³ wyjaœnieñ, i¿ nie ma
przeszkód by Policja stronom postêpowania karnego i postêpowania w sprawach o wykroczenia, udostêpnia³a dane
osobowe uczestników wypadku o jakich mowa w art. 44 ust. 1 pkt 4 Prawa o ruchu drogowym.
W ostatnich latach, w praktyce dzia³ania Urzêdu Rzecznika Ubezpieczonych odnotowane zosta³y skargi na odmowê
dostêpu do akt szkodowych przez zak³ady ubezpieczeñ, jeœli w zwi¹zku ze zg³oszonym roszczeniem toczy siê równolegle
postêpowanie karne7.
Sytuacja taka ma miejsce, gdy odmowa dostêpu do akt szkodowych uzasadniana jest przez ubezpieczyciela faktem
skierowania przez niego zawiadomienia o podejrzeniu pope³nienia przez ubezpieczaj¹cego przestêpstwa oszustwa
asekuracyjnego lub przestêpstwa oszustwa klasycznego. W niniejszej sytuacji uzasadnieniem do odmowy dostêpu do akt
szkodowych, które prezentowane jest w wyjaœnieniach do Rzecznika Ubezpieczonych jest twierdzenie, ¿e je¿eli zosta³o
z³o¿one zawiadomienie o podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa to uzyskanie dostêpu do akt szkodowych mo¿liwe jest przez
ubezpieczaj¹cego tylko od organu procesowego, za zgod¹ prokuratora i w trybie art. 156 § 5 k.p.k. Udostêpnienie akt
szkodowych bez zgody prokuratora oznacza³oby jednoczeœnie pope³nienie przez ubezpieczyciela (pracownika
udostêpniaj¹cego akta szkodowe) przestêpstwa z art. 241 k.k.
Rzecznik Ubezpieczonych kontestuje praktykê odmowy dostêpu do akt szkodowych, która oparta jest na tak
sformu³owanym uzasadnieniu.
Przede wszystkim, nie powinno siê stawiaæ znaku równoœci pomiêdzy instytucj¹ dostêpu do akt szkodowych w obszarze
prawa ubezpieczeniowego, a uprawnieniem procesowym strony postêpowania karnego do wgl¹du do akt tego
postêpowania. Nawet je¿eli zosta³o z³o¿one zawiadomienie o podejrzeniu pope³nieniu przestêpstwa. Wydanie decyzji
procesowej o wszczêciu postêpowania karnego z zawiadomienia ubezpieczyciela nie wy³¹cza samo z siebie uprawnienia
ubezpieczaj¹cego do dostêpu do akt szkodowych. Równie¿ zainicjowanie postêpowania karnego nie oznacza, i¿ akta
szkodowe objête s¹ tajemnic¹ œledztwa (dochodzenia). Ponadto, zawiadomienie o podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa nie
stanowi dowodu w postêpowaniu karnym. Z³o¿enie zawiadomienia o pope³nieniu przestêpstwa nie jest równie¿ objête
tajemnic¹ œledztwa. Dodaæ nale¿y, i¿ przy tak prezentowanym uzasadnieniu, nie wiadomo, czy akta szkodowe (dokumenty
w nich znajduj¹ce siê) stanowi¹ lub bêd¹ stanowiæ dowód rzeczowy (dowód z dokumentu) w postêpowaniu karnym.
Wreszcie, informacji zawartych w aktach szkodowych, które zosta³y zgromadzone w toku powstêpowania karnego nie
mo¿na uto¿samiaæ z treœci¹ czynnoœci procesowych dokonanych w postêpowaniu karnym, jak równie¿ jako informacji
uzyskanych przez ubezpieczyciela z tocz¹cego siê postêpowania karnego w trybie art. 156 § 5 k.p.k., których nastêpne
publiczne rozpowszechnianie mog³oby rodziæ odpowiedzialnoœæ karn¹.
Rozszerzanie tajemnicy œledztwa (dochodzenia) w takiej sytuacji na akta postêpowania likwidacyjnego w zwi¹zku ze z³o¿onym zawiadomieniem o podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa oszustwa asekuracyjnego lub oszustwa klasycznego stanowi
praktykê wysoce kontrowersyjn¹ i mo¿e byæ kwalifikowane jako dzia³anie pozostaj¹ce w opozycji do treœci art. 16 ust. 3
ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej.
7

Dalsza czêœæ artyku³u, poœwiêcona kwestii odmowy dostêpu do akt szkodowych w przypadku tocz¹cego siê równolegle postêpowania
karnego, zosta³a opracowana przy udziale Paw³a Wawszczaka, g³ównego specjalisty w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych.
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Rzecznik Ubezpieczonych opowiada siê za stanowiskiem, ¿e dopuszczalnoœæ odmowy dostêpu do akt szkodowych
w powy¿szej sytuacji i opartej na tak sformu³owanym uzasadnieniu mia³aby miejsce, gdy na postanowienie organu
prowadz¹cego postêpowanie przygotowawcze, akta szkodowe zosta³yby zatrzymane i zabezpieczone jako dowód w sprawie
(na podstawie art. 217 § 1 k.p.k.).
Równie¿ w odniesieniu do praktyki odmowy dostêpu do akt szkodowych w zwi¹zku z tocz¹cym siê równoleg³e
postêpowaniem karnym w sprawach o przestêpstwa przeciwko bezpieczeñstwu w komunikacji powstaj¹ kontrowersje.
Wystêpuj¹ one w sytuacji dochodzenia roszczeñ w ramach odpowiedzialnoœci gwarancyjnej ubezpieczyciela z tytu³u umowy
obowi¹zkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, gdzie zachowanie siê sprawcy szkody jednoczeœnie
wyczerpuje znamiona przestêpstwa spowodowania wypadku w komunikacji (art. 178 k.k.). Wielokrotnie, w celu ustalenia
podstawy i zakresu swojej odpowiedzialnoœci, zak³ad ubezpieczeñ wystêpuje do organu prowadz¹cego postêpowanie karne
o uzyskanie informacji o stanie sprawy lub o okreœlone dokumenty, które s¹ niezbêdne do ustalenia okolicznoœci wypadku
oraz wysokoœci odszkodowania.
Ocena zasadnoœci odmowy dostêpu do akt szkodowych w powy¿szej sytuacji, w opinii Rzecznika Ubezpieczonych,
uzale¿niona jest od podstawy, w której zak³ad ubezpieczeñ uzyska³ informacjê na temat stanu sprawy lub okreœlone
informacje (noœniki tych informacji) z postêpowania karnego.
Je¿eli udostêpnienie okreœlonych dokumentów z postêpowania karnego nast¹pi³o w trybie przepisów kodeksu
postêpowania karnego – tj. udostêpnienie ich zak³adowi ubezpieczeñ jako pokrzywdzonemu w rozumieniu art. 49 § 3 k.p.k.
i w trybie art. 156 § 5 k.p.k., to zak³ad ubezpieczeñ mo¿e odmówiæ przekazania powy¿szych dokumentów. W przeciwnym
razie takie udostêpnienie mog³oby naraziæ na odpowiedzialnoœæ karn¹ za przestêpstwo z art. 241 k.k.
Je¿eli natomiast okreœlone dokumenty z postêpowania karnego zosta³y przekazane w trybie wnioskowym
(pozaprocesowym i na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej) to brak jest przeszkód prawnych do
udostêpniania tych informacji, dokumentów, je¿eli mia³y one wp³yw na odpowiedzialnoœæ zak³adu ubezpieczeñ i wysokoœæ
odszkodowania. Przemawia za tym nie tylko treœæ art. 16 ust. 3 ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, ale równie¿
dyspozycja przepisu art. 25 ust. 3 ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, który funkcjonalnie powi¹zany jest z ust. 1 tego¿
przepisu.
Na marginesie tych problemów doœæ prozaicznie prezentuje siê kwestia pobierania wygórowanej op³aty za sporz¹dzanie
odpisów i kserokopii dokumentów z akt szkodowych. Sygna³y o tych praktykach s¹ jednak aktualnie rzadkoœci¹.
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Instytucje rynku ubezpieczeniowego:
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
W niniejszym opracowaniu postaramy siê w sposób przystêpny przedstawiæ rys historyczny, rolê,
zadania oraz cele jednej z instytucji rynku ubezpieczeniowego: Ubezpieczeniowego Funduszu
Gwarancyjnego. Opracowanie to bêdzie równie¿ pierwszym z cyklu publikacji przedstawiaj¹cych
w Monitorze Ubezpieczeniowym instytucje polskiego rynku ubezpieczeniowego.
Mamy nadziejê, ¿e artyku³y te bêd¹ cennym Ÿród³em informacji dla wszystkich konsumentów rynku
ubezpieczeniowego zainteresowanych t¹ tematyk¹, zwiêkszaj¹c tym samym wiedzê na temat
instytucji funkcjonuj¹cych na polskim rynku ubezpieczeniowym.

Rys historyczny

Piotr Budzianowski
specjalista
w Biurze Rzecznika
Ubezpieczonych

Jak istotnym elementem w pe³ni funkcjonuj¹cego rynku ubezpieczeniowego s¹ instytucje
gwarancyjne, niech œwiadczy fakt powo³ania ju¿ w grudniu 1929 r. (dzia³alnoœæ rozpocz¹³ od 1 stycznia
1930 r.) szwedzkiego Trafikförsäkringsföreningen1, instytucji, której zadaniem by³o przygotowywanie
dokumentacji szkód spowodowanych ruchem pojazdów nieubezpieczonych b¹dŸ niezidentyfikowanych, a tak¿e pobieranie
op³at od posiadaczy nieubezpieczonych pojazdów. Utworzenie ubezpieczeniowych instytucji gwarancyjnych w poszczególnych
pañstwach jest kolejnym etapem budowy efektywnego systemu ochrony osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Dla pe³noœci ochrony ubezpieczeniowej niezbêdna jest instytucja, która jako podstawowe zadanie ma na celu wyp³atê
odszkodowania w sytuacji, gdy ubezpieczyciel nie jest zobowi¹zany do œwiadczenia lub z innych wzglêdów go nie spe³nia2.
W Polsce fundusz gwarancyjny zosta³ powo³any do ¿ycia ustaw¹ z dnia 28 lipca 1990 r. o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej (Dz.U.
nr 59, poz. 344), w sytuacji tworzenia siê nowego prawa ubezpieczeñ gospodarczych. Utworzenie funduszu wpisywa³o siê
równie¿ w europejskie ustawodawstwo wspólnotowe. Druga Dyrektywa Rady z dnia 30 grudnia 1983 r. w sprawie ujednolicenia
przepisów Pañstw Cz³onkowskich dotycz¹cych ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
(84 / 5 / EWG), w art. 1 ust. 4 wprowadzi³a wymóg utworzenia instytucji lub udzielania odpowiednich zezwoleñ instytucjom
istniej¹cym, które za zadanie bêd¹ mia³y wyp³atê odszkodowañ obejmuj¹cych co najmniej szkody na mieniu i szkody na osobie,
które mog³y byæ naprawione z ubezpieczenia obowi¹zkowego OC, lecz zosta³y wyrz¹dzone w wyniku u¿ycia
niezidentyfikowanego pojazdu lub te¿ pojazdu, wobec którego nie zosta³ spe³niony obowi¹zek ubezpieczenia. Co istotne,
wspomniana ustawa o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej z 1990 r. stanowi³a, ¿e jedynym Ÿród³em powstania stosunku prawnego
ubezpieczenia, równie¿ obowi¹zkowego, jest umowa, która wymaga zgodnego oœwiadczenia woli stron umowy
– ubezpieczaj¹cego i ubezpieczyciela. Rozwi¹zanie to powodowa³o, ¿e mog³o dochodziæ do sytuacji, w których obowi¹zek
nak³adany przez kolejne przepisy prawne dotycz¹ce obowi¹zkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
móg³ nie zostaæ zrealizowany. Tym samym, ochrona poszkodowanych w pewnych przypadkach nie by³aby pe³na.
Organizacja, zasady funkcjonowania, zadania Funduszu
Obecny status prawny, organizacjê, zasady funkcjonowania oraz zadania Funduszu okreœla ustawa o ubezpieczeniach
obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (wraz z jej
kolejnymi nowelizacjami3) oraz Statut Funduszu. Ustawa okreœla, ¿e siedzib¹ Funduszu jest miasto sto³eczne Warszawa. Nadzór
nad dzia³alnoœci¹ Funduszu sprawuje minister w³aœciwy do spraw instytucji finansowych w oparciu o kryterium legalnoœci
i zgodnoœci ze Statutem.
Cz³onkami Funduszu s¹:
n zak³ady ubezpieczeñ posiadaj¹ce zezwolenie na wykonywanie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej dzia³alnoœci
ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeñ obowi¹zkowych;
n zagraniczne zak³ady ubezpieczeñ w ramach zasady swobody œwiadczenia us³ug ubezpieczeniowych.
Wskazane powy¿ej podmioty uzyskuj¹ cz³onkowstwo z chwil¹ zawarcia pierwszej umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoœci
cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powsta³e w zwi¹zku z ruchem tych pojazdów lub ubezpieczenia
odpowiedzialnoœci cywilnej rolników z tytu³u posiadania gospodarstwa rolnego. Przynale¿noœæ do Funduszu jest obowi¹zkowa.
W okreœlonych sytuacjach (og³oszenie upad³oœci, oddalenie wniosku o og³oszenie upad³oœci zak³adu ubezpieczeñ, umorzenie
postêpowania upad³oœciowego, zarz¹dzenie przymusowej likwidacji) cz³onkami Funduszu staj¹ siê nastêpuj¹ce zak³ady
ubezpieczeñ:
n wykonuj¹ce dzia³alnoœæ w dziale I – ubezpieczenia na ¿ycie;
n posiadaj¹ce zezwolenie na wykonywanie dzia³alnoœci w grupach obejmuj¹cych ubezpieczenia obowi¹zkowe poza
obowi¹zkowym ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i OC rolników z tytu³u prowadzenia
gospodarstwa rolnego;
n posiadaj¹ce zezwolenie na prowadzenie obowi¹zkowych ubezpieczeñ wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych ustaw lub
umów miêdzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹.
1
2

3

M. Wichtowski, (w:) S. Rogowski (red.) Ubezpieczenia komunikacyjne, Poltext, Warszawa 2008, s. 119.
M. Orlicki, J. Pokrzywniak, A. Raczyñski, Obowi¹zkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, Of. Wyd. Branta, Bydgoszcz
– Poznañ 2007, s. 129 – 130.
Dz. U. z 2003 r., nr 124, poz. 1152 z póŸn. zm.
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W³adze Funduszu stanowi¹: Walne Zgromadzenie Cz³onków, Rada Funduszu oraz Zarz¹d Funduszu. Prawa, obowi¹zki oraz
zadania w³adz Funduszu okreœla – wspomniana wczeœniej – ustawa o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, UFG i PBUK oraz Statut
Funduszu.
Dzia³alnoœæ Funduszu finansowana jest z wp³at zak³adów ubezpieczeñ, wp³ywów z tytu³u op³at za niespe³nienie obowi¹zku
zawarcia umów ubezpieczeñ obowi¹zkowych, wp³ywów z tytu³u roszczeñ regresowych oraz dochodów z operacji finansowych.
Dzia³alnoœæ Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego mo¿na pogrupowaæ wed³ug realizacji poni¿szych zadañ:
n zaspokajanie roszczeñ osób poszkodowanych i uprawnionych;
n kontrola spe³nienia obowi¹zku zawarcia umowy obowi¹zkowego Ubezpieczenia;
n pe³nienie funkcji oœrodka informacji w zakresie obowi¹zkowych ubezpieczeñ odpowiedzialnoœci cywilnej, umów
dobrowolnych autocasco oraz reprezentantach do spraw roszczeñ;
n udzielanie pomocy finansowej zak³adom ubezpieczeñ.
Najwa¿niejsze zadanie Funduszu to wymienione na pierwszym miejscu w powy¿szym wyliczeniu, zaspokajanie roszczeñ osób
poszkodowanych i uprawnionych, które nastêpuje:
n z tytu³u obowi¹zkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w przypadku braku mo¿liwoœci
zidentyfikowania posiadacza lub kierowcy pojazdu mechanicznego, którym spowodowano zdarzenie:
l za szkody na osobie w ka¿dym opisanym wy¿ej przypadku;
l za szkody na mieniu w sytuacji, kiedy równoczeœnie u któregokolwiek uczestnika zdarzenia nast¹pi³a œmieræ, naruszenie
czynnoœci narz¹du cia³a lub rozstrój zdrowia, trwaj¹cy d³u¿ej ni¿ 14 dni. W przypadku szkody w pojeŸdzie mechanicznym
œwiadczenie podlega zmniejszeniu o kwotê stanowi¹c¹ równowartoœæ 300 euro.
n z tytu³u obowi¹zkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w przypadku, jeœli posiadacz pojazdu
mechanicznego, którym spowodowano zdarzenie nie by³ ubezpieczony:
l za szkody na osobie i w mieniu;
n z tytu³u ubezpieczenia OC rolników z tytu³u prowadzenia gospodarstwa rolnego w przypadku braku ubezpieczenia:
l za szkody na osobie i w mieniu;
n w przypadku og³oszenia upad³oœci albo oddalenia wniosku o og³oszenie upad³oœci zak³adu ubezpieczeñ lub umorzenia
postêpowania upad³oœciowego lub w przypadku przymusowej likwidacji zak³adu ubezpieczeñ:
l w 100% z umów ubezpieczeñ obowi¹zkowych (umów ubezpieczeñ OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, OC rolników, ubezpieczenia budynków wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa rolnego od ognia oraz innych zdarzeñ losowych);
l w 50% z umów ubezpieczeñ na ¿ycie do kwoty nie wiêkszej ni¿ 30 000 euro oraz ubezpieczeñ obowi¹zkowych
wynikaj¹cych z odrêbnych przepisów ustaw lub umów miêdzynarodowych ratyfikowanych przez RP.
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach ustawowych kompetencji jest uprawniony do kontroli spe³nienia
obowi¹zku zawarcia umów ubezpieczeñ obowi¹zkowych (umów ubezpieczeñ OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
OC rolników, ubezpieczenia budynków wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa rolnego od ognia oraz innych zdarzeñ losowych),
a w przypadku stwierdzenia niezawarcia stosownego ubezpieczenia nak³adania op³at karnych, których wysokoœæ uzale¿niona
jest od rodzaju niezawartego ubezpieczenia oraz od czasu pozostawania bez ubezpieczenia.
Kolejnym, maj¹cym du¿e znaczenie dla wszystkich uczestników rynku ubezpieczeniowego, zadaniem realizowanym przez
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest pe³nienie funkcji oœrodka informacji. Gromadzone s¹ tam dane dotycz¹ce:
n umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych;
n umów ubezpieczenia AC pojazdów mechanicznych;
n uczestników zdarzeñ powoduj¹cych odpowiedzialnoœæ zak³adu ubezpieczeñ z tytu³u zawartej umowy ubezpieczenia OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych;
n uczestników zdarzeñ powoduj¹cych odpowiedzialnoœæ zak³adu ubezpieczeñ z tytu³u zawartej umowy ubezpieczenia AC
pojazdów mechanicznych;
n reprezentantów do spraw roszczeñ ka¿dego zak³adu ubezpieczeñ oraz organu odszkodowawczego ustanowionego
w ka¿dym pañstwie cz³onkowskim UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
U³atwieniem w dostêpie do prowadzonego przez Fundusz Oœrodka Informacji jest umieszczona na stronach internetowych
Funduszu www.ufg.pl zak³adka Zapytanie do Oœrodka Informacji UFG. Po za³o¿eniu konta i wpisaniu nr rejestracyjnego pojazdu
(np. sprawcy wypadku) mo¿emy uzyskaæ informacjê, gdzie pojazd by³ ubezpieczony.
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach realizowania ustawowych uprawnieñ mo¿e udzielaæ zwrotnej pomocy
finansowej zak³adom ubezpieczeñ, które przejmuj¹ portfel obowi¹zkowych ubezpieczeñ OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych lub OC rolników w zwi¹zku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego w sytuacji, kiedy posiadane œrodki w³asne
nie gwarantuj¹ wyp³acalnoœci tego zak³adu ubezpieczeñ.
Mamy œwiadomoœæ, ¿e w tak krótkim opracowaniu nie jesteœmy w stanie opisaæ i wyjaœniæ wszystkich aspektów dzia³alnoœci
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, którego prawid³owe funkcjonowanie jest niezwykle istotne dla ca³ego rynku
ubezpieczeniowego w Polsce.
W przypadku gdyby chcieli Pañstwo uzyskaæ dodatkowe informacjê na temat Ubezpieczeniowego Funduszu
Gwarancyjnego, zapraszamy do kontaktu w pierwszej kolejnoœci z Funduszem:
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, ul. P³ocka 9/11, 01 - 231 Warszawa
tel. +48 22 53 96 100; fax +48 22 53 96 261
e–mail: ufg@ufg.pl www.ufg.pl
lub korzystania z telefonicznych dy¿urów ekspertów w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych pod nr tel. 22 333 73 28
od Pn. do Pt. w godzinach 9.00 – 19.00 lub poradnictwa mailowego.
W kolejnym numerze Monitora Ubezpieczeniowego znajd¹ Pañstwo publikacjê na temat Polskiego Biura Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych.
Czerwiec 2010 r. Numer 42
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Wrêczenie nagród IX edycji Konkursu Rzecznika Ubezpieczonych
na najlepsz¹ pracê doktorsk¹, magistersk¹, licencjack¹ i podyplomow¹
z dziedziny ubezpieczeñ gospodarczych i spo³ecznych
11 czerwca 2010 r., w Warszawskim Domu Technika NOT, odby³o siê uroczyste wrêczenie nagród w IX edycji Konkursu na
najlepsze prace doktorskie, magisterskie, licencjackie i podyplomowe z dziedziny ubezpieczeñ gospodarczych i spo³ecznych.
Konkurs zosta³ zainicjowany w 1998 r. przez Rzecznika Ubezpieczonych. Tematyka prac konkursowych w pierwszej edycji
dotyczy³a g³ównie ochrony konsumenta na polskim rynku ubezpieczeñ. Od 2000 r. organizatorami konkursu w nowej,
rozszerzonej formule s¹: Rzecznik Ubezpieczonych, który sprawuje opiekê merytoryczn¹ i organizuje prace jury, Fundacja
Edukacji Ubezpieczeniowej, wspieraj¹ca konkurs od strony organizacyjnej, w szczególnoœci poprzez pozyskiwanie œrodków na
nagrody i organizacjê dla laureatów sta¿y w zak³adach ubezpieczeñ, powszechnych towarzystwach emerytalnych i innych
instytucjach rynku ubezpieczeniowego oraz Gazeta Ubezpieczeniowa, która jest medialnym patronem tego przedsiêwziêcia.
Promuje ona ideê konkursu, szeroko relacjonuj¹c przebieg prac jury, a tak¿e drukuj¹c na swoich ³amach fragmenty
nagrodzonych prac. W dziewiêciu edycjach Konkursu zg³oszonych zosta³o 401 prac, z czego nagrodzono i wyró¿niono ponad
134.
W paŸdzierniku 2009 r. zosta³a og³oszona IX ju¿ edycja Konkursu.
Konkurs swoim zakresem obj¹³ cztery kategorie prac: doktorskie, magisterskie, licencjackie i podyplomowe. Z uwagi na
fakt, i¿ na Konkurs zosta³a zg³oszona jedna praca podyplomowa, zgodnie z zapisami Regulaminu, postêpowania
konkursowego w tej kategorii nie prowadzono.
Prace konkursowe pochodzi³y z wielu oœrodków akademickich. By³y to m.in.: Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie,
Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc³awiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
Uniwersytet Jagielloñski, Uniwersytet Warszawski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw³a II, Akademia Ekonomiczna
im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Akademia Finansów w Warszawie, Akademia Œwiêtokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciñski,
Uniwersytet Gdañski, Uniwersytet £ódzki, Uniwersytet Wroc³awski, Politechnika Radomska, Szko³a G³ówna Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie, Wy¿sza Szko³a Finansów i Zarz¹dzania w Warszawie, Wy¿sza Szko³a Bankowa w Toruniu.
Jury, z³o¿one z wybitnych przedstawicieli polskiej nauki, a tak¿e praktyki ubezpieczeñ, ocenia³o prace w odrêbnych
kategoriach.
Jury pod przewodnictwem dr Stanis³awa Rogowskiego, przyzna³o ³¹cznie trzy nagrody w kategorii prac doktorskich, cztery
nagrody w kategorii prac magisterskich oraz cztery nagrody w kategorii prac licencjackich. Dodatkowo Rzecznik
Ubezpieczonych, Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej oraz Przewodnicz¹cy Jury przyznali wyró¿nienia.

W kategorii prac doktorskich kolejno zajêli:
I miejsce – dr Aleksander Raczyñski za pracê pt. „Sytuacja prawna poszkodowanego w ubezpieczeniu odpowiedzialnoœci
cywilnej”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. Janina Panowicz – Lipska. Praca zosta³a napisana na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu.
II miejsce – dr Malwina Lemkowska za pracê pt. „Fuzje i przejêcia jako determinanty wzrostu wartoœci zak³adu ubezpieczeñ
na Jednolitym Rynku Ubezpieczeniowym Wspólnoty Europejskiej”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. Jerzy Handschke.
Praca zosta³a napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
III miejsce – dr Grzegorz Strupczewski za pracê pt. „Finansowe skutki ryzyka powodzi w Polsce”. Promotorem pracy jest
prof. dr hab. Wanda Su³kowska. Praca zosta³a napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

W kategorii prac magisterskich kolejno zajêli:
I miejsce – mgr Marta Wiak za pracê pt. „Koncepcja mikroubezpieczeñ w odniesieniu do polskich ubezpieczeñ rolnych”.
Promotorem pracy jest prof. dr hab. Jerzy Handschke. Praca zosta³a napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
II miejsce – mgr Wioleta Kardasz za pracê pt. „Sekurytyzacja jako nowy element zarz¹dzania ryzykiem w zak³adzie
ubezpieczeniowym i reasekuracyjnym”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. Jerzy Handschke. Praca zosta³a napisana
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
III miejsce (2 prace ex aequo) – mgr Jan Ulañski za pracê pt. „Ogólne warunki umowy w umowie ubezpieczenia”. Promotorem
pracy jest dr Szymon Byczko. Praca zosta³a napisana na Uniwersytecie £ódzkim.
oraz mgr Pawe³ Grzonkowski za pracê pt. „Obligacje katastroficzne w procesie zarz¹dzania ryzykiem ubezpieczyciela”.
Promotorem pracy jest prof. dr hab. Maria Kuchlewska. Praca zosta³a napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
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W kategorii prac licencjackich kolejno zajêli:
I miejsce – Monika MoŸdzioch za pracê pt. „Adekwatnoœæ zakresu i stawek w dotowanych ubezpieczeniach upraw w Polsce”.
Promotorem pracy jest dr Krzysztof £yskawa. Praca zosta³a napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
II miejsce – Aleksandra Hêæka za pracê pt. „Wspó³praca banków i zak³adów ubezpieczeñ w zakresie dystrybucji us³ug
ubezpieczeniowych na przyk³adzie Banku Zachodniego WBK S.A.”. Promotorem pracy jest dr Anna Kufel – Siemiñska. Praca
zosta³a napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
III miejsce (2 prace ex aequo) Szymon Surynt za pracê pt. „Pracownicze programy emerytalne w zabezpieczeniu ryzyka
staroœci na rynku polskim”. Promotorem pracy jest dr Barbara Wiêckowska. Praca zosta³a napisana w Wy¿szej Szkole
Finansów i Zarz¹dzania w Warszawie.
oraz Maria Kopiñska za pracê pt. „Metody rekompensowania szkód na terenach górnictwa odkrywkowego w Polsce”.
Promotorem pracy jest dr Piotr Manikowski. Praca zosta³a napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
Ponadto, Rzecznik Ubezpieczonych, Przewodnicz¹cy Jury Konkursu oraz Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej przyznali
wyró¿nienia.
Wyró¿nienie Rzecznika Ubezpieczonych otrzyma³a Karolina Sza³ za pracê magistersk¹ pt. „Instytucja regresu w prawie
ubezpieczeniowym”. Promotorem pracy jest dr Marcin Orlicki. Praca zosta³a napisana na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu.
Wyró¿nienie Przewodnicz¹cego Jury otrzyma³ Tomasz Bartosz Lasocki za pracê magistersk¹ pt. „Prawo do emerytury
w orzecznictwie Trybuna³u Konstytucyjnego”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. Inetta Jêdrasik – Jankowska. Praca zosta³a
napisana na Uniwersytecie Warszawskim.
Wyró¿nienie Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej otrzyma³a Aleksandra Karwacka za pracê magistersk¹ pt. „Znaczenie
ubezpieczeñ w procesie inwestycji budowlanej”. Promotorem pracy jest prof. nadzw. dr Roman Fulneczek. Praca zosta³a
napisana w Akademii Finansów w Warszawie.
Na uroczystoœæ wrêczenia nagród przybyli laureaci wraz z promotorami, cz³onkowie jury, przedstawiciele instytucji i firm
wspieraj¹cych konkurs. Zaproszeni goœcie zostali uroczyœcie powitani przez organizatorów konkursu.
O wrêczenie dyplomów i nagród zostali poproszeni poszczególni przedstawiciele sponsorów i instytucji wspieraj¹cych
Konkurs. Ka¿dy laureat otrzyma³ równie¿ nagrody ksi¹¿kowe, ufundowane przez wydawnictwa bran¿owe: Wydawnictwo
C.H. BECK, Oficyna Wydawnicza BRANTA, Wydawnictwo POLTEXT.
Spotkanie by³o doskona³¹ okazj¹ do poznania siê laureatów i ich promotorów z organizatorami i sponsorami konkursu,
co mamy nadziejê, bêdzie owocne dla wszystkich i stworzy okazjê do podjêcia przez nich wspó³pracy.
Uroczystoœæ, która przebiega³a w przyjemnej i serdecznej atmosferze, zakoñczy³y gratulacje i symboliczna lampka
szampana.
Opracowa³: Piotr Budzianowski, sekretarz jury
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