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BYå GOSPODARZEM
I PARTNEREM
Z Przewodniczàcym Komisji Nadzoru Finansowego
Stanis∏awem Kluzà rozmawia Anna Arwaniti.
Anna Arwaniti: W jednym z wywiadów Pan Przewodniczàcy powiedzia∏: „stawiam na dialog z rynkiem”, czy mog´ prosiç o rozwini´cie
tej tezy?
Stanis∏aw Kluza: KNF zale˝y na
zmianie standardów w komunikacji
i wspó∏pracy z rynkiem. Wszyscy
gramy w jednej dru˝ynie. Zale˝y
nam na rozwoju rynku finansowego
w Polsce. Komisja stawia sobie za cel
bycie dla rynku gospodarzem i partnerem.
Podam przyk∏ad legislacji, bo dotychczasowe standardy dzia∏ania
w tym zakresie oceniam jako niewystarczajàce. W mojej ocenie przed
stworzeniem przepisu prawnego nale˝y wykonaç analiz´ ekonomicznà.
W naszych realiach ten mechanizm
funkcjonowa∏ wadliwie – cz´sto zbyt
póêno dostrzegano potrzeb´ stworzenia regulacji, nie by∏o wi´c czasu
na wykonanie stosownych analiz i od
razu tworzony by∏ przepis. Na dodatek, cz´sto taki przepis by∏ jednostronny – traktowa∏ o sprawach, które by∏y wa˝ne tylko dla jednej grupy.
W przypadku przepisów bezspornych sprawa by∏a prosta, ale przecie˝ wiele propozycji przepisów
wzbudza∏o kontrowersje i pytania.
Wtedy druga strona, widzàc swojà

bezradnoÊç w rozmowie z regulatorem, próbowa∏a wywieraç nacisk
poprzez polemik´ publicystycznà.
W efekcie zamiast debaty eksperckiej mieliÊmy medialnà przepychank´.
To trzeba zmieniç. W ocenie KNF
przed zmianà legislacyjnà powinny
si´ odbywaç wspólne prekonsultacje
i merytoryczna dyskusja. Dobre prawo musi uwzgl´dniaç wszystkie
punkty widzenia.
A.A.: Jednym z zadaƒ KNF jest podejmowanie dzia∏aƒ edukacyjnych,
na jakich obszarach skupia si´
urzàd?
S.K.: Edukacja to priorytet KNF.
Jednym z celów Komisji jest wprowadzenie elementów rynku finansowego do programu szkolnego. Obecnie
w szkolnych zadaniach matematycznych brak jest przyk∏adów bazujàcych na mechanizmach gospodarczych. Wprowadzenie do programów
szko∏y podstawowej i Êredniej prostych terminów dotyczàcych rynku
finansowego jest niezb´dne. Uczniowie powinni zapoznaç si´ z terminami stosowanymi w rzeczywistoÊci,
w której przychodzi im ˝yç.
Z kolei uczniowie gimnazjum
w trakcie lekcji z podstaw przedsi´biorczoÊci powinni mieç mo˝liwoÊç

KNF sprawuje nadzór nad rynkiem finansowym
obejmujàcy nadzór bankowy, emerytalny, ubezpieczeniowy, nadzór nad rynkiem kapita∏owym,
instytucjami pieniàdza elektronicznego oraz nadzór uzupe∏niajàcy nad konglomeratami finansowymi. Od dnia 1 stycznia 2008 r. KNF b´dzie
wykonywa∏a zadania nale˝àce dotychczas do
Komisji Nadzoru Bankowego.
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poznania zastosowaƒ matematyki
do zarzàdzania finansami osobistymi. Chodzi o wychowanie przysz∏ych pokoleƒ klientów rynku
finansowego. KNF chcia∏aby przekonaç do zmian osoby decydujàce
o programach szkolnych. Spotykamy si´ w tej sprawie z przedstawicielami ministerstwa edukacji.
A.A.: Jak pan Przewodniczàcy ocenia stan ÊwiadomoÊci ubezpieczeniowej Polaków?
S.K.: Oceniam, ˝e w obszarze
ubezpieczeƒ mamy do czynienia
z najwi´kszà na rynku finansowym
asymetrià mo˝liwoÊci instytucji finansowych i klientów. Klienci, szczególnie detaliczni, muszà poÊwi´ciç
sporo czasu, pieni´dzy oraz mieç
wiedz´ i determinacj´, ˝eby dojÊç
swoich praw. To zdecydowanie zbyt
du˝o warunków. Tylko pomoc ze
strony paƒstwa jest w stanie ograniczyç t´ asymetri´. KNF b´dzie stara∏a si´ edukowaç klientów w zakresie
ich uprawnieƒ. Wiedza jest najskuteczniejszym narz´dziem klienta
w grze rynkowej.
A.A.: Ustawy ubezpieczeniowe zawierajà szereg prokonsumenckich
uregulowaƒ. Czy polski konsument
mo˝e czuç si´ bezpiecznie na rynku
ubezpieczeniowym?
S.K.: Intuicja podpowiada, ˝e
klient powinien zachowaç ostro˝noÊç i pami´taç, ˝e zak∏ady ubezpie-

➧
3

AKTUALNOÂCI
➧

■ 9 stycznia 2007 r. w siedzibie
Rzecznika Ubezpieczonych
odby∏o si´ robocze spotkanie
z Prezes Zarzàdu Towarzystwa
Ubezpieczeƒ LINK 4 S.A. Zofià
Dzik nt. sposobu prawid∏owego
potwierdzania umów zawartych
z tytu∏u obowiàzkowego
ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci
cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych (wydruk
z komputera).
■ 18 stycznia 2007 r. w Poznaniu mia∏a miejsce konferencja
naukowa pt. „Aktualne problemy ubezpieczeƒ komunikacyjnych” zorganizowana przez
Katedr´ Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego
Wydzia∏u Prawa i Administracji
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Rzecznik
Ubezpieczonych objà∏ patronat
merytoryczny nad konferencjà.
Naczelnik Wydzia∏u Skarg i Interwencji w Biurze Rzecznika
Ubezpieczonych, mgr Magdalena Kudlak wyg∏osi∏a referat
„Niektóre problemy naruszania
praw konsumentów
w ubezpieczeniach komunikacyjnych”.
■ Rzecznik Ubezpieczonych wystàpi∏ do Przewodniczàcego
Komisji Nadzoru Finansowego
z pismem, w którym poinformowa∏ o przypadkach nieterminowego post´powania odszkodowawczego, prowadzonego przez
PZU S.A. w sprawach,
w których zg∏aszajàcymi
roszczenia odszkodowawcze sà
osoby korzystajàce z ochrony
sprawcy szkody, ubezpieczonego
w zakresie umowy obowiàzkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
■ Rzecznik Ubezpieczonych
zwróci∏ si´ z proÊbà do Prezesów
Zarzàdów: TU Allianz Polska
S.A. oraz PZU S.A. o wyjaÊnienia
w sprawie praktyki stosowanej
przez ww. zak∏ady ubezpieczeƒ
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Celem nadzoru jest zapewnienie prawid∏owego
funkcjonowania rynku finansowego, jego stabilnoÊci, bezpieczeƒstwa oraz przejrzystoÊci, a tak˝e zapewniania ochrony interesów tego rynku.
czeƒ nie sà organizacjami charytatywnymi.
Weêmy choçby reklamy produktów ubezpieczeniowych – pojawia∏y
si´ zastrze˝enia co do ich rzetelnoÊci. Wed∏ug KNF po˝yteczna by∏aby
zmiana przepisów polegajàca na
wprowadzeniu ustawowego wymogu rzetelnoÊci treÊci reklamowych,
w szczególnoÊci nie pomijania w reklamach istotnych informacji potrzebnych przeci´tnemu konsumentowi do podj´cia Êwiadomej decyzji
dotyczàcej umowy ubezpieczenia.
B´dziemy o to zabiegaç.
A.A.: Jakie jest stanowisko KNF
w sprawie wyp∏at Êrodków zgromadzonych w OFE?
S.K.: Przede wszystkim kwestia
wyp∏at Êwiadczeƒ ze Êrodków zgromadzonych w OFE wymaga pilnej
regulacji, bo pierwsze wyp∏aty z kapita∏owej cz´Êci obowiàzkowego
systemu emerytalnego rozpocznà
si´ 1 stycznia 2009 r. Naszym zdaniem formà wyp∏at Êrodków zgromadzonych w OFE powinna byç
emerytura do˝ywotnia, co nie wyklucza, ˝e mo˝e byç ona indywidualna bàdê rodzinna. W ocenie
Urz´du KNF formà organizacyjnà
dostawców emerytur do˝ywotnich
powinny byç zak∏ady ubezpieczeƒ
na ˝ycie.
Zgodnie z naszà rekomendacjà
Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
wykonywa∏by funkcj´ fizycznej wyp∏aty po∏àczonego Êwiadczenia z zak∏adów emerytalnych wraz ze
Êwiadczeniami z cz´Êci repartycyjnej. Propozycja Urz´du KNF zak∏ada, ˝e ZUS przekazywa∏by ka˝dej
osobie zamierzajàcej przejÊç na
emerytur´ informacj´ o wysokoÊci
miesi´cznego Êwiadczenia w ka˝dym z zak∏adów emerytalnych lub
towarzystw ubezpieczeƒ na ˝ycie,
a warunkiem przejÊcia na emerytur´ by∏oby wskazanie przez przysz∏ego emeryta dostawcy emerytury.

A.A.: Rzàd przyjà∏ projekt ustawy
o zmianie ustawy o Êwiadczeniach
opieki zdrowotnej, co pan Przewodniczàcy sàdzi o obcià˝eniu firm
ubezpieczeniowych kosztami leczenia ofiar wypadków drogowych?
S.K.: Ta kwestia znajduje si´ poza
w∏aÊciwoÊcià KNF, nale˝y do tematów z zakresu polityki spo∏ecznej
rzàdu i zabiegajàc o niezale˝noÊç
nadzoru od debaty politycznej, pozostawiam ten obszar w gestii innych
uczestników debaty. Powtórz´ to co
powiedzia∏em o tworzeniu dobrego
prawa: potrzebna jest analiza ekonomiczna i dyskusja ze wszystkimi
zainteresowanymi stronami.
A.A.: Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych za 2006
r. sà korzystniejsze w porównaniu
z rokiem ubieg∏ym. Jak pan Przewodniczàcy ocenia perspektywy rozwoju rynku ubezpieczeniowego
w Polsce?
S.K.: Rynek wcià˝ ma olbrzymi
potencja∏. Bran˝a jest w Êwietnej
kondycji finansowej. Dzisiaj system
jest bezpieczny. Nadchodzàca zmiana dotyczàca wymogów kapita∏owych wprowadzanych przez Solvency II, nie zmieni tej sytuacji.
Z naszych analiz wynika, ˝e przy odpowiednim podejÊciu cz´Êç towarzystw mog∏aby nawet posiadaç
mniejsze kapita∏y. JeÊli ubezpieczyciele wykazaliby si´ wi´kszà wspó∏pracà z nadzorem, by∏oby to dla nich
korzystne.
Najbli˝szà przysz∏oÊç widz´ w jasnych barwach, ale dochodzà do nas
g∏osy, ˝e klienci zbyt cz´sto sà êle
traktowani i w ocenie KNF jest to
obecnie najwi´ksze zagro˝enie dla
wiarygodnoÊci i zaufania do produktów ubezpieczeniowych, co mo˝e
byç z perspektywy czasu ograniczeniem dla rozwoju sektora.
A.A.: Dzi´kuj´ za rozmow´
■
Anna Arwaniti
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Rozpatrywanie skarg z zakresu
ubezpieczeƒ gospodarczych
Do BRU w roku 2006 wp∏yn´∏o 6404 pisemnych
skarg zg∏aszanych w indywidualnych sprawach
z zakresu problematyki ubezpieczeƒ gospodarczych tj. o 39,2% wi´cej ni˝ w roku poprzednim.
ciàgu 11 letniego okresu
dzia∏ania urz´du, liczba
nap∏ywajàcych skarg systematycznie wzrasta∏a, za wyjàt-

W

i radcowskie jak i inne podmioty,
które Êwiadczà us∏ugi w tym zakresie w ramach prowadzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej. Tà drogà skie-

Tabela nr 1. Liczba skarg z zakresu ubezpieczeƒ gospodarczych
kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w latach 1995/96 – 2006
Lp.

Rok

Liczba skarg ogó∏em

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1995/96
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

1 089
1 043
1 419
1 711
2 430
2 866
2 576
3 273
4 235
4 601
6 404

12.

Ogó∏em

31 647

kiem 2002 r., w którym nastàpi∏
niewielki spadek spowodowany
znacznym rozszerzeniem w tym
czasie systemu poradnictwa, zarówno telefonicznego jak te˝ w formie kontaktów internetowych.
¸àcznie w latach
1995/96 – 2006 r. do Rzecznika
wp∏yn´∏o 31 647 pisemnych skarg
(tabela nr 1). Nap∏ywa∏y one zarówno bezpoÊrednio od osób ubezpieczonych, ubezpieczajàcych, uposa˝onych i uprawnionych z umowy
ubezpieczenia, jak te˝ za poÊrednictwem innych podmiotów (wykres nr 1). Zwraca uwag´ wÊród
podmiotów sk∏adajàcych skargi rosnàcy udzia∏ pe∏nomocników tj.
podmiotów zajmujàcych si´ zarówno zarobkowo jak i bezp∏atnie poÊredniczeniem w uzyskiwaniu odszkodowaƒ od z.u. Sà wÊród nich
zarówno kancelarie adwokackie
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rowano do Rzecznika o 5,6%
wystàpieƒ wi´cej ni˝ w roku 2005 r.

Podpisanie 18 grudnia 2002 r. Porozumienia o wspó∏pracy pomi´dzy
KNUiFE a RU (ze zmianami wprowadzonymi aneksem z dnia 4 maja
2005 r.) spowodowa∏o przekazywanie przez organ nadzoru do BRU
skarg, dotyczàcych indywidualnych
sporów konsumenckich. Równie˝
coraz szersza wspó∏praca z powiatowymi i miejskimi rzecznikami
konsumentów skutkuje m.in. przekazywaniem skarg do BRU tak˝e
i przez te podmioty.
1. TEMATYKA SKARG
1.1. Najliczniejsza grupa skarg
odnosi∏a si´ do problematyki ubezpieczeƒ komunikacyjnych, tj. obowiàzkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
ubezpieczeƒ autocasco, ubezpieczeƒ assistance, oraz Zielonej Karty. W porównaniu do roku ubieg∏ego procentowy udzia∏ skarg tej
grupy uleg∏ zwi´kszeniu o 1,1% (w
sprawozdaniu odmiennie ni˝ w latach poprzednich, zaliczono do grupy skarg na ubezpieczenia komuni-
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przy zawieraniu umów komunikacyjnych (OC kom, AC).
■ Rzecznik Ubezpieczonych wystàpi∏ z pismem do Dyrektora
Departamentu Polityki Konsumenckiej Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie podejrzenia stosowania
przez TUiR WARTA S.A. praktyk naruszajàcych zbiorowe
interesy konsumentów, polegajàcych m.in. na ograniczaniu
dost´pu do dokumentacji akt
szkodowych, która mia∏a wp∏yw
na ustalenie odpowiedzialnoÊci
zak∏adu ubezpieczeƒ i wysokoÊç
odszkodowania lub Êwiadczenia,
w którym Rzecznik przedstawi∏
stanowisko w sprawie.
■ Rzecznik Ubezpieczonych
zwróci∏ si´ z wnioskiem do Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej
o rozwa˝enie mo˝liwoÊci podj´cia
prac legislacyjnych, które
pozwoli∏yby rozwiàzaç problem
na rynku ubezpieczeƒ i otwartych
funduszy emerytalnych dotyczàcy
szkód poniesionych w wyniku
nieodprowadzania przez p∏atnika
sk∏adek na ubezpieczenie emerytalne w okresie niezdolnoÊci do
pracy spowodowanej wypadkiem
komunikacyjnym;
■ Rzecznik Ubezpieczonych
wystàpi∏ z pismem do Dyrektora
Delegatury Urz´du Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
w Gdaƒsku, w którym przedstawi∏ stanowisko w sprawie
zani˝ania przez PZU S.A. kwot
odszkodowaƒ za naprawy pojazdów, poprzez korekty cen za
u˝yte cz´Êci zamienne oraz
wykonywane us∏ugi
blacharsko-mechaniczno-lakiernicze.
■ Rzecznik Ubezpieczonych
zg∏osi∏ Prezesowi Izby Gospodarczej Ubezpieczeƒ i Obs∏ugi
Ryzyka propozycje odnoszàce si´
do zagadnieƒ, które powinny
staç si´ przedmiotem prac Rady
Rozwoju Rynku Finansowego.
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Wykres nr 2. Tematyka skarg z zakresu ubezpieczeƒ gospodarczych
wp∏ywajàcych do Rzecznika Ubezpieczonych w 2006 r.

kacyjne równie˝ wystàpienia dotyczàce sk∏adek na te ubezpieczenia,
co spowodowa∏o zmiany w statystyce skarg (wykres nr 2). Odnotowaç
nale˝y, ˝e od poczàtku dzia∏alnoÊci
RU ubezpieczenia komunikacyjne
stanowi∏y najwi´kszà liczebnie
grup´ skarg. W latach 90-tych
skarg tych notowano od 59 do 68%,
zaÊ od 2000 roku liczba ta oscyluje
mi´dzy 55 a 59%. Tak znaczàca
liczba wynika g∏ównie z faktu, ˝e
sà to i zapewne b´dà w przysz∏oÊci
najcz´Êciej zawierane umowy ubezpieczenia, choçby z racji obowiàzkowego a tym samym masowego
charakteru ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
Wysoka pozycja w zakresie liczebnoÊci skarg w tej grupie ubezpieczeƒ, bo 6,9% przypad∏a problemom odnoszàcym si´ do sk∏adek
ubezpieczeniowych.
Ubezpieczajàcy w zakresie problematyki zagadnieƒ ogólnych
skar˝yli si´ przede wszystkim na:
❑ wystàpienie tzw. podwójnego
ubezpieczenia OC posiadaczy
pojazdów mechanicznych, do
którego dosz∏o w zwiàzku z nabyciem pojazdu od innego posiadacza;
❑ trudnoÊci z uzyskaniem zwrotu niewykorzystanej cz´Êci
sk∏adki za OC komunikacyjne,
w nast´pstwie zbycia pojazdu;
❑ wysokoÊç sk∏adek, w tym na
konstrukcj´ taryf sk∏adek.

Przyczynà powstawania tzw. podwójnego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
jest w znacznej mierze brak znajomoÊci przez cz´Êç posiadaczy pojazdów przepisów okreÊlajàcych zasady
funkcjonowania tego ubezpieczenia, w tym zmian jakie wprowadzi∏a od 1 stycznia 2004 r. ustawa
z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiàzkowych UFG
i PBUK.
BezpoÊrednià przyczynà skarg
by∏o:
❑ ca∏kowita odmowa uznania
roszczenia o odszkodowanie
lub Êwiadczenie;
❑ odmowa uznania cz´Êci roszczenia odszkodowawczego;
❑ opiesza∏e prowadzenie post´powaƒ odszkodowawczych, co
prowadzi∏o do nieterminowego
zaspokajania roszczeƒ;
❑ odmowa
lub
utrudnienia
w udost´pnianiu akt szkody;
❑ niedostateczne informowanie
o dokumentach wymaganych
w zwiàzku z likwidowanà szkodà;
❑ brak wyczerpujàcych uzasadnieƒ dla przyjmowanych przez
zak∏ady stanowisk, zarówno
gdy dotyczy∏y odmowy uznania
roszczenia, jak i wysokoÊci
ustalonego odszkodowania lub
Êwiadczenia.
Ponadto cz´Êç skarg dotyczy∏a
UFG, w tym najcz´Êciej:
P ISMO R ZECZNIKA U BEZPIECZONYCH

❑ nak∏adania op∏at tytu∏em niedope∏nienia obowiàzku zawarcia umowy obowiàzkowego
ubezpieczenia OC posiadaczy
pojazdów mechanicznych;
❑ odmowy uznania w ca∏oÊci lub
w cz´Êci zasadnoÊci roszczeƒ
odszkodowawczych zg∏aszanych do Funduszu.
1.2. Drugie miejsce z uwagi na
iloÊç zajmujà skargi dotyczàce
ubezpieczeƒ na ˝ycie. Ich procentowy udzia∏ w ogólnej liczbie skarg
jest wysoki tj. 15,9% lecz w porównaniu do roku 2005 zmniejszy∏ si´
o 2,4% w grupie dotyczàcej ubezpieczeƒ zawartych po 1989 r., zaÊ
niewielki spadek o (0,8%) odnotowano w skargach zwiàzanych
z ubezpieczeniami tzw. „starego
portfela”, tj. z umowami na ˝ycie
zawartymi z Paƒstwowym Zak∏adem Ubezpieczeƒ przed 1989 rokiem. Liczba skarg dotyczàcych
ubezpieczeƒ na ˝ycie w czasie
ubieg∏ego 11-lecia waha∏a si´ od
9 do 18 %, przy czym w ostatnich
kilku latach wyraênie zaznacza si´
tendencja wygasania skarg na
ubezpieczenia z zakresu tzw. „starego portfela”, przy wzroÊcie,
z wyjàtkiem minionego roku, liczby skarg na pozosta∏e ubezpieczenia dzia∏u I.
Najcz´Êciej podnoszonymi zarzutami pod adresem zak∏adów ubezpieczeƒ by∏y:
a) odmowa uznania roszczenia
przez z.u., uzasadnieniem, i˝:
❑ zdarzenie ubezpieczeniowe nie
mieÊci si´ w granicach ochrony
gwarantowanej umowà;
❑ ubezpieczony zatai∏ lub poda∏
niepe∏ne informacje o stanie
zdrowia przed zawarciem
umowy ubezpieczenia;
b) zbyt niska wobec oczekiwaƒ
ubezpieczonego tzw. wartoÊç wykupu polisy, proponowana osobom
wypowiadajàcym umowy w czasie
jej trwania. Skargi te sà konsekwencjà rezygnacji z zawartej
umowy ubezpieczenia na ˝ycie
zwiàzanej z ubezpieczeniowym
funduszem kapita∏owym, gdy
ubezpieczony ubiega si´ o przewidziany w umowie wykup polisy.
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Wypowiadanie tych umów w czasie
ich trwania wywo∏ane jest mi´dzy
innymi pogorszeniem sytuacji materialnej ubezpieczonych jak te˝
w wi´kszoÊci przypadków dowodzi
nietrafnoÊci decyzji zawarcia cz´Êci
tych umów;
c) okolicznoÊci towarzyszàce
zawarciu umowy ubezpieczenia,
a zw∏aszcza niew∏aÊciwa ocena produktu przez ubezpieczajàcego wynikajàca z braku rzetelnej i obiektywnej informacji ze strony agenta.
W naszej opinii poziom niezadowolenia z zawarcia niedostosowanej do potrzeb ubezpieczonego
umowy ubezpieczenia na ˝ycie wynika równie˝ z niskiej ÊwiadomoÊci
ubezpieczajàcych, co odzwierciedla
si´ m.in. w ich ma∏o aktywnej postawie w kontaktach z agentami
przed i przy zawieraniu umowy
(np. brak czy te˝ nik∏a liczba pytaƒ
o szczegó∏y umowy).
OdnoÊnie skarg dotyczàcych tzw.
„starego portfela”, to podobnie jak
w latach minionych ich przedmiotem by∏a zbyt niska kwota ustalonego Êwiadczenia bàdê to z tytu∏u
ubezpieczenia dzieci (tzw. ubezpieczenie posagowe) lub ubezpieczenia renty odroczonej. Cz´Êç skarg
w tej grupie dotyczy∏a nadto problemu przedawnienia si´ roszczeƒ.
Niestety problem waloryzacji tych
Êwiadczeƒ nie doczeka∏ si´ systemowych rozwiàzaƒ, które pozwoli∏yby na uzyskanie od PZU ˚YCIE
S.A. Êwiadczeƒ w spodziewanej
przez ubezpieczonych wysokoÊci,
dlatego znaczna cz´Êç spornych
spraw kierowana jest na drog´ sàdowà. W licznych przypadkach,
w wyniku interwencji RU dochodzi∏o do zawarcia ugody pozasàdowej. W jednym przypadku dosz∏o
do rozstrzygni´cia sporu przed Sàdem Polubownym przy RU.

1.3. Ubezpieczenia OC zawodowej lub OC w ˝yciu prywatnym
jeszcze kilka lat temu zajmowa∏y
koƒcowe miejsca pod wzgl´dem liczebnoÊci skarg. Jednak od trzech
lat liczba skarg w tej grupie systematycznie wzrasta (aktualnie wynosi 7,2%), na co g∏ównie ma wp∏yw
wprowadzanie ustawowego obowiàzku ubezpieczania si´ w tym zakresie dla wielu grup zawodowych.
Niewielkie jest w dalszym ciàgu zainteresowanie tym ubezpieczeniem przez osoby prywatne, a zawieranie umów nast´puje niemal
wy∏àcznie poprzez w∏àczanie ich
do zakresu ubezpieczeƒ majàtkowych mieszkaƒ czy budynków.
W skargach podnoszone by∏y najcz´Êciej nast´pujàce kwestie:
❑ odmowa wyp∏aty odszkodowania motywowana przez z.u.
brakiem ochrony ubezpieczeniowej wynikajàcej z zakresu
zawartej umowy;
❑ ustalanie przez z.u. nieadekwatnej do rozmiaru szkody
wartoÊci odszkodowania, co
zdaniem skar˝àcych wynika
z braku starannoÊci w okreÊlaniu zakresu i wartoÊci szkody
a w cz´Êci przypadków – ze
zbyt niskiej sumy gwarancyjnej.
1.4. Kolejne miejsce pod wzgl´dem liczby skarg zajmowa∏y sprawy odnoszàce si´ do ubezpieczenia
mienia od kradzie˝y z w∏amaniem,
od ognia i innych zdarzeƒ losowych. Procentowy ich udzia∏ uleg∏
zmniejszeniu w stosunku do roku
ubieg∏ego o 0,1%. Liczba tej grupy
skarg podlega zmniejszaniu si´
w porównaniu z latami ubieg∏ymi,
mimo i˝ wzros∏a liczba zawartych
tego rodzaju umów. Mo˝na zatem
ostro˝nie wnioskowaç, ˝e jakoÊç
us∏ug ubezpieczeniowych Êwiad-
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Najliczniejsza grupa skarg odnosi∏a si´ do problematyki ubezpieczeƒ komunikacyjnych, tj.
obowiàzkowego ubezpieczenia OC posiadaczy
pojazdów mechanicznych, ubezpieczeƒ autocasco, ubezpieczeƒ assistance, oraz Zielonej Karty.
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■ Minister Finansów poinformowa∏ Rzecznika Ubezpieczonych,
i˝ podjà∏ decyzj´ powo∏ujàcà
dr Ryszarda Zelwiaƒskiego na
cz∏onka Rady Ubezpieczonych,
zg∏oszonego z ramienia Rzecznika
Praw Obywatelskich, w miejsce
zmar∏ego prof. dr hab. Tadeusza
Sangowskiego;
■ 1 marca 2007 r. Rzecznik Ubezpieczonych przekaza∏ Prezesowi
Rady Ministrów sprawozdanie ze
swojej dzia∏alnoÊci w 2006 roku.
■ W listopadzie 2006 r. Rzecznik
Ubezpieczonych wraz z Fundacjà
Edukacji Ubezpieczeniowej og∏osili
rozpocz´cie kolejnej VI edycji Konkursu na najlepszà prac´ doktorskà, podyplomowà, magisterskà
i licencjackà (dyplomowà) z dziedziny ubezpieczeƒ gospodarczych
i spo∏ecznych. Patronat medialny
nad VI edycjà Konkursu obj´∏a Gazeta Ubezpieczeniowa, która jest
wspó∏organizatorem Konkursu.
Na konkurs wp∏yn´∏o 6 prac
doktorskich, 18 prac magisterskich oraz po jednej pracy podyplomowej i licencjackiej. W dniu
7 marca br. odby∏o si´ I posiedzenie jury na którym przekazano
prace konkursowe jurorom celem
dokonania pierwszej recenzji. Zakoƒczenie I recenzji przewiduje si´
na koniec marca 2007 r. Od
2 kwietnia br., rozpoczyna si´ II
etap post´powania wst´pnego.
W ciàgu trzech tygodni jurorzy dokonajà drugiej recenzji prac konkursowych. Po uzyskaniu wyników obu recenzji jury dokona
wyboru najlepszych prac z ka˝dej
z wymienionych grup oraz przyzna nagrody. Posiedzenie na którym wy∏onieni zostanà laureaci
konkursu zaplanowane jest
w I po∏owie maja br. Konkurs zakoƒczy uroczyste wr´czenie nagród. UroczystoÊç zaplanowano
w I po∏owie czerwca br.
■ 8 marca 2007r. W biurze RzU
odby∏a si´ konferencja prasowa
poÊwi´cona aktualnym problemom
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czonych tej grupie ubezpieczeƒ uleg∏a pewnej poprawie.
Przyczynà odmowy wyp∏aty odszkodowania przez z.u. by∏o najcz´Êciej:
❑ brak ochrony ubezpieczeniowej
b´dàcy konsekwencjà jej zakresu wynikajàcego z zawartej
umowy wobec zdarzenia stanowiàcego podstaw´ roszczenia;
❑ niedostosowanie zabezpieczenia mienia do wymogów zawartych w o.w.u.;
❑ nieop∏acenie w terminie sk∏adki lub jej raty;
❑ niedope∏nienie wymogów ustalonych w o.w.u. dla procesu likwidacji szkody w warunkach
umowy ubezpieczenia np. nieterminowe zg∏oszenie szkody.
1.5. Nadal wzrasta nap∏yw pisemnych wystàpieƒ dotyczàcych
interpretacji przepisów ubezpieczeniowych. Wynika to zarówno z trudnoÊci jakie dla wielu konsumentów
stanowi znajomoÊç szerokiej problematyki ubezpieczeƒ gospodarczych,
jak równie˝ z postrzegania urz´du
RU, jako profesjonalnego i obiektywnego oÊrodka informacji i edukacji ubezpieczeniowej, w∏aÊciwego

do podnoszenia zagadnieƒ prawnych budzàcych wàtpliwoÊci konsumentów w zwiàzku z ich stosowaniem w praktyce. Zaznaczyç
nale˝y, ˝e wzrost liczby tych pytaƒ
notowany jest mimo rozbudowy
innych
p∏aszczyzn
dzia∏ania
urz´du RU w tym zakresie jak np.
dy˝urów telefonicznych, portalu
internetowego, poczty elektronicznej, z których korzysta równie˝
coraz wi´ksza liczba osób. Âwiadczy to o rosnàcym zapotrzebowaniu konsumentów us∏ug ubezpieczeniowych na informacje z tego
zakresu.
1.6. Nast´pna grupa skarg dotyczy∏a NNW. Procentowy ich udzia∏ w ca∏oÊci skarg uleg∏ zmniejszeniu o 0,6%
w stosunku do roku ubieg∏ego.
Przyczynà tych skarg by∏y najcz´Êciej:
❑ odmowa przyznania odszkodowania z powodu braku odpowiedzialnoÊci za zdarzenie – gdy
zdaniem z.u. nie mieÊci si´ ono
w granicach zakreÊlonych warunkami umowy ubezpieczenia;
❑ spory o wysokoÊç odszkodowania – w tym mieszczà si´ zarówno zarzuty dotyczàce zani-

Tabela nr 2. Zarzuty zawarte w skargach z zakresu ubezpieczeƒ
gospodarczych wp∏ywajàcych do Rzecznika Ubezpieczonych w 2006 r.
Lp. Przyczyna skargi

Liczba

%

1. Oddalenie roszczenia
2. Spór co do wysokoÊci przyznanego
odszkodowania lub Êwiadczenia
3. Opiesza∏oÊç w post´powaniu odszkodowawczym
4. Zani˝ona wartoÊç wykupu polisy
(dot. ubezpieczenia na ˝ycie)
5. Odmowa wykupu wartoÊci polisy
(dot. ubezpieczenia na ˝ycie)
6. Odmowa przej´cia op∏acania sk∏adek
(dot. ubezpieczenia na ˝ycie)
7. Opiesza∏oÊç w wykupie polisy
(dot. ubezpieczenia na ˝ycie)
8. Odmowa kontynuacji ubezpieczenia
9. Zmiana owu w trakcie trwania umowy
10. Zmiana sumy ubezpieczenia
11. Inne, w tym; wysokoÊç sk∏adek, poprawnoÊç ich
naliczania, zwrot sk∏adek; interpretacja przepisów
ubezpieczeniowych; kara za brak OC kom.; regresy
12. Brak wyraênej przyczyny skargi
13. Brak w∏aÊciwoÊci Rzecznika Ubezpieczonych

2094

32,7

2514
792

39,2
12,4

72

1,1

13

0,2

10

0,2

7
17
12
5

0,1
0,3
0,2
0,1

838
15
15

13,1
0,2
0,2

14. Ogó∏em

6404

100
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˝enia procentu uszczerbku na
zdrowiu, jak te˝ zbyt niskiej
kwoty przyznanego odszkodowania.
2. ZARZUTY ZAWARTE
W SKARGACH Z ZAKRESU
UBEZPIECZE¡
GOSPODARCZYCH.
Podobnie jak w roku minionym
najwi´cej, bo oko∏o 85% skarg (tabela nr 2) dotyczy trzech grup problemów:
❑ oddalenia roszczenia;
❑ sporu co do wysokoÊci przyznanego odszkodowania lub Êwiadczenia;
❑ opiesza∏oÊci w post´powaniu
odszkodowawczym.
IloÊç skarg dotyczàcych pierwszej
grupy zmniejszy∏a si´ o 0,3% a drugiej wzros∏a o 2,2%. W zakresie nieterminowego prowadzenia post´powania poziom jest niezmieniony.
Inne przyczyny skarg to:
❑ utrzymujàcy si´, mimo zmian
regulacji prawnych, nieprzyjazny konsumentowi sposób prowadzenia post´powania odszkodowawczego, polegajàcy
na utrudnianiu lub odmowie
dost´pu (w tym kopiowania) do
dokumentów b´dàcych podstawà ustalenia odpowiedzialnoÊci
z.u. oraz wysokoÊci nale˝nego
odszkodowania lub Êwiadczenia;
❑ nak∏adanie i egzekwowanie
op∏at za niedope∏nienie obowiàzku ubezpieczenia oraz niezgodne z oczekiwaniem poszkodowanych ustalenia wysokoÊci
odszkodowaƒ, do wyp∏aty których powo∏any jest UFG;
❑ praca agentów ubezpieczeniowych;
❑ sposób kszta∏towania taryf
sk∏adek w ubezpieczeniach dobrowolnych;
❑ rozliczenia tytu∏em zwrotu niewykorzystanych cz´Êci sk∏adek;
❑ brak nale˝ytego uzasadniania
stanowiska zajmowanego przez
z.u., zw∏aszcza w przypadkach
nieuwzgl´dnienia
roszczeƒ
w ca∏oÊci lub w cz´Êci;
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❑ w odniesieniu do umów ubezpieczeƒ na ˝ycie: zmiana warunków umowy w trakcie jej
trwania; zmiana sumy ubezpieczenia w trakcie trwania umowy; odmowa przej´cia obowiàzku op∏acania sk∏adek przez
z.u.; odmowa kontynuacji umowy ubezpieczenia przez z.u.
3. TRYB ROZPATRYWANIA
SKARG Z ZAKRESU
UBEZPIECZE¡
GOSPODARCZYCH I WYNIKI
INTERWENCJI.
3.1. W zdecydowanej wi´kszoÊci
spraw, bo w 73,6%, Rzecznik podjà∏
interwencj´. Badanie tej wielkoÊci
w czasie ubieg∏ego 11-lecia wskazuje, ˝e nie spad∏a ona nigdy poni˝ej 70%. Pewne jej wahania
w poszczególnych latach wynika∏y
z faktu, i˝ ka˝da skarga badana
jest indywidualnie przed podj´ciem
decyzji o wyborze adekwatnego do
potrzeb konsumenta trybu dzia∏ania Rzecznika.
Podj´cie interwencji w danej
sprawie (najcz´Êciej wobec z.u.)
mia∏o miejsce wówczas gdy z posiadanego materia∏u wynika∏o, i˝ naruszone zosta∏o prawo lub interes
ubezpieczonego lub uprawnionego
z umowy ubezpieczenia. Nie oznacza to, ˝e po zakoƒczeniu post´powania w danej sprawie ocena ta zawsze potwierdza∏a si´. Brak ca∏oÊci
dokumentacji sprawy i opieranie
si´ w zasadzie tylko na materia∏ach i wyjaÊnieniach przes∏anych
przez skar˝àcego powodowa∏o
w pewnych przypadkach, ˝e po wyjaÊnieniach zak∏adu ubezpieczeƒ
bàdê UFG, Rzecznik modyfikowa∏
swoje pierwotne stanowisko (por.
pkt 3.2.).
Zak∏ad ubezpieczeƒ odnoszàc si´
do interwencji Rzecznika bàdê
uznawa∏ jej zasadnoÊç, bàdê te˝
podtrzymywa∏ dotychczas zaj´te
stanowisko, uzupe∏niajàc je zazwyczaj dodatkowymi wyjaÊnieniami.
W takiej sytuacji eksperci BRU
poddawali spraw´ powtórnej ocenie, od której zale˝a∏y dalsze kroki.
W przypadku uznania dalszej zasadnoÊci interwencji, kontynuowa-

no jà. D∏ugoÊç wymiany pism, oraz
co za tym idzie, czas za∏atwiania
skargi ró˝ni∏ si´ wi´c w konkretnych przypadkach.
Spraw´ Rzecznik uznawa∏ za zakoƒczonà, gdy:
❑ z.u. uzna∏ zasadnoÊç interwencji i zmieni∏ swoje stanowisko
w ca∏oÊci lub cz´Êci;
❑ skar˝àcy zawar∏ ugod´ z z.u.;
❑ skar˝àcy wystàpi∏ na drog´ sàdowà;
❑ z.u. ostatecznie odrzuci∏ interwencj´;
❑ w Êwietle kolejnych wyjaÊnieƒ
i po analizie sprawy uzna∏, i˝
prawa i interes ubezpieczonego
nie zosta∏y naruszone.
We wszystkich przypadkach skar˝àcy otrzymywa∏ wyjaÊnienie stanu
prawnego, z którego – w powiàzaniu ze stanem faktycznym – wynika∏o rozstrzygni´cie jego sprawy.
W przypadku nieuwzgl´dnienia
skargi skar˝àcy by∏ równie˝ informowany o mo˝liwoÊci dochodzenia
roszczeƒ na drodze sàdowej oraz
okolicznoÊciach, które musia∏by
udowodniç w takim post´powaniu,
aby mieç szans´ na korzystne dla
siebie orzeczenie. W sytuacjach gdy
Biuro dysponowa∏o orzecznictwem
sàdowym odpowiednim dla sprawy,
przekazywa∏o je skar˝àcemu.
Rzecznik nie podjà∏ interwencji
w 1136 przypadkach, co stanowi
17,7% spraw. Pierwsze miejsce zajmujà przypadki w których autorzy
wystàpieƒ zwracajà si´ do RU
o udzielenie okreÊlonych wyjaÊnieƒ,
lub te˝ sà to sprawy w odniesieniu
do których stwierdzono, i˝ analiza
posiadanych dokumentów nie wskazuje na stwierdzenie naruszenia
prawa bàdê interesów ubezpieczonych lub uprawnionych z umowy
ubezpieczenia. Nie podejmowano
tak˝e interwencji w sprawach kierowanych do Rzecznika, jako drugiego
bàdê kolejnego adresata („do wiadomoÊci”). Ich autorzy wyraênie zaznaczali, i˝ chodzi im jedynie o zapoznanie Rzecznika z danà sprawà.
Materia∏ zawarty w takich skargach
by∏ wykorzystywany odpowiednio
w innych p∏aszczyznach dzia∏alnoÊci
urz´du. Pewna grupa spraw wyma-
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rynku ubezpieczeniowego.
Podczas konferencji Rzecznik
Ubezpieczonych przedstawi∏
sprawozdanie za rok 2006
dotyczàce rozpatrywania skarg
z zakresu ubezpieczeƒ gospodarczych i skarg dotyczàcych
problematyki zabezpieczenia
emerytalnego oraz pracowniczych programów emerytalnych.
■ W dniach 8-9 marca 2007 r.
w Szczecinie odby∏a si´ kolejna,
X Mi´dzynarodowa Konferencja
dotyczàca Przest´pczoÊci Ubezpieczeniowej. W konferencji
uczestniczyli przedstawiciele
Prokuratury, Policji oraz Stra˝y
Po˝arnej. W seminarium udzia∏
wzi´li równie˝ przedstawiciele
Êrodowisk ubezpieczeniowych:
Komisji Nadzoru Finansowego,
Polskiej Izby Ubezpieczeƒ, jak
równie˝ zak∏adów ubezpieczeƒ.
Po raz kolejny w Konferencji
bra∏ udzia∏ przedstawiciel
Rzecznika Ubezpieczonych
Tomasz Wróblewski. W trakcie
wystàpieƒ poruszano problemy
dotyczàce przest´pczoÊci ubezpieczeniowej, jak równie˝ radzono nad Êrodkami zmierzajàcymi
do ograniczenia patologicznego
zjawiska. Istotnym punktem
Konferencji by∏a wymiana poglàdów przedstawicieli ró˝nych instytucji ubezpieczeniowych
w przedmiocie osiàgni´ç oraz
metod w walce z przest´pczoÊcià
ubezpieczeniowà, w czasie której
zaprezentowane zosta∏o stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych.
■ 12 marca 2007 roku w Domu
Dziennikarza przy ul. Folsal
w Warszawie odby∏a si´ konferencja prasowa zorganizowana przez
Polskà Izb´ Ubezpieczeƒ, która
dotyczy∏a rzàdowego projektu
Ustawy o zmianie ustawy
o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków
publicznych oraz niektórych innych ustaw. W konferencji udzia∏
wzi´li: Tomasz Mintoft-Czy˝,
Prezes Polskiej Izby Ubezpieczeƒ,
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ga∏a uzupe∏nienia w zakresie opisu
stanu faktycznego, bez których dalsze jej badanie by∏o niemo˝liwe. Mimo stosownych wskazówek przekazanych skar˝àcemu nie zawsze
udawa∏o si´ dane te pozyskaç co
równie˝ skutkowa∏o wstrzymaniem
si´ od interwencji. Do zakresu
spraw, w których nie podj´to interwencji zaliczone zosta∏y równie˝
przypadki, w których toczà si´ post´powania przed sàdem, zapad∏y
ju˝ wyroki sàdowe, lub zawarto ugod´ z z.u., która zawiera∏a zrzeczenie
si´ przez skar˝àcego dalszych roszczeƒ. W nielicznych sprawach niepodj´cie interwencji wynika∏o
z przedawnienia si´ roszczeƒ.
W sytuacjach wyjàtkowych, szczególnie uzasadnionych przes∏ankami
podmiotowymi bàdê przedmiotowymi RU podejmowa∏ interwencj´
wnoszàc o ich uwzgl´dnienie i zastosowanie trybu wyjàtkowego, mimo istnienia wy˝ej wymienionych
przes∏anek negatywnych.
Wobec 8,7% wniesionych w 2006r.
spraw trwa jeszcze post´powanie
wewn´trzne.
3.2. W ostatecznej ocenie Rzecznika, ponad 60% skarg, w których podj´ta zosta∏a interwencja by∏o w ca∏oÊci lub w cz´Êci zasadnych, mimo i˝
z.u. nie zawsze uznawa∏y przedstawionà argumentacj´ i podtrzymywa∏y wczeÊniej zaj´te stanowisko. Odnotowano to zw∏aszcza w przypadku
sporów odnoszàcych si´ g∏ównie do

stanu faktycznego, w których Rzecznik nie ma mo˝liwoÊci prowadzenia
odr´bnego post´powania dodatkowego, jak te˝ w sprawach, w których
istnia∏a rozbie˝noÊç w interpretacji
obowiàzujàcych przepisów mi´dzy
RU a danym z.u. Informowano wówczas skar˝àcego o mo˝liwoÊci skorzystania z drogi sàdowej – zarówno
sàdów powszechnych jak i Sàdu Polubownego przy RU – przy czym wyjaÊniano istotne elementy prawne
i faktyczne sporu. Sprawy te by∏y
równie˝ podstawà do formu∏owania
wniosków ogólniejszej natury i podejmowania odpowiednich dzia∏aƒ.
W wyniku interwencji RU w odniesieniu do 38,2% skarg nastàpi∏a
zmiana stanowiska na korzyÊç
skar˝àcego, w tym w drodze wyjàtku wobec 2,7% spraw (wykres nr
3). Tym samym skutecznoÊç interwencji Rzecznika uleg∏a zwi´kszeniu o 1,2% w stosunku do roku poprzedniego. Analizujàc t´ wielkoÊç,
mo˝na zauwa˝yç, i˝ z wyjàtkiem
roku 2001 i 2002, nast´puje jej systematyczny wzrost, poczàwszy od
20% pozytywnie zakoƒczonych interwencji w poczàtkowym okresie
dzia∏alnoÊci R.U.
Ocenia si´, i˝ z∏o˝y∏y si´ na to nast´pujàce przyczyny:
❑ prokonsumenckie zapisy zawarte w nowym prawie ubezpieczeniowym;
❑ poprawa ÊwiadomoÊci konsumentów us∏ug ubezpieczenio-

Wykres nr 3. Wynik interwencji w sprawach z zakresu ubezpieczeƒ
gospodarczych zakoƒczonych w 2006 r.
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wych, w tym dotyczàca przys∏ugujàcych im uprawnieƒ wynikajàcych z zakresu zawartej
umowy ubezpieczenia;
❑ orzecznictwo SN zapadajàce
w sprawach ubezpieczeƒ gospodarczych, w tym odnoszàce si´
zarówno do konstrukcji o.w.u.,
jak równie˝ te˝ sposobu ustalania nale˝nych Êwiadczeƒ i odszkodowaƒ wynikajàcych z zawartej umowy ubezpieczenia
a tak˝e inne orzeczenia sàdowe,
w tym Sàdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy Sàdzie Okr´gowym w Warszawie
podejmowane w przedmiocie
ubezpieczeƒ gospodarczych;
❑ wola poprawy wizerunku przynajmniej przez cz´Êç z.u. Ten
ostatni czynnik jest jednak
wcià˝ zbyt s∏aby, zw∏aszcza
w polityce niektórych z.u.;
wcià˝ istnieje w tym wzgl´dzie
spore zró˝nicowanie;
❑ dzia∏alnoÊç urz´du RU i innych
organów (UOKiK, KNUiFE).
Dokonujàc obiektywnej oceny
wyniku interwencji RU w z.u. nale˝y stwierdziç, i˝ jest on wysoki.
W sytuacji, gdy interwencje Rzecznika w z.u. – nie posiadajàcego
uprawnieƒ w∏adczych majà po cz´Êci charakter mediacyjny a tak˝e ˝e
nie ma on mo˝liwoÊci odr´bnego
badania stanu faktycznego, wynik
ten Êwiadczy o profesjonalizmie
dzia∏alnoÊci jak i o osiàgni´ciu pewnego autorytetu na rynku ubezpieczeniowym.
Nie bez znaczenia jest te˝ fakt, ˝e
post´powanie skargowe, cz´sto dotyczàce znacznych kwot, jest bezp∏atne, a jednoczeÊnie prowadzone
przez urzàd dzia∏ajàcy profesjonalnie i obiektywnie reprezentujàcy
interesy konsumenta. W opinii RU
post´powanie skargowe jest równie˝ korzystne dla z.u., gdy˝ w wielu przypadkach pozwala na szybkie
zakoƒczenie sporu wynikajàcego
z b∏´du w∏asnych pracowników lub
poÊredników ubezpieczeniowych,
zapobiegajàc skierowaniu sporu na
drog´ sàdowà. Nadto z.u. analizujàc informacje o nieprawid∏owoÊciach sygnalizowanych w skargach
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konsumentów majà mo˝liwoÊç
wprowadzenia niezb´dnych zmian
wewn´trznych np. w organizacji
pracy poszczególnych dzia∏ów jak
i prawid∏owym zarzàdzaniem zasobami ludzkimi.
4. LICZBA SKARG
KIEROWANYCH
NA POSZCZEGÓLNE
ZAK¸ADY UBEZPIECZE¡
4.1. Po raz drugi sprawozdanie
roczne Rzecznika udost´pniane publicznie, zawiera informacje o liczbie skarg nap∏ywajàcych na poszczególne z.u. i TUW. Informacje
te uzupe∏niono danymi o udziale
w rynku ka˝dego z wymienionych
podmiotów, za podstaw´ przyjmujàc zebranà sk∏adk´ brutto, jak
równie˝ podano w ilu sprawach nastàpi∏a interwencja Rzecznika
w z.u. oraz jaki by∏ jej wynik.
Informacje dotyczàce liczby
skarg na poszczególne z.u. i TUW
przekazywane by∏y dotychczas jedynie KNUiFE w ramach zawartego Porozumienia. Istnia∏o bowiem
szereg wàtpliwoÊci wobec upubliczniania tych danych, które mia∏y
swe êród∏o w rozbie˝noÊciach interpretacyjnych
zapisów
ustawy
z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o dost´pie
do informacji publicznej. Opinia
MF, o którà Rzecznik wyst´powa∏
i uzyska∏ jà w grudniu 2005 r. wàtpliwoÊci te usun´∏a, zapoczàtkowujàc rozszerzenie informacji w tym
zakresie. Spe∏niono tym samym
oczekiwania konsumentów rynku
ubezpieczeniowego na coraz szerszà informacj´ o poszczególnych
podmiotach rynku ubezpieczeƒ. Informacje te, mogà dla wielu uczestników tego rynku stanowiç uzupe∏nienie katalogu uwarunkowaƒ
uwzgl´dnianych przy podejmowaniu decyzji o wyborze produktu
ubezpieczeniowego, jak i z.u.
Przestrzega si´ jednak przed nierozwa˝nym i zbyt pochopnym korzystaniem z tej statystyki, która
odnosi si´ tylko do pewnego, aczkolwiek wa˝nego aspektu dzia∏alnoÊci z.u. i mo˝e stanowiç jedynie
element jego szerszej oceny. Kierujàc si´ treÊcià uwag i opinii wobec

publikowania tych danych, Biuro
RU kontynuuje prace nad rozszerzeniem p∏aszczyzn obserwacji
dzia∏alnoÊci z.u. i TUW. Wa˝nym
elementem jest tu m.in. struktura
portfela oraz liczba sprzedanych
polis. Uzupe∏nienia te przynios∏yby
czytelniejszy obraz sytuacji.
4.1.1. Zestawienie danych odnoszàcych si´ do liczby skarg na poszczególne z.u. i TUW dzia∏u I tj.
prowadzàce dzia∏alnoÊç w zakresie
ubezpieczeƒ na ˝ycie dotyczy 32
podmiotów. W odniesieniu do
5 z nich nie odnotowano wp∏ywu
˝adnej skargi. Sk∏ada si´ na to kilka powodów, do których obok bezb∏´dnie prowadzonej dzia∏alnoÊci
zaliczyç mo˝na mi´dzy innymi:
❒ niewielki udzia∏ w rynku;
❒ podj´cie dzia∏alnoÊci w nieodleg∏ym terminie;
❒ obs∏uga wàskiej, wyselekcjonowanej grupy klientów.
Stosujàc wobec ka˝dego podmiotu porównanie jego procentowego
udzia∏u w rynku do procentowego
udzia∏u w ogólnej liczbie skarg widoczne jest, ˝e 12 z nich tj. o 25%
mniej ni˝ w roku ubieg∏ym odnotowa∏o pozytywny wynik, polegajàcy
na mniejszym udziale w skargach
ani˝eli udzia∏ w rynku. W przypadku pozosta∏ych 15 podmiotów wynik ten by∏ odwrotny.
4.1.2. W przypadku z.u. tego dzia∏u, na które nap∏yn´∏o najwi´cej
skarg, mo˝na stwierdziç, i˝ powodem tego by∏o funkcjonowanie okreÊlonych produktów ubezpieczeniowych:
❒ ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe b´dàce uzupe∏nieniem ubezpieczenia na ˝ycie
oferowane zarówno przez PZU
˚ycie S.A. jak i TU na ˚ycie Polisa S.A. ;
❒ grupowe ubezpieczenia na ˝ycie kredytobiorców sprzedawane za poÊrednictwem banku
przez TU na ˚ycie Cardif Polska S.A.;
4.2.1. Zestawienie danych odnoszàcych si´ do skarg na z.u. i TUW
tj. prowadzàce dzia∏alnoÊç ubezpieczeniowà w zakresie pozosta∏ych
ubezpieczeƒ osobowych i ubezpie11
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AKTUALNOÂCI
Krystyna Krawczyk, Dyrektor
Biura Rzecznika Ubezpieczonych,
Andrzej Witkowski, Prezes Zarzàdu Polskiego Zwiàzku Motorowego, El˝bieta Turkowska-Tyrluk,
Prezes Zarzàdu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego,
Mariusz Wichtowski, Prezes Zarzàdu Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
Ma∏gorzata Kaniewska, Prezes
Zarzàdu Polskiej Izby Brokerów
Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, Adam Sankowski, Prezes
Zarzàdu Polskiej Izby PoÊredników Ubezpieczeniowych i Finansowych, Dr Stanis∏aw Nowak,
Prezes Zarzàdu Izby Gospodarczej Ubezpieczeƒ i Obs∏ugi Ryzyka, Dr Marcin Matczak, Senior
Associate Domaƒski Zakrzewski
Palinka sp. k.
■ 13 marca 2007 r. odby∏o si´
posiedzenie sejmowej podkomisji
nadzwyczajnej powo∏anej do rozpatrzenia rzàdowego projektu
ustawy o zmianie ustawy
o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków
publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Stanowisko Rzecznika
Ubezpieczonych odnoszàce si´
do ww. projektu przedstawi∏y,
Anna Dàbrowska, referent
prawny w Biurze Rzecznika
Ubezpieczonych i Krystyna
Krawczyk, dyr. Biura Rzecznika
Ubezpieczonych.
■ 14 marca 2007 r. na podstawie
§ 4 ust. 3 Zarzàdzenia Ministra
Finansów z dnia 14 wrzeÊnia
2006 r. w sprawie utworzenia
Rady Rozwoju Rynku Finansowego Rzecznik Ubezpieczonych,
dr Stanis∏aw Rogowski, zosta∏
powo∏any przez Panià
Wicepremier, Minister Finansów
Zyt´ Gilowskà w sk∏ad Rady
Rozwoju Rynku Finansowego. ■
Opracowa∏: Piotr Budzianowski
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czeƒ majàtkowych (dzia∏ II), dotyczy 36 z.u., w tym dwóch w likwidacji. W przypadku 7 z nich nie odnotowano ˝adnej skargi na ich
dzia∏alnoÊç, a przyczyny tego sà podobne jak w analogicznej sytuacji
w dziale I, z rozszerzeniem tego katalogu o przypadki zaprzestania
prowadzenia dzia∏alnoÊci.
Stosujàc wobec ka˝dego podmiotu porównanie jego procentowego
udzia∏u w rynku do procentowego
udzia∏u skarg w ich ogólnej liczbie
widoczne jest, ˝e w 13 przypadkach
(38,2%) odnotowa∏o pozytywny rezultat mniejszego udzialu w skargach ani˝eli w rynku. Jest to wynik
gorszy o 14,5% ni˝ w roku poprzednim. W przypadku pozosta∏ych 15
podmiotów wynik ten jest odwrotny.
4.2.2. Ubezpieczeniami, które spowodowa∏y zwi´kszony nap∏yw skarg
na z.u. i TUW dzia∏u II by∏y ubezpieczenia komunikacyjne w tym g∏ównie ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

4.3. Materia∏ statystyczny dotyczàcy liczby skarg na poszczególne
z.u. i TUW stanowi przedmiot
analizy RU. W jej wyniku zosta∏y
podj´te okreÊlone czynnoÊci,
w tym wystàpienie do KNUiFE
oraz robocze spotkania z przedstawicielami niektórych z.u., których
celem by∏o ustalenie przyczyn
i okreÊlenie sposobów usuni´cia
êróde∏ skarg.
5. Niezale˝nie od tych dzia∏aƒ,
informacje i spostrze˝enia wyp∏ywajàce z rozpatrywania skarg,
stanowià jeden z g∏ównych elementów formu∏owania wniosków
ogólnej natury, co stanowi podstaw´ interwencji w UOKiK-u i KNUiFE, wniosków o podj´cie uchwa∏y
przez SN, jak równie˝ opinii co do
potrzeb i kierunków zmiany przepisów prawnych. Stanowià one ponadto g∏ówny czynnik wyznaczajàcy zadania w sferze dzia∏alnoÊci
edukacyjno – informacyjnej.
■

Rozpatrywanie skarg dotyczàcych
problematyki zabezpieczenia
emerytalnego oraz pracowniczych
programów emerytalnych
oczàwszy od 1 kwietnia 2002 r.
do g∏ównych zadaƒ RU nale˝y
reprezentowanie i ochrona interesów szerszej grupy konsumentów, obejmujàcej swoim zasi´giem
cz∏onków OFE oraz uczestników
PPE. Ochrona ta przejawia si´ m.in.
w podejmowaniu interwencji na
podstawie indywidualnych skarg
skierowanych do Rzecznika przez
uczestników systemu emerytalnego.
W 2006 r. do BRU wp∏yn´∏o ogó∏em
206 pisemnych skarg dotyczàcych
funkcjonowania systemu emerytalnego. Liczba skarg by∏a zatem nieco
wi´ksza ni˝ w roku poprzednim (200
skarg w 2005 r., wzrost o 3%).

P

1. PODZIA∏ SKARG ZE
WZGL¢DU NA PODMIOT,
WOBEC KTÓREGO ZOSTA¸A
WNIESIONA SKARGA
Najliczniejsza grupa skarg,
które wp∏yn´∏y do RU odnosi∏a
si´, tak jak w latach 2004 i 2005,
do funkcjonowania ZUS, który jest
dysponentem funduszu emerytalnego w ramach Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, prowadzi
konta ubezpieczonych i przekazuje cz´Êç sk∏adki emerytalnej ubezpieczonych do filara II (∏àcznie
140 skarg, 67,9% skarg ogó∏em
z zakresu zabezpieczenia emerytalnego. Udzia∏ skarg na dzia∏alP ISMO R ZECZNIKA U BEZPIECZONYCH

noÊç ZUS w skargach dotyczàcych
zabezpieczenia emerytalnego obni˝y∏ si´ nieznacznie w porównaniu
do
roku
poprzedniego
o 8 punktów procentowych. Cz´Êç
skarg dotyczy∏a jednak dzia∏alnoLiczba skarg wp∏ywajàcych
do RU w okresie od kwietnia 2002
r. do 2006 r.

Êci ZUS niezwiàzanej z funkcjonowaniem II i III filara emerytalnego
– wówczas RU nie móg∏ podjàç interwencji i wskazywa∏ skar˝àcym
instytucj´ w∏aÊciwà w danej sprawie (71 skarg). Skargi na funkcjonowanie ZUS dotyczy∏y g∏ównie
problemu nieprzekazywania sk∏adek na rachunek ubezpieczonego
w OFE.
Miejsce drugie pod wzgl´dem
liczby skarg, podobnie jak w roku
poprzednim, zaj´∏y wystàpienia dotyczàce dostrze˝onych nieprawid∏owoÊci w funkcjonowaniu OFE (50
skarg; 24,3% skarg ogó∏em), co stanowi wzrost w porównaniu do poprzednieg roku zarówno pod wzgl´dem liczby skarg, jak i ich udzia∏u
w wystàpieniach ogó∏em (w 2005 r.:
34 skargi, 17% skarg ogó∏em). Pisemne wystàpienia uczestników
systemu w zakresie otwartych funduszy emerytalnych dotyczy∏y
przede wszystkim:
❑ mo˝liwoÊci anulowania umowy
o cz∏onkostwo wskutek b∏´du co
do treÊci oÊwiadczenia woli i nabycia wczeÊniejszych uprawnieƒ emerytalnych,
❑ otrzymania przez osoby uprawnione Êrodków zgromadzonych
na rachunku zmar∏ego cz∏onka
OFE,
❑ zmiany OFE i dokonania wyp∏aty transferowej,
❑ nieprawid∏owoÊci w prowadzeniu rejestru cz∏onków przez
PTE,
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❑ nieprawid∏owoÊci w czynnoÊciach akwizycyjnych prowadzonych na rzecz OFE oraz
❑ interpretacji przepisów z zakresu kapita∏owej cz´Êci systemu
emerytalnego.
Analizujàc skargi w uj´ciu podmiotowym, najwi´cej wystàpieƒ na
dzia∏alnoÊç powszechnych towarzystw emerytalnych dotyczy∏o
PTE PZU S.A. zarzàdzajàcego OFE
PZU „Z∏ota Jesieƒ”. Kolejne miejsca pod wzgl´dem liczebnoÊci skarg
zaj´∏y Commercial Union PTE
BPH CU WBK S.A, AIG PTE S.A.
oraz PTE ING Nationale Nederlanden S.A. Warto zwróciç uwag´, i˝ na

OFE jest zwykle spowodowane niezidentyfikowaniem w Kompleksowym Systemie Informatycznym
ZUS odpowiednich dokumentów
ubezpieczeniowych i koniecznoÊcià
ich ponownego przetworzenia. Coraz mniej wystàpieƒ zwiàzanych
jest z utworzeniem wielu kont dla
jednego ubezpieczonego i brakiem
mo˝liwoÊci ich scalenia. Warto zaznaczyç, i˝ cz´Êç zaleg∏ych sk∏adek
jest stopniowo przekazywana, w zale˝noÊci od przebiegu procesu ponownego przetwarzania dokumentów.
Ostateczne
przekazanie
wszystkich zaleg∏ych sk∏adek op∏aconych przez p∏atników do koƒca

Zestawienie skarg z zakresu zabezpieczenia emerytalnego
wp∏ywajàcych do Rzecznika Ubezpieczonych w 2006 r. z podzia∏em
na poszczególne podmioty.
Lp

Podmiot

Liczba skarg

%

1. ZUS*
2. OFE
3. PPE
4. INNE

140
50
2
14

67,9
24,3
1,0
6,8

5.

206

Ogó∏em

100

*68 skarg w sprawie ZUS (33 %) dot. zabezpieczenia emerytalnego, a 72 skarg (34,9%) to
z∏a w∏aÊciwoÊç.

prezentowanà sytuacj´ mo˝e mieç
wp∏yw udzia∏ wymienionych podmiotów w rynku OFE.
Jedynie dwie skargi dotyczy∏y
funkcjonowania PPE.
2. PODZIA¸ SKARG ZE
WZGL¢DU NA TEMATYK¢.
Znaczna cz´Êç skarg z zakresu zabezpieczenia emerytalnego skierowanych do RU dotyczy∏a nieterminowego przekazywania sk∏adek
przez ZUS na rachunki ubezpieczonych w OFE (68 skarg, 33%), co stanowi∏o podobnà wielkoÊç w porównaniu z rokiem 2005 (75 skarg,
37,5%). Wyst´powanie tak du˝ej liczy skarg dotyczàcych nieprzekazywania sk∏adek emerytalnych Êwiadczy, mimo zauwa˝alnej poprawy
o ciàgle istniejàcych problemach
w funkcjonowaniu systemu informatycznego ZUS i zaleg∏oÊciach
w przetwarzaniu dokumentów
ubezpieczeniowych za poprzednie
okresy. Nieterminowe przekazywanie cz´Êci sk∏adek emerytalnych do

2002 r. powinno nastàpiç do koƒca
2007 r.
W 2006 r. ubezpieczeni nadal borykali si´ z problemem niemo˝noÊci
przejÊcia na wczeÊniejszà emerytur´
z powodu przystàpienia do OFE.
W konsekwencji, na kolejnym miejscu pod wzgl´dem liczebnoÊci skarg
znalaz∏y si´ wystàpienia poruszajàce problem anulowania umowy
cz∏onkostwa w OFE na skutek
niewiedzy o utracie prawa do wczeÊniejszego Êwiadczenia emerytalnego (25 skarg, 12,1%. Cz´Êç wystàpieƒ kierowana by∏a przez osoby
spe∏niajàce wszystkie warunki do
przejÊcia na wczeÊniejszà emerytur´
(poza nieprzystàpeniem do Funduszu) ju˝ w 2006 r. Wówczas RU informowa∏ o wymogach, jakie muszà
spe∏niaç, aby mogli skorzystaç
z jednolitej procedury anulowania
umowy o cz∏onkostwo, która zosta∏a
przyj´ta, na wniosek Rzecznika,
przez towarzystwa zrzeszone w IGTE. Pozosta∏a cz´Êç skarg kierowana by∏a przez ubezpieczonych uzy13
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Liczba skarg kierowanych na poszczególne podmioty OFE w 2006 r.
Lp.

Podmioty

Liczba Liczba
cz∏onków skarg
OFE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

OFE AIG
OFE ALLIANZ Polska
Bankowy OFE
Commercial Union OFE BPH CU WBK
OFE „DOM”
OFE Ergo Hestia
ING Nationale-Nederlanden Polska OFE
NORDEA OFE
Pekao OFE
OFE Pocztylion
OFE POLSAT
OFE PZU „Z∏ota Jesieƒ”
OFE Skarbiec Emerytura
Winterthur OFE
ZUS*
Brak nazwy OFE
(interpretacja przepisów dot. OFE)
17. PPE

%

Podj´cie
Wynik interwencji nych
interwencji
spraw zakoƒczoskarg
Liczba % Pozytywnie % Negatywnie %
(liczba)
(liczba)

1 029 101
306 883
441 514
2 610 638
281 301
370 943
2 401 091
688 580
245 189
362 777
267 564
1 894 778
443 630
535 778
-

5
3
1
6
1
3
5
3
1
1
1
11
3
3
69

4,1
2,5
0,8
5
0,8
2,5
4,1
2,5
0,8
0,8
0,8
9,1
2,5
2,5
57

2
2
0
1
0
1
3
1
0
0
0
3
2
3
64

2,4
2,4
0
1,2
0
1,2
3,6
1,2
0
0
0
3,6
2,4
3,6
76,2

1
2
0
1
0
0
1
1
0
0
0
2
2
3
27

2,3
4,5
0
2,3
0
0
2,3
2,3
0
0
0
4,5
4,5
6,8
61,4

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1

0
0
0
0
0
0
2,3
0
0
0
0
2,3
0
0
2,3

-

3
2

2,5
1,7

0
2

0
2,4

0
1

0
2,3

0
0

0
0

84

100,0

41

18. Ogó∏em

121 100

3

* skargi na ZUS dotyczà tu tylko problematyki zabezpieczenia emerytalnego.
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skujàcych prawo do wczeÊniejszej
emerytury po 2006 r. – w takich
przypadkach Rzecznik informowa∏
o innych przys∏ugujàcych im mo˝liwoÊciach oraz o projektach zmian
legislacyjnych w omawianym zakresie.
Kolejnà pod wzgl´dem liczebnoÊci
grup´ skarg stanowi∏y wystàpienia
dotyczàce wyp∏aty Êrodków po Êmierci cz∏onka OFE, utrudnieƒ w przypadku zmiany OFE, nieprawid∏owoÊci w prowadzeniu rejestru cz∏onków
OFE oraz przy prowadzeniu czynnoÊci akwizycyjnych na rzecz OFE. Ze
wzgl´du na niedostatecznà wiedz´
ubezpieczonych o funkcjonowaniu II
filara, wiele zapytaƒ dotyczy∏o treÊci
obowiàzujàcych przepisów w zakresie dziedziczenia Êrodków zgromadzonych na rachunku w OFE i procedur ich wyp∏aty w przypadku Êmierci
cz∏onka Funduszu. Natomiast wystàpienia zwiàzane ze zmianà OFE
dotyczy∏y cz´sto mo˝liwoÊci odstàpienia od umowy o cz∏onkostwo w kolejnym OFE, zawartej cz´sto zbyt pochopnie pod wp∏ywem informacji
zaprezentowanych przez przedstawiciela nowego Funduszu.
14

84 skargi skierowane do RU
(40,8% skarg ogó∏em) nie mieÊci∏y
si´ w zakresie jego kompetencji.
Sprawy te by∏y kierowane do w∏aÊciwych adresatów, z powiadomieniem autorów wystàpieƒ o przekazaniu
ich
spraw
zgodnie
z w∏aÊciwoÊcià.
Do RU wp∏yn´∏y równie˝ pisemne proÊby o interpretacj´ funkcjo-

nujàcych przepisów z zakresu funkcjonowania kapita∏owego II filara
emerytalnego.
3. SPOSÓB ZA¸ATWIANIA
SPRAW WP¸YWAJÑCYCH DO
R.U. I WYNIKI INTERWENCJI
Po przeanalizowaniu 206 skarg,
jakie wp∏yn´∏y do RU w 2006 r.,
podj´to interwencj´ w 84 spra-

Przedmiot skarg z zakresu zabezpieczenia emerytalnego
wp∏ywajàcych do Rzecznika Ubezpieczonych w 2006 r.
Lp.

Przedmiot

1. Nieprzekazywanie sk∏adek do OFE
2. Anulowanie umowy ze wzgl´du na nabycie prawa
do wczeÊniejszej emerytury
3. Nieprawid∏owoÊci w wyp∏acie
(Êmierç cz∏onka OFE)
4. Zmiana Funduszu i dokonanie wyp∏aty transferowej
5. Nieprawid∏owoÊci w prowadzeniu rejestru cz∏onków
przez PTE
6. Nieprawid∏owoÊci w czynnoÊciach akwizycyjnych
7. Sfa∏szowanie umowy
8. Interpretacja przepisów
9. Brak informacji o stanie rachunku
10. Inne
11. Brak w∏aÊciwoÊci RU
12. Ogó∏em

Liczba
skarg

%

68

33,0

25

12,1

6
4

0,5
1,9

4
3
3
2
1
6
84

1,9
1,5
1,5
1,0
2,9
2,9
40,8

206

100

P ISMO R ZECZNIKA U BEZPIECZONYCH

Tryb rozpatrywania skarg z zakresu zabezpieczenia emerytalnego wp∏ywajàcych do Rzecznika Ubezpieczonych w 2006 r.
Lp.

Liczba skarg

%

1.
2.

Podj´cie interwencji
Nie podj´cie interwencji
– udzielenie wyjaÊnieƒ merytorycznych
– braku w∏aÊciwoÊci
– odmowy podj´cia interwencji
– proÊba o dos∏anie dodatkowych dokumentów
– skarga do wiadomoÊci

Sposób dzia∏ania

84
122
33
70
15
2
2

40,8
59,2
16,0
34
7,2
1,0
1,0

3.

Ogó∏em

206

wach (40,8% ogó∏u skarg z zakresu
zabezpieczenia emerytalnego. Niepodj´cie interwencji zazwyczaj
spowodowane by∏o brakiem w∏aÊciwoÊci oraz brakiem stosownego
wniosku ze strony osoby kierujàcej
wystàpienie, w którym zawarta
by∏a jedynie proÊba o wyjaÊnienie
przepisów prawnych dotyczàcych
dzia∏alnoÊci OFE. Interwencje nie
by∏y
równie˝
podejmowane
w przypadku spraw o anulowanie
umowy o cz∏onkostwo w OFE z powodu uzyskania prawa do wczeÊniejszej emerytury, jeÊli skar˝àcy
spe∏nia∏ warunki do skorzystania
z jednolitej procedury anulowania
umów o cz∏onkostwo przyj´tej
przez PTE zrzeszone w IGTE i nie
wystàpi∏ z proÊbà o przekazanie do
OFE wymaganych dokumentów
w jego imieniu. W takich przypadkach Rzecznik informowa∏ szczegó∏owo o warunkach koniecznych
do anulowania umowy a ostatecznà decyzj´, co do skorzystania
z wymienionych procedur pozostawia∏ skar˝àcym. W cz´Êci spraw
interwencje nie zosta∏y podj´te na
skutek nieprzedstawienia przez

100

skar˝àcych niezb´dnej dokumentacji bàdê gdy skarga by∏a przekazana jedynie do wiadomoÊci RU.
W wyniku interwencji RU podj´tych w 2006 r. w przypadku zakoƒczenia post´powania 91% spraw za-

Wynik interwencji w sprawach zakoƒczonych z zakresu zabezpieczenia
emerytalnego podejmowanych przez Rzecznika Ubezpieczonych
w 2006 r.
Lp.

Wynik interwencji

%

Uznanie zasadnoÊci skargi
Wynik negatywny

41
4

91
9

3.

Ogó∏em

45

100

* 39 spraw w toku (w tym 27 spraw dot. ZUS), co stanowi∏o 46,4% wszystkich skarg, w których RU podjà∏ interwencj´.

koƒczy∏o si´ pozytywnym wynikiem
dla skar˝àcych, a tylko 9% spraw
uzyska∏o wynik negatywny. Warto
zwróciç uwag´, i˝ 39 spraw (46,4%
spraw, w których RU podjà∏ interwencj´ w 2006 r.), nie zosta∏a rozstrzygni´ta do koƒca roku. Znacznà
cz´Êç spraw w toku stanowià skargi
na nieterminowe przekazywanie
sk∏adek przez ZUS do OFE. W takich przypadkach sprawne i szybkie
rozstrzygni´cie sprawy nie by∏o

Rzecznik Ubezpieczonych wraz z Fundacjà Edukacji
Ubezpieczeniowej przyznali doroczne wyró˝nienia.
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Liczba skarg

1.
2.

Dyplomy dla najlepszych
Dyplom „Zas∏u˝ony dla ochrony
konsumentów us∏ug ubezpieczeniowych” za 2006 rok zosta∏ przyznany prof. dr. hab. Jerzemu

zwykle mo˝liwe ze wzgl´du na z∏o˝onoÊç problemu i nieprzetworzenie przez system komputerowy
ZUS dokumentów ubezpieczeniowych za zaleg∏e okresy ubezpieczenia.
Rzecznik uznawa∏ spraw´ za zakoƒczonà, gdy:
❑ PTE uznawa∏o zasadnoÊç interwencji i zmienia∏o swojà
wczeÊniejszà decyzj´,
❑ ZUS wyjaÊni∏ przyczyny nieterminowego przekazania sk∏adek emerytalnych i przekaza∏
zaleg∏e sk∏adki bàdê wskaza∏
planowany termin ich przekazania do OFE,
❑ w Êwietle kolejnych wyjaÊnieƒ
i po wnikliwej analizie sprawy

Handschke, kierownikowi Katedry Ubezpieczeƒ Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. „Za szczególne zas∏ugi w podejmowaniu

oceni∏, ˝e prawo bàdê interesy
cz∏onków OFE nie zosta∏y naruszone,
❑ wyczerpa∏ wszystkie mo˝liwoÊci dzia∏ania, jednak towarzystwo bàdê ZUS nie zmieni∏o stanowiska w sprawie – wówczas
RU informowa∏ skar˝àcych
o przys∏ugujàcych im prawach
wystàpienia na drog´ sàdowà.
■

problematyki ubezpieczeniowej
w Êrodkach masowego przekazu”
wyró˝nieni zostali, Zofia Pawlak-Borsuk, sekretarz naukowy kwartalnika „Prawo Asekuracyjne”
oraz Marcin Jaworski, redaktor
„Gazety Prawnej”.
Nagrodzonym serdecznie gratulujemy.
■
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WczeÊniejsi emeryci
mogà spaç spokojnie
Cz∏onkostwo w otwartym funduszu emerytalnym
do niedawna stanowi∏o istotnà przeszkod´ w przypadku zamiaru skorzystania z wczeÊniejszych
uprawnieƒ emerytalnych. Bariera ta zosta∏a zniesiona przez zmiany do ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz innych
ustaw, które wesz∏y w ˝ycie 21 lutego 2007 r.
stawa z dnia 12 stycznia
2007 r. o zmianie ustawy
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 17
poz. 95 z dnia 6 lutego 2007 r.) dokona∏a zmian w nast´pujàcych aktach
prawnych regulujàcych funkcjonowanie systemu emerytalnego:
❐ ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r.
o organizacji i funkcjonowaniu
funduszy emerytalnych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 159, poz. 1667,
z póên. zm.)
❐ ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r.
– Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr
170, poz. 1218 i Nr 220, poz.
1600),
❐ ustawie z dnia 13 paêdziernika
1998 r. o systemie ubezpieczeƒ
spo∏ecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr
11, poz. 74),
❐ ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39,
poz. 353, z póên. zm.),

U

❐ ustawie z dnia 23 lipca 2003 r.
o przej´ciu przez Skarb Paƒstwa zobowiàzaƒ Zak∏adu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych z tytu∏u nieprzekazanych sk∏adek
do otwartych funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 149, poz.
1450 oraz z 2005 r. Nr 143, poz.
1202).
Obowiàzujàce od 21 lutego br.
zmiany mo˝na podzieliç na trzy grupy:
1) mo˝liwoÊç anulowania umowy
o cz∏onkostwo w OFE w przypadku ustalenia prawa do emerytury,
2) zwrot do Zak∏adu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych nienale˝nie otrzymanych sk∏adek przez otwarte
fundusze emerytalne,
3) przed∏u˝enie do koƒca 2008 roku obowiàzywania procedury
dotyczàcej przej´cia przez
Skarb Paƒstwa zobowiàzaƒ Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych z tytu∏u nieprzekazanych
sk∏adek do otwartych funduszy
emerytalnych.

Warto pami´taç, i˝ w przypadku nauczycieli
warunkiem koniecznym otrzymania wczeÊniejszej emerytury jest spe∏nienie wszystkich
wymaganych warunków do koƒca 2007 r.,
w tym rozwiàzanie stosunku pracy.
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Cz∏onkostwo w otwartym funduszu emerytalnym do niedawna
stanowi∏o
istotnà
przeszkod´
w przypadku zamiaru skorzystania
z wczeÊniejszych uprawnieƒ emerytalnych. Aby przejÊç na emerytur´,
trzeba by∏o bowiem wczeÊniej anulowaç umow´ z otwartym funduszem emerytalnym. W 2005 roku
powszechne towarzystwa emerytalne zrzeszone w Izbie Gospodarczej
Towarzystw Emerytalnych przyj´∏y
procedur´ anulowania umów osób,
które wskutek przystàpienia do
OFE nie mogà skorzystaç z przys∏ugujàcej im wczeÊniejszej emerytury.
Dla skutecznego rozwiàzania umowy konieczne by∏o z∏o˝enie oÊwiadczenia o zawarciu umowy pod wp∏ywem b∏´du oraz przedstawienie
decyzji ZUS odmawiajàcej ubezpieczonemu emerytury wy∏àcznie z powodu uczestniczenia w otwartym
funduszu emerytalnym. Procedura
ta obowiàzywa∏a jednak tylko do
koƒca 2006 r. i nie byli nià obj´ci
ubezpieczeni, którzy uzyskali prawo
do przejÊcia na wczeÊniejszà emerytur´ w 2007 r. na mocy ustawy
z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych oraz ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. nr 167, poz. 1397). Ustawa
ta wyd∏u˝y∏a do 31 grudnia 2007 r.
okres, do koƒca którego osoba urodzona po 1948 roku musi spe∏niç
warunki do przejÊcia na wczeÊniejszà emerytur´. Nie znios∏a
jednak warunku nieuczestniczenia w otwartym funduszu emerytalnym. Na skutek zaistnia∏ej sytuacji cz∏onkowie otwartych
funduszy emerytalnych, którzy
mogli spe∏niç warunki do przejÊcia na wczeÊniejszà emerytur´
dopiero w 2007 r. zostali faktycznie pobawieni mo˝liwoÊci skoP ISMO R ZECZNIKA U BEZPIECZONYCH

rzystania z tego prawa, gdy˝ nie mogli anulowaç umowy o cz∏onkostwo
w funduszu powo∏ujàc si´ na b∏àd
zaistnia∏y przy jej zawarciu. W momencie zawierania umowy w 1999
roku nie mogli bowiem wiedzieç, i˝
w 2005 r. wprowadzone zostanà
zmiany do ustawy przed∏u˝ajàce
o rok okres na spe∏nienie warunków
wymaganych przy przejÊciu na
wczeÊniejszà emerytur´. Stàd niezb´dne by∏o wprowadzenie zmian
korygujàcych zaistnia∏à sytuacj´
i umo˝liwiajàcych anulowanie umowy o cz∏onkostwo tej szczególnej
grupie ubezpieczonych.
Zgodnie z przepisami obowiàzujàcymi od 21 lutego 2007 r., umowa
o cz∏onkostwo w otwartym funduszu emerytalnym jest uniewa˝niana
po z∏o˝eniu odpowiednich dokumentów w Zak∏adzie Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych.
Osobom urodzonym po 1948 roku
przys∏uguje wczeÊniejsza emerytura
na zasadach ogólnych, je˝eli spe∏niajà nast´pujàce warunki:
1) osiàgn´li wymagany wiek i wykazali si´ wymaganym sta˝em ubezpieczeniowym:
a) kobieta – po osiàgni´ciu wieku
55 lat, je˝eli ma co najmniej 30letni okres sk∏adkowy i niesk∏adkowy albo je˝eli ma co najmniej 20-letni okres sk∏adkowy
i niesk∏adkowy oraz zosta∏a
uznana za ca∏kowicie niezdolnà
do pracy,
b) m´˝czyzna – po osiàgni´ciu
wieku 60 lat, je˝eli ma co najmniej 25-letni okres sk∏adkowy
i niesk∏adkowy oraz zosta∏
uznany za ca∏kowicie niezdolnego do pracy;
2) ostatnio przed zg∏oszeniem
wniosku o emerytur´ byli pracownikami oraz w okresie ostatnich 24
miesi´cy podlegania ubezpieczeniu
spo∏ecznemu lub ubezpieczeniu
emerytalnemu i rentowym pozostawali w stosunku pracy co najmniej
przez 6 miesi´cy, chyba ˝e w dniu
z∏o˝enia wniosku o emerytur´ sà
uprawnieni do renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy (warunek ten nie
musi byç spe∏niony przez ubezpieczonych, którzy przez ca∏y wymagaM ARZEC 2007 R . N UMER 29

ny sta˝ ubezpieczeniowy byli obj´ci
ubezpieczeniem z tytu∏u stosunku
pracy);
3) nie przystàpili do otwartego
funduszu emerytalnego albo z∏o˝yli
wniosek o przekazanie Êrodków
zgromadzonych
na
rachunku
w otwartym funduszu emerytalnym, za poÊrednictwem Zak∏adu, na
dochody bud˝etu paƒstwa;
4) warunki do uzyskania wczeÊniejszej emerytury spe∏nià do 31
grudnia 2007 r. (art. 29 i 36 ustawy
z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, tekst jednolity
Dz. U. z 2004 r. nr 39 poz. 353 ze
zm.).
Wed∏ug powy˝szych zasad rozpatrywane sà wnioski o emerytur´ z∏o˝one po 20 lutego 2007 r., oraz wnioski, które zosta∏y z∏o˝one przed
wymienionà datà a sà w trakcie rozpatrywania. W takim przypadku
winny byç one uzupe∏nione wnioskiem o wykreÊlenie z rejestru
cz∏onków funduszy i przekazanie
Êrodków zgromadzonych na rachunku w OFE na dochody bud˝etu paƒstwa.
Warto zauwa˝yç, i˝ koniecznoÊç
spe∏nienia warunków wieku, sta˝u
pracy oraz ca∏kowitej niezdolnoÊci
do pracy do 31 grudnia 2007 r. nie
oznacza, ˝e zg∏oszenie wniosku
w sprawie emerytury musi równie˝
nastàpiç do koƒca 2007 r. Po tej da-

gowano równie˝ zapisy dotyczàce
emerytur górniczych i kolejowych.
Równie˝ w tym przypadku zmiany
polega∏y na z∏agodzeniu warunku
nieuczestniczenia w otwartym
funduszu emerytalnym poprzez
wprowadzenie mo˝liwoÊci z∏o˝enia
wniosku o przekazanie Êrodków zgromadzonych na rachunku w otwartym
funduszu emerytalnym, za poÊrednictwem Zak∏adu, na dochody bud˝etu paƒstwa.
Ostatnià grupà ubezpieczonych,
która zyska∏a na wprowadzonych
zmianach sà nauczyciele. Zgodnie
z ustawà z dnia 26 stycznia 1982 r.
– Karta Nauczyciela (tekst jedn.
Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze
zm.) nauczyciele urodzeni w latach
1949-1968 mogà obecnie przechodziç na emerytur´ bez wzgl´du na
wiek, je˝eli w ciàgu 9 lat od wejÊcia
w ˝ycie reformy emerytalnej, tj. do
dnia 31 grudnia 2007 r., spe∏nià nast´pujàce warunki:
❐ majà co najmniej 30-letni okres
zatrudnienia (sk∏adkowy i niesk∏adkowy), w tym co najmniej
20-letni okres pracy nauczycielskiej albo co najmniej 25-letni
okres zatrudnienia, w tym co
najmniej 20-letni okres pracy
w szkolnictwie specjalnym,
❐ rozwià˝à stosunek pracy,
❐ nie przystàpili do otwartego
funduszu emerytalnego albo
z∏o˝yli wniosek o przekazanie

Nale˝y pami´taç, ˝e automatyczne anulowanie umowy o cz∏onkostwo w OFE nastàpi
w przypadku ustalenia prawa do emerytury,
a zatem po spe∏nieniu wszystkich warunków
uprawniajàcych do wczeÊniejszej emerytury.

cie mo˝na równie˝ z∏o˝yç wniosek
o emerytur´. Prawo do emerytury
zostanie wówczas przyznane ale
rozpocz´cie jej wyp∏aty b´dzie uzale˝nione od rozwiàzania stosunku
pracy.
Poza zmianami dotyczàcymi wczeÊniejszych emerytur przyznawanych na zasadach ogólnych, skory-

Êrodków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu
emerytalnym, za poÊrednictwem Zak∏adu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych, na dochody bud˝etu paƒstwa.
Warto pami´taç, i˝ warunkiem koniecznym otrzymania wczeÊniejszej
emerytury jest spe∏nienie wszyst17
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kich wymaganych warunków do
koƒca 2007 r., w tym rozwiàzanie
stosunku pracy.
Nauczyciele urodzeni w latach
1949-1968, którzy nie przystàpili do
otwartego funduszu emerytalnego,
mogà równie˝ przejÊç na emerytur´
na warunkach okreÊlonych dla pracowników zatrudnionych w szczególnym charakterze, je˝eli osiàgn´li odpowiedni wiek (kobieta 55 lat,
m´˝czyzna 60 lat) i majà wymagany
okres sk∏adkowy i niesk∏adkowy (kobieta 20 lat, m´˝czyzna 25 lat, w tym
co najmniej 15 lat pracy nauczycielskiej w pe∏nym wymiarze czasu pracy). Wymienione warunki muszà byç
spe∏nione do koƒca 2007 r. Wniosek
o ustalenie prawa do emerytury mo˝na z∏o˝yç równie˝ po tym terminie.
Ustalenie prawa do powy˝szej eme-

rytury nie jest uzale˝nione od rozwiàzania stosunku pracy. W przypadku kontynuowania zatrudnienia
u danego pracodawcy, prawo do przyznanej emerytury b´dzie zawieszone.
Zgodnie z art. 111a ustawy z 28
sierpnia 1997 roku o organizacji
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, w przypadku ustalenia prawa do wczeÊniejszej emerytury, ZUS
wykreÊli ubezpieczonego z Centralnego Rejestru Cz∏onków Otwartych
Funduszy Emerytalnych i zawiadomi o tym wykreÊleniu otwarty fundusz emerytalny, którego ubezpieczony by∏ cz∏onkiem. Nast´pnie
powszechne towarzystwo emerytalne przeka˝e Êrodki zgromadzone na
rachunku cz∏onka, za poÊrednictwem Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, na dochody bud˝etu paƒ-

Warto przeczytaç
pracowanie przygotowane
przez autora b´dàcego znanym prawnikiem cywilistà
oraz s´dzià Sàdu Najwy˝szego stanowi praktyczne omówienie zagadnieƒ zwiàzanych z odpowiedzialnoÊcià cywilnà posiadaczy pojazdów
mechanicznych i kierujàcych takimi
pojazdami na tle obowiàzkowego
ubezpieczenia ich odpowiedzialnoÊci cywilnej.
Autor prezentuje zasady odpowiedzialnoÊci cywilnej za wypadki
drogowe, kwestie ubezpieczenia posiadacza pojazdu mechanicznego
ponoszàcego odpowiedzialnoÊç cywilnà, wynagrodzenia szkód wynik∏ych wskutek wypadków drogowych oraz dochodzenia roszczeƒ
z tytu∏u odpowiedzialnoÊci cywilnej
za wypadki drogowe. Przybli˝a ponadto bogate orzecznictwo Sàdu
Najwy˝szego, na kanwie których
przedstawia konkretne problemy
odpowiedzialnoÊci odszkodowawczej i ubezpieczeƒ komunikacyjnych. W prezentowanej pracy
bardzo cennym jest zebranie i omówienie tak˝e niepublikowanych,
a tym samym do tej pory nieznanych orzeczeƒ sàdowych.
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Ksià˝ka sk∏ada si´ z czterech rozdzia∏ów oraz aneksu zawierajàcego
tekst ustawy z dnia 22 maja 2003 r.
o ubezpieczeniach obowiàzkowych,
UFG i PBUK oraz przyk∏adowe
ogólne warunki ubezpieczenia nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków
i ubezpieczenia autocasco.
Pierwszy rozdzia∏ zawiera rozwa˝ania na temat zasad odpowiedzialnoÊci cywilnej za wypadki drogowe.
Autor szczegó∏owo analizuje poj´cie
wypadku drogowego. Nast´pnie
omawia odpowiedzialnoÊç na zasadzie ryzyka – naczelna zasad´ odpowiedzialnoÊci w dziedzinie czynów
niedozwolonych. Zwraca uwag´ na
pojawiajàce si´ w praktyce sàdowej
wàtpliwoÊci zwiàzane z kwalifikacjà
stanów faktycznych jako tych, które
wystàpi∏y wy∏àcznie z winy poszkodowanego i które mogà tym samym
stanowiç okolicznoÊç zwalniajàca od
odpowiedzialnoÊci na zasadzie ryzyka. Autor przybli˝a tak˝e przes∏anki odpowiedzialnoÊci posiadacza pojazdu mechanicznego na podstawie
art. 436 § 1 k.c., tj. powstanie szkody na skutek ruchu mechanicznego
Êrodka komunikacji oraz zwiàzek
przyczynowy pomi´dzy szkodà a ru-

stwa. Z dniem ustalenia prawa do
emerytury, umowa o cz∏onkostwo
w otwartym funduszu emerytalnym
stanie si´ niewa˝na z mocy prawa.
Nale˝y pami´taç, ˝e automatyczne
anulowanie umowy o cz∏onkostwo
w OFE nastàpi w przypadku ustalenia prawa do emerytury, a zatem po
spe∏nieniu wszystkich warunków
uprawniajàcych do wczeÊniejszej
emerytury. Je˝eli ubezpieczony nie
spe∏nia wszystkich warunków (np.
nie posiada wymaganego wieku), to
pomimo z∏o˝enia wniosku o przekazanie Êrodków zgromadzonych na
rachunku w otwartym funduszu
emerytalnym, za poÊrednictwem Zak∏adu, na dochody bud˝etu paƒstwa,
umowa nie zostanie anulowana. ■
Joanna Owczarek
Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
chem pojazdu, któremu to poj´ciu
poÊwi´ca wi´cej uwagi. Rozdzia∏ zamyka omówienie zagadnienia odpowiedzialnoÊci cywilnej na zasadzie
winy oraz prezentacja podmiotów
ponoszàcych odpowiedzialnoÊç cywilnà za wypadki drogowe.
Rozdzia∏ drugi poÊwi´cony zosta∏
tematyce ubezpieczeƒ komunikacyjnych. W pierwszej cz´Êci rozdzia∏u dotyczàcej obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej
(OC) znajdziemy omówienie takich
zagadnieƒ jak: obowiàzku zawarcia
umowy, podmiotów zobowiàzanych
do jej zawarcia, kontroli spe∏nienia
obowiàzku oraz modyfikacjach
uregulowaƒ dotyczàcych ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej
jak przyk∏adowo okreÊlenie wysokoÊci sum gwarancyjnych. Autor omawia tak˝e okres trwania umowy, katalog pojazdów obj´tych regulacjà,
okreÊlenie momentu czasowego,
w którym nast´puje obowiàzek zawarcia kolejnej umowy. Nast´pnie
zajmuje si´ zagadnieniem okresu
odpowiedzialnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ. Prowadzàc rozwa˝ania na temat rozwiàzania umowy autor skupia si´ przede wszystkim na
obowiàzkach obu stron umowy
ubezpieczenia. W pierwszej kolejnoÊci prezentuje obowiàzki zak∏adu
ubezpieczeƒ wskazujàc na podstaP ISMO R ZECZNIKA U BEZPIECZONYCH

wowy obowiàzek zap∏aty odszkodowania, a nast´pnie obowiàzek udost´pnienia informacji i dokumentów, które mia∏y wp∏yw na ustalenie
odpowiedzialnoÊci zak∏adu i wysokoÊç odszkodowania, obowiàzek
terminowej wyp∏aty odszkodowania
oraz obowiàzek zwrotu sk∏adki za
niewykorzystany okres ubezpieczenia w okreÊlonych przepisami przypadkach. Ukazuje tak˝e zakres
obowiàzków drugiej strony umowy
rozpoczynajàc od pierwszoplanowego obowiàzku jakim jest zawarcie
umowy i zap∏ata sk∏adki, a nast´pnie zwracajàc uwag´ czytelników
na szczegó∏owo opisane obowiàzki
wynikajàce z art. 16 ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych, UFG
i PBUK. Nast´pnie omawia zasady
odpowiedzialnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ.
Analizujàc pozosta∏e ubezpieczenia: nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków oraz autocasco, autor przybli˝a
czytelnikom
przedmiot
i zakres tych umów, najcz´Êciej spotykany zakres wy∏àczeƒ ochrony
ubezpieczeniowej oraz zasady ustalania i wyp∏aty.
Trzeci rozdzia∏, ukazujàcy zagadnienie wynagradzania szkód wynik∏ych wskutek wypadków drogowych otwiera okreÊlenie poj´cia
szkody, jej rodzajów. W rozdziale
tym autor prezentuje problematyk´
wynagrodzenia szkody na osobie,
omawiajàc kolejno zadoÊçuczynienie – jednoczeÊnie wskazujàc na jego wyjàtkowoÊç i fakultatywnoÊç,
a tak˝e zwiàzanie z re˝imem odpowiedzialnoÊci deliktowej oraz prezentuje orzecznictwo ukazujàce
kryteria majàce wp∏yw na jego wysokoÊç które wypracowa∏a judykatura. Nast´pnie omawia obowiàzki
odszkodowawcze wobec najbli˝szych cz∏onków rodziny zmar∏ego –
stosowne odszkodowanie w sytuacji
znacznego pogorszenia sytuacji ˝yciowej, wskazujàc przes∏anki warunkujàce jego przyznanie, kràg
osób uprawnionych do odszkodowania, korelacje stosowania odszkodowania z innymi Êwiadczeniami.
Dalej zapoznaje czytelnika z problematykà rent. Omawia tak˝e kweM ARZEC 2007 R . N UMER 29

stie zwrotu kosztów zwiàzanych
z wypadkiem wraz ze wskazaniem
przyk∏adowego orzecznictwa. Kolejne strony opracowania autor poÊwi´ca wynagrodzeniu szkód wyrzàdzonych w mieniu wskazujàc
i przypominajàc zasady ogólne, tj.
zasad´ pe∏nego odszkodowania. Nast´pnie odnosi si´ do problematyki
podatku od towarów i us∏ug (VAT)
w odszkodowaniu, analizuje poj´cia
niezb´dnych kosztów naprawy,
kosztów ekonomicznie uzasadnionych, amortyzacji cz´Êci potrzebnych do naprawy, szkody ca∏kowitej, utraty wartoÊci handlowej oraz
kwesti´ zasadnoÊci uwzgl´dnienia
w odszkodowaniu kosztów opinii
rzeczoznawcy (bieg∏ego). Wskazuje
czynniki wp∏ywajàce na ustalenie
wysokoÊci odszkodowania takie jak:
przyczynienie si´ poszkodowanego
do wyrzàdzenia szkody, zaliczenie
na poczet odszkodowania utraconych korzyÊci, miarkowanie wysokoÊci odszkodowania oraz kwestie
zwiàzane z ograniczeniem odpowiedzialnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ
z uwagi na wysokoÊç sumy gwarancyjnej. Rozdzia∏ koƒczy omówienie
kwestii obowiàzku naprawienia
szkody w post´powaniu karnym.
Rozdzia∏ czwarty zosta∏ poÊwi´cony problematyce dochodzenia
roszczeƒ z tytu∏u odpowiedzialnoÊci
cywilnej za wypadki drogowe, na
ró˝nych etapach poczàwszy od post´powania likwidacyjnego, poprzez
post´powanie sàdowe, kierowanie
roszczeƒ regresowych przez zak∏ady ubezpieczeƒ, dochodzeniu roszczeƒ wobec UFG i PBUK, a tak˝e
na problematyce przedawnienia
roszczeƒ.
Problematyka opracowania przedstawiona zosta∏a w bardzo przyst´pny sposób, stanowiàc przydatne
w rozwiàzywaniu bie˝àcych problemów merytoryczne wsparcie, szczególnie dla praktyków. Niewàtpliwie
b´dzie równie˝ nieocenionà pomocà
dla reprezentujàcych poszkodowa-

nych adwokatów i radców prawnych, szeregu instytucji i organizacji konsumenckich jak równie˝ firm
specjalizujàcych si´ w dochodzeniu
roszczeƒ odszkodowawczych od zak∏adów ubezpieczeƒ.
Wydaje si´ tak˝e, ˝e pozycja ta b´dzie odgrywa∏a znaczàcà rol´
w orzecznictwie sàdów ni˝szej instancji gdzie rozstrzygana jest wi´kszoÊç sporów z tego zakresu, a znajomoÊç
trudnej
problematyki
ubezpieczeniowej jest zró˝nicowana, co wp∏ywa – niezale˝nie od
fundamentalnego prawa sàdu do
swobodnej oceny dowodów, a w kontekÊcie obowiàzujàcego prawa – do
nadmiernego niekiedy zró˝nicowania orzecznictwa. W rezultacie powinno to spowodowaç korzystne dla
ca∏ego rynku ubezpieczeniowego,
uporzàdkowanie szeregu rozbie˝noÊci w stosowaniu prawa. Z powy˝szych wzgl´dów mo˝na równie˝
mieç nadziej´, ˝e opracowanie wp∏ynie na zaniechanie stosowania niew∏aÊciwych, a zarazem niezgodnych
z ugruntowanà linià orzecznictwa
SN praktyk. Idealnym dla jednolitego ukszta∏towania praktyki by∏aby
konfrontacja treÊci i orzecznictwa
zawartych w opracowaniu z obowiàzujàcymi w zak∏adach ubezpieczeƒ
procedurami likwidacyjnymi, a nast´pnie ich aktualizacja z udzia∏em
pionów prawnych ubezpieczycieli.
Opracowanie spe∏nia wa˝nà rol´
edukacyjnà dla zainteresowanych
problematykà odszkodowawczà i jej
ubezpieczeniowym aspektem.
Prezentowana ksià˝ka odznacza
si´ wysokim poziomem naukowym.
Stanowi istotne wzbogacenie literatury prawniczej i ubezpieczeniowej,
która – w zakresie tematyki ubezpieczeƒ komunikacyjnych – nie jest
zbyt imponujàca, zw∏aszcza w odniesieniu do opracowaƒ o charakterze monograficznym.
■
Anna Dàbrowska
Biuro Rzecznika Ubezpieczonych

G. Bieniek, OdpowiedzialnoÊç cywilna za wypadki drogowe,
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006.
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OdpowiedzialnoÊç odszkodowawcza ubezpieczycieli
za szkody wywo∏ane silnym wiatrem
(wybrane zagadnienia)
W ostatnim okresie w naszej umiarkowanej do tej
pory strefie klimatycznej, coraz cz´Êciej wyst´pujà anomalia pogodowe jak miedzy innymi silny
wiatr nazywany cz´sto huraganem, powodujàcy
znaczne szkody, szczególnie w zabudowaniach,
trakcji elektrycznej, mieniu ruchomym, a nawet
o charakterze osobowym. Powodujàce znaczne
straty wichury ujawniajà jednoczeÊnie prawd´
o zbyt ma∏ej zapobiegliwoÊci i przezornoÊci spo∏eczeƒstwa polskiego, w korzystaniu z mo˝liwoÊci
minimalizowania strat jakà gwarantujà ubezpieczenia gospodarcze.
oza rolnikami, na których zosta∏ na∏o˝ony ustawà obowiàzek zawarcia umowy
ubezpieczenia budynków wchodzàcych w sk∏ad gospodarstwa rolnego
jak równie˝ ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej z tytu∏u posiadania gospodarstwa, pozostali
obywatele podejmujà wy∏àcznie
dobrowolne decyzje o zawarciu
umowy ubezpieczenia posiadanego
mienia np. domu, mieszkania, ruchomoÊci domowych, samochodu
lub odpowiedzialnoÊci cywilnej
w ˝yciu prywatnym, na proponowanych przez wybrany zak∏ad ubezpieczeƒ warunkach. Powstaje pytanie czy oferowane na rynku
produkty ubezpieczeniowe (wzorce
umowne) pozwalajà na skuteczne
i pe∏ne zabezpieczenie posiadanych
dóbr przed skutkami niszczycielskiego dzia∏ania ˝ywio∏u. Odpowiedê na tak postawione pytanie
brzmi twierdzàco pod warunkiem
˝e dokona si´ wyboru produktu
ubezpieczeniowego optymalnego
dla potrzeb osoby ubezpieczajàcej,
tj. odpowiedniej umowy obejmujàcej ochronà pe∏en zakres ryzyk, na
które nara˝ony jest ubezpieczany
majàtek lub te˝ adekwatnego do
zagro˝eƒ wariantu oferowanego
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w ramach tzw. pakietów ubezpieczeniowych. Decyzja o wyborze
optymalnego dla naszych potrzeb
ubezpieczenia powinna byç poprzedzona dog∏´bnà analizà uwzgl´dniajàcà miedzy innymi takie elementy jak okreÊlenie zasobów
materialnych oraz na jakie szczególnie niebezpieczeƒstwa (ryzyka)
gro˝àce utratà ca∏oÊci lub jego cz´Êci jesteÊmy nara˝eni, jakie szkody
mo˝emy w zwiàzku z posiadanym
majàtkiem wyrzàdziç osobom trzecim, jakie mo˝emy przedsi´wziàç
Êrodki minimalizujàce wystàpienie
szkody, jak równie˝ jakà kwot´ mo˝emy przeznaczyç na op∏acenie
sk∏adki ubezpieczeniowej. Nadto
na decyzj´ o wyborze odpowiedniej
umowy ubezpieczenia b´dzie mia∏
wp∏yw szereg innych czynników takich jak:
1) status w∏asnoÊciowy zajmowanego domu lub mieszkania np.
kwaterunkowe (na podstawie decyzji administracyjnej); spó∏dzielcze
w∏asnoÊciowe; spó∏dzielcze lokatorskie; prawo w∏asnoÊci wyodr´bnionego lokalu w ramach wspólnoty
mieszkaniowej lub ca∏ego budynku
itd. Jest to o tyle wa˝ne i˝ jeÊli zajmujemy mieszkanie w budynku,
który nie jest naszà w∏asnoÊcià,

wówczas nie mamy prawnego tytu∏u do zawarcia umowy jego ubezpieczania. Majàc jednak na uwadze
dobrze poj´te poczucie w∏asnego
bezpieczeƒstwa powinniÊmy upewniç si´ czy w∏aÊciciel zadba∏ o ubezpieczenie tego budynku a je˝eli tego nie zrobi∏, przekonaç go
o potrzebie zawarcia odpowiedniej
umowy ubezpieczenia.
Natomiast majàc tytu∏ prawny do
zajmowania mieszkania, choçby
umow´ najmu, powinniÊmy ubezpieczyç znajdujàce si´ w nim ruchomoÊci oraz sta∏e elementy wn´trz
tj. elementy zamontowane lub
wbudowane w sposób trwa∏y, gdy˝
i one mogà ucierpieç na skutek wystàpienia huraganu, który niszczàc
budynek prawdopodobnie doprowadzi równie˝ do zniszczeƒ w jego
wn´trzu ;
2) oczekiwania co do wysokoÊci
ewentualnego odszkodowania, tzn.
czy ubezpieczymy nasz majàtek
w wartoÊci rzeczywistej, czy w wartoÊci odtworzeniowej. W pierwszym
przypadku przy zawarciu umowy
ubezpieczenia okreÊla si´ sum´
ubezpieczenia (stanowiàcà górnà
granic´ odpowiedzialnoÊci zak∏adu
ubezpieczeƒ) odpowiadajàcà wartoÊci ubezpieczanego mienia, która
uwzgl´dnia stopieƒ jego zu˝ycia
(amortyzacji). Równie˝ odszkodowanie ustalane jest w oparciu o t´
samà zasad´ tj. uwzgl´dniajàce stopieƒ zu˝ycia zniszczonego mienia.
W drugim przypadku zarówno sum´ ubezpieczenia okreÊlonà w momencie zawierania umowy, jak
i przysz∏e odszkodowanie ustala si´
na podstawie wartoÊci odtworzeniowej tj. pozwalajàcej na zakup
utraconego mienia wed∏ug cen nowych artyku∏ów, bez uwzgl´dniania
stopnia ich faktycznego zu˝ycia.
W ubezpieczeniu mienia, co prawda
rzadziej, spotyka si´ równie˝ sysP ISMO R ZECZNIKA U BEZPIECZONYCH

tem ubezpieczenia „na pierwsze
ryzyko” i system ubezpieczenia na
sumy sta∏e. Generalnie, pierwszy
system polega na ubezpieczeniu
mienia w cz´Êci odpowiadajàcej
wartoÊci przypuszczalnej maksymalnej pierwszej szkody, zaÊ drugi
z nich obejmuje ochronà wartoÊç
ca∏ego posiadanego mienia;
3) stan techniczny przedstawionego do ubezpieczenia budynku.
Niestety nawet w przypadku budynków wchodzàcych w sk∏ad gospodarstw rolnych, które rolnik ma
obowiàzek ubezpieczyç, zak∏ad
ubezpieczeƒ mo˝e odmówiç ich
ubezpieczeniem jeÊli stan techniczny budynku wskazuje na 100% zu˝ycie lub jest on przeznaczony do
rozbiórki. Analogicznie, w odniesieniu do budynków ubezpieczanych
w systemie ubezpieczeƒ dobrowolnych, zak∏ad ubezpieczeƒ mo˝e
z powodu z∏ego stanu technicznego
odmówiç obj´cia ich ubezpieczenia,
bàdê te˝ wskazaç na inne przyczyny odmowy np. cz´ste wyst´powanie okreÊlonych szkód na danym
terenie; w danym rejonie; regionie;
4)
mo˝liwoÊç
negocjowania
z ubezpieczycielem odmiennych od
standardowego wzorca umownego
zapisów, lub te˝ uzyskanie rabatu
w sk∏adce gdy np. jest to klient,
który w danym zak∏adzie ubezpieczeƒ ulokowa∏ uprzednio inne, niekiedy liczne ryzyka, lub od wielu
lat jest bezszkodowy.
Zak∏ady ubezpieczeƒ w oferowanych ogólnych warunkach ubezpieczenia mieszkaƒ lub budynków
wskaujàc zakres ochrony ubezpieczeniowej, definiujà wymienione
ryzyka takie jak np. kradzie˝ z w∏amaniem, zalanie, ogieƒ, uderzenie
pioruna, huragan itd. Szkody powsta∏e w nast´pstwie tych zdarzeƒ
powodujà odpowiedzialnoÊç odszkodowawczà zak∏adu ubezpieczeƒ, dlatego wa˝ne jest aby konsument dok∏adnie zapozna∏ si´
z treÊcià ww. definicji, gdy˝ cz´sto
mogà w swej treÊci odbiegaç od potocznego ich pojmowania. W praktyce cz´sto wyst´puje sytuacja,
w której w poszczególnych produktach ubezpieczeniowych ró˝nych
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zak∏adów ubezpieczeƒ, definicje te
znaczàco si´ ró˝nià.
Podobnie jest z definicjà szkód
wywo∏anych si∏à wiatru, którego
pr´dkoÊç podawana jest w metrach
na sekund´ lub w kilometrach na
godzin´, a nazywany jest wichurà,
silnym wiatrem lub huraganem
i opisywany jest w ró˝norodny sposób. Przyk∏adowo w:
❑ ustawie z dnia 22 maja 2003 r.
o ubezpieczeniach obowiàzkowych, UFG i PBUK; spowodowane przez wiatr o pr´dkoÊci
nie mniejszej ni˝ 24 m/s którego dzia∏anie wyrzàdza masowe
szkody; pojedyncze szkody
uwa˝a si´ za spowodowane
przez huragan, je˝eli w najbli˝szym sàsiedztwie stwierdzono
dzia∏anie huraganu;
❑ ogólnych warunkach ubezpieczenia mieszkaƒ PZU (zatwierdzonych uchwa∏à zarzàdu nr
UZ/205/99 z dnia 2 wrzeÊnia
1999 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwa∏à Zarzàdu nr

orologii i Gospodarki Wodnej
– IMiGW) którego dzia∏anie
wyrzàdza masowe szkody.
W uzasadnionych przypadkach
lub braku mo˝liwoÊci uzyskania opinii IMiGW wystàpienie
huraganu stwierdza si´ na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania bàdê w bezpoÊrednim
sàsiedztwie;
❑ ogólnych warunkach ubezpieczenia WARTA DOM (Warszawa 2006) ; spowodowane przez
wiatr osiàgajàcy co najmniej 88
km/h (tj. 24,4 m/s) i wyrzàdzajàcy masowe szkody. Pr´dkoÊç
wiatru powinna byç potwierdzona przez IMiGW. W przypadku braku mo˝liwoÊci uzyskania potwierdzenia przyjmuje
si´ stan faktyczny i rozmiar
szkód w miejscu ich powstawania lub w sàsiedztwie Êwiadczàcy o dzia∏aniu huraganu. Pojedyncze szkody uwa˝a si´ za
huraganowe tylko wówczas gdy

Zak∏ady ubezpieczeƒ w oferowanych ogólnych
warunkach ubezpieczenia mieszkaƒ lub budynków wskazujàc zakres ochrony ubezpieczeniowej, definiujà wymienione ryzyka takie jak
np. kradzie˝ z w∏amaniem, zalanie, ogieƒ,
uderzenie pioruna, huragan itd.
UZ/497/2003 z dnia 7 paêdziernika 2003 r.); spowodowane
przez wiatr o pr´dkoÊci nie
mniejszej ni˝ 24,5 m/s którego
dzia∏anie wyrzàdza masowe
szkody; pojedyncze szkody
uwa˝a si´ za spowodowane
przez huragan wówczas, gdy
w najbli˝szym sàsiedztwie
stwierdzono dzia∏anie huraganu;
❑ ogólnych warunkach ubezpieczenia budynków i lokali
mieszkalnych – osób fizycznych PZU (zatwierdzonych
uchwa∏à nr UZ/552/2004 z dnia
16 wrzeÊnia 2004 r.); spowodowane przez wiatr o pr´dkoÊci
nie mniejszej ni˝ 24 m/s
(ustalanej przez Instytut Mete-

w najbli˝szym sàsiedztwie
stwierdzono Êlady huraganu
lub te˝ rodzaj i rozmiar szkód
Êwiadczà o jego dzia∏aniu;
❑ ogólnych warunkach ubezpieczenia mieszkaƒ i domów jednorodzinnych STU Ergo Hestia
S.A. (wchodzàce w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.); spowodowane przez wiatr o pr´dkoÊci nie
mniejszej ni˝ 17,5 m/s wyrzàdzajàcy masowe szkody; wystàpienie tego zjawiska powinno
byç potwierdzone przez IMiGW,
a w przypadku braku mo˝liwoÊci uzyskania takiego potwierdzenia, przyjmuje si´ stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu
ich powstania lub w sàsiedztwie
Êwiadczàcy o dzia∏aniu huraga21
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nu – pozosta∏a cz´Êç definicji jak
wy˝ej;
❑ ogólnych warunkach ubezpieczenia Dom 24, wydanych przez
TU Link 4 ; spowodowane przez
wiatr wiejàcy z si∏à nie mniejszà
ni˝ 18,9 m/s (68 km/h).
Jak widaç szkody wyrzàdzone
przez wiatr w ró˝nym zakresie podlegajà ochronie w poszczególnych
zak∏adach ubezpieczeƒ. Warto
zwróciç uwag´, ˝e sà równie˝ i takie produkty które nie obejmujà zakresem ochronnym ryzyka szkód
spowodowanych silnym wiatrem.
Podobnie przedstawia si´ sytuacja w ubezpieczeniu pojazdu w zakresie autocasco, w ramach którego
ubezpieczyciel standardowo odpowiada za szkody kradzie˝owe oraz
inne, wywo∏ane nag∏ym dzia∏aniem
zewn´trznych czynników, wÊród
których na ogó∏ wymieniany jest
huragan. We wzorcach umownych
tego ubezpieczenia równie˝ wyst´pujà ró˝nice w definiowaniu ryzyka
huraganu, podobnie jak w przypadku ogólnych warunków ubezpieczenia budynków lub mieszkaƒ.
W przypadku, gdy na skutek silnego wiatru dojdzie do szkody
osobowej bàdê na mieniu wyrzàdzonej przez zawalenie si´ budowli lub oderwanie si´ jej cz´Êci,
odpowiedzialnoÊç posiadacza budowli kszta∏tuje si´ wg zasady zapisanej w art. 434 k.c. Gwarantuje ona szerszy zakres ochrony
oparty na zasadzie ograniczonego
ryzyka ni˝ wynikajàcy z ogólnej
zasady winy. W tego typu przypadkach posiadacz budowli obowiàzany jest zatem wyp∏aciç poszkodowanemu nale˝ne odszkodowanie
i Êwiadczenie, chyba ˝e zawalenie
si´ budowli lub oderwanie jej cz´Êci nie wynik∏o ani z braku utrzymania budowli w nale˝ytym stanie, ani z wady w budowie
(przes∏anka zwalniajàca). Ci´˝ar
przeprowadzenia post´powania
dowodowego, który zwolni go
z odpowiedzialnoÊci co do zasady,
spoczywa na posiadaczu budowli.
Odszkodowania osoba poszkodowana mo˝na dochodziç zarówno
od posiadacza budynku bàdê
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ubezpieczyciela, z którym zawar∏
umow´ ubezpieczenia w tym zakresie.
Przyk∏adem zaniedbaƒ których
cz´sto dopuszczajà si´ osoby odpowiedzialne za dba∏oÊç o stan techniczny i czystoÊç budynku, w konsekwencji czego silny wiatr mo˝e
spowodowaç szkody to przyk∏adowo:
❑ brak bie˝àcej konserwacji budynku, w tym brak wymiany
zu˝ytych elementów np. pokrycia dachowego, rynien, balkonów, parapetów.
❑ pozostawianie niezabezpieczonych budynków w czasie prac remontowo-budowlanych, w tym
materia∏ów budowlanych, maszyn i urzàdzeƒ.
Nadto pami´taç nale˝y, ˝e zak∏ad
energetyczny odpowiada deliktowo
wobec osób trzecich bowiem zgodnie
z art. 435 kc. jest przedsi´biorstwem
wprawianym w ruch si∏ami przyrody, a jego odpowiedzialnoÊç za szkody kszta∏tuje si´ na surowej zasadzie
ryzyka, czyli za sam fakt powstania
szkody (skutek). Zatem zarówno
szkoda osobowa np. pora˝enie pràdem zerwanym przewodem elektrycznym le˝àcym na ziemi, jak
i szkoda w mieniu spowodowana
przez zniszczony lub uszkodzony
element tego przedsi´biorstwa np.
z∏amany s∏up lub po˝ar transformatora który wywo∏a∏ szkody w naszym
mieniu, powinna zostaç wyrównana
bez koniecznoÊci ustalania winy zak∏adu energetycznego.
Na odmiennych zasadach tj. odpowiedzialnoÊci cywilnej kontraktowej
(art. 471 k.c.) kszta∏tuje si´ odpowiedzialnoÊç podmiotów Êwiadczàcych
us∏ugi w zakresie przesy∏ania energii
elektrycznej do odbiorców, w tym za
poÊrednictwem tzw. napowietrznych
liniach energetycznych Szkody huraganowe skutkujà równie˝ uszkodzeniami lub zniszczeniem przewodów,
s∏upów energetycznych, izolatorów
lub innych elementów linii przesy∏owych w konsekwencji czego dochodzi
do wy∏àczenia stacji transformatorowych i braków w dostawie pràdu.
Konsekwencje tego mogà byç nieraz
znaczne, np. zepsucie si´ towarów
przechowywanych w ch∏odniach,

koniecznoÊç zamkni´cia obiektów
u˝ytecznoÊci publicznej itd.
Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne wraz z towarzyszàcymi mu aktami wykonawczymi
zwalnia z odpowiedzialnoÊci kontraktowej zak∏ad energetyczny gdy przerwy w dostawie energii wobec odbiorców energii o niskim napi´ciu (230 V
i 400 V) nie przekraczajà jednorazowo 24 h a w ciàgu roku ∏àcznie 48 h.
Z odpowiedzialnoÊci za szkody
wywo∏ane brakiem dostaw energii
zak∏ad energetyczny mo˝e si´ uwolniç si´ jedynie w przypadku dowiedzenia, i˝ spowodowany on zosta∏
si∏à wy˝szà lub te˝ wystàpieniem
innych okolicznoÊci, za które zak∏ad
nie ponosi odpowiedzialnoÊci.
W sytuacji gdy osoba poszkodowana uzyska odszkodowanie lub
Êwiadczenie z tytu∏u posiadanego
w∏asnego ubezpieczenia mienia np.
autocasco, wówczas ubezpieczyciel
zapewne zwróci si´ z ˝àdaniem jego
rekompensaty (regresu) do sprawcy szkody lub jego ubezpieczyciela.
Warto na koniec tak˝e stwierdziç,
˝e cz´sto posiadacze nieruchomoÊci
nie doceniajà jak równie wa˝na jest
dba∏oÊç o piel´gnacj´, w tym usuwanie chorych drzew. JeÊli bowiem
wiatr spowoduje szkod´ poprzez
wywrócenie si´ drzewa lub od∏amanie jego cz´Êci, powstanie po stronie posiadacza nieruchomoÊci odpowiedzialnoÊç odszkodowawcza
oparta na zasadach ogólnych.
Uogólniajàc mo˝na stwierdziç, ˝e
przezorny w∏aÊciciel nieruchomoÊci
powinien stosownie do bie˝àcych
potrzeb dok∏adaç nale˝ytej starannoÊci by utrzymaç jà wraz z otoczeniem i zielenià w dobrym stanie jak
równie˝ zadbaç o jej ubezpieczenie
zarówno w zakresie szkód które
mogà powstaç w jej zasobach z powodu huraganowego wiatru, jak
równie˝ ubezpieczyç swà odpowiedzialnoÊç cywilnà tak, aby w przypadku wyrzàdzenia szkód osobom
trzecim w zwiàzku z posiadanà nieruchomoÊcià przy wystàpieniu tego
wiatru, byç zabezpieczonym przed
ich roszczeniami.
■
Krystyna Krawczyk
Dyrektor Biura RzU
P ISMO R ZECZNIKA U BEZPIECZONYCH

Ubezpieczenia w ksi´stwie
warszawskim
olacy wierzyli w Napoleona.
Wierzyli, ˝e wojna francusko-pruska doprowadzi do wielkich zmian na mapie Europy i ˝e
znów pojawi si´ na niej wolne paƒstwo polskie. Tymczasem, utworzone z woli cesarza Ksi´stwo Warszawskie by∏o zaledwie namiastkà
Polski.

P
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W listopadzie 1806 r., wojska francuskie wkroczy∏y najpierw do Poznania a potem do Warszawy. Istniejàce na zajmowanych terenach,
powo∏ane jeszcze przez Prusaków,
dwa Towarzystwa Ogniowe (dla
Miast w 1803 i dla Wsiów w 1804 roku) przesta∏y praktycznie dzia∏aç.
Formalnie nastàpi∏o to w kilka miesi´cy póêniej, gdy dla tej cz´Êci ziem
polskich Napoleon powo∏a∏ 14 stycznie 1807 r. rzàd tymczasowy nazwany Komisjà Rzàdzàcà, z 71-letnim
Stanis∏awem Ma∏achowskim, jako
prezesem. Komisja Rzàdzàca, w listopadzie 1806 roku w Warszawie
a w lutym 1807 roku w Poznaniu
formalnie zawiesi∏a dzia∏alnoÊç istniejàcych towarzystw ogniowych.
JednoczeÊnie poleci∏a ministrowi
(dyrektorowi) policji hrabiemu Aleksandrowi Potockiemu przygotowanie projektu nowej organizacji
ubezpieczeniowej. Do wspó∏pracy
powo∏any zosta∏ Ksawery Gorczyczewski, by∏y dyrektor Dyrekcji
G∏ównej Warszawskiej, którego
Komisja przewidzia∏a na sta-

nowisko prezesa organizowanego
towarzystwa ogniowego.
Przy tworzeniu nowego towarzystwa, du˝à rol´ odegra∏y warunki
polityczno-terytorialne. W wyniku
uzgodnieƒ Napoleona z carem Rosji
Aleksandrem I, podj´tych 25 czerwca w czasie historycznego spotkania
w namiocie na tratwie na rzece Niemen w pobli˝u Tyl˝y, ziemie od∏àczone od Prus nale˝eç mia∏y do króla saskiego Fryderyka Augusta
(wnuka przedostatniego króla polskiego Augusta), jako dziedzicznego
ksi´cia warszawskiego. Fryderyk August by∏ politykiem rozwa˝nym, mówi∏ po polsku, w∏adz´ wykonawczà
sprawowa∏ za poÊrednictwem pi´ciu
ministrów (stanowiàcych rad´).
Traktatem w Tyl˝y ustanowione
zosta∏o Ksi´stwo Warszawskie.
Obejmowa∏o ono teren ca∏ych Prus
Po∏udniowych, cz´Êç Nowowschodnich (bez Bia∏egostoku odstàpionego
Rosji), cz´Êç Zachodnich, Nowy
Âlàsk oraz cz´Êç dawnych Prus Królewskich. W granicach tego kad∏ubowego paƒstwa, a raczej paƒstewka, znalaz∏y si´ m.in. takie miasta,
jak Warszawa, Poznaƒ, Gniezno,
P∏ock. Odpowiada∏o to mniej wi´cej
ziemiom drugiego i trzeciego zaboru
pruskiego oraz po∏udniowej cz´Êci
zaboru pierwszego. By∏y to wi´c tereny w du˝ym stopniu rozwini´te
gospodarczo, co mog∏o mieç korzystny wp∏yw na prowadzenie dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej.
Poza granicami Ksi´stwa Warszawskiego pozosta∏y Kraków, Lwów
i Wilno – oddane Rosji oraz Gdaƒsk
– któremu nadano status wolnego
miasta z za∏ogà francuskà. W Gdaƒsku, nale˝àcym do tzw. Prus Zachodnich, dzia∏a∏ od roku 1785 Zachodnio-Pruski
Prowincjonalny
Socjetet Ogniowy.
Warto jednak przypomnieç, ˝e po
wojnie francusko-austriackiej, zgodnie z traktatem w Schînbrunn z 14
paêdziernika 1809 r. Napoleon
przy∏àczy∏ do Ksi´stwa Warszawskiego ca∏à Galicj´ Zachodnià z Krakowem,
Lublinem, Radomiem i ZamoÊciem, ale
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bez galicyjskiego Podola zostawionego Aleksandrowi. By∏y to jednak tereny gospodarczo zacofane, bez tradycji ubezpieczeniowych, które
w okresie Ksi´stwa nie zosta∏y w∏àczone do powsta∏ej organizacji ubezpieczeniowej.
Dotychczasowe popruskie organizacje ubezpieczeniowe zosta∏y zlikwidowane, a dzia∏alnoÊç asekuracyjnà rozpocz´∏o nowe Towarzystwo
Ogniowe dla Miast i Wsiów. Opar∏o si´
ono na wydanym 4 czerwca 1807 r.
przez Komisj´ Rzàdzàcà dokumencie nazwanym „Urzàdzenie Towarzystwa Ogniowego dla Miast
i Wsiów”. W imieniu Komisji „Urzàdzenie...” podpisa∏ prezes Komisji
Rzàdzàcej Stanis∏aw Ma∏achowski
(podobno, nie oby∏o si´ tutaj bez nacisku Napoleona).
ZwierzchnoÊç nad kasami ogniowymi Ksi´stwa Warszawskiego Komisja Rzàdzàca zleci∏a ministrowi
policji hr. Aleksandrowi Potockiemu, który ju˝ wczeÊniej by∏ zobowiàzany do udzia∏u przy tworzeniu
nowego towarzystwa.
Organem wykonawczym Towarzystwa Ogniowego dla Miast
i Wsiów by∏a Administracja Generalna w Warszawie. Podlega∏y jej
trzy departamenty: warszawski, kaliski i poznaƒski Prezesem Administracji, powo∏anym 23 czerwca 1807
roku zosta∏ Ksawery Gorczyczewski
– znany wybitny dzia∏acz spo∏eczny
i ubezpieczeniowy.
W pierwszym paragrafie „Urzàdzenia...”, Towarzystwo Ogniowe
zosta∏o zobowiàzane do kontynuowania dzia∏alnoÊci prowadzonej
uprzednio przez towarzystwa powo∏ane dekretem Fryderyka Wilhelma
II oraz do przej´cia zaleg∏ych zobowiàzaƒ. W wyniku bowiem traktatu
w Tyl˝y z 25 czerwca 1807 roku,
rzàd Ksi´stwa Warszawskiego zosta∏ m.in. zmuszony do przej´cia
i realizowania wszystkich dawnych
zobowiàzaƒ króla pruskiego, a wi´c
i zobowiàzaƒ Towarzystwa Ogniowego dla Miast z roku 1803 oraz dla
Wsiów z roku 1804. Praktycznie nie
by∏o to mo˝liwe z braku funduszów
(za pozosta∏e z czasów pruskich zaleg∏oÊci w wyp∏atach odszkodowaƒ
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popo˝arowych w wysokoÊci trzynastu milionów z∏otych wyp∏acono tylko pi´ç milionów pi´çset tysi´cy).
Nie bez znaczenia dla dalszego
rozwoju ubezpieczeƒ by∏a narzucona Ksi´stwu Warszawskiemu Konstytucja.. Wzmacnia∏a ona prawa
w∏asnoÊci i mia∏a u∏atwiaç wzrost
ekonomiczny kraju W rzeczywistoÊci jednak Ksi´stwo boryka∏o si´
z powa˝nymi trudnoÊciami gospodarczymi. Ich powodem by∏o m.in.
odci´cie od terytoriów, z którymi dotàd stanowi∏o ca∏oÊç ekonomicznà,
odziedziczone po Prusakach d∏ugi,
zmiany w handlu zagranicznym, jako wyniku blokady gospodarczej
Anglii, a tak˝e ponoszenie kosztów
utrzymania pot´˝nej armii (francuskiej i polskiej).
Konstytucja Ksi´stwa Warszawskiego podpisana zosta∏a przez Napoleona w Dreênie, w dniu 22 lipca
1807 roku. Wg przekazu zosta∏a ona
wprost podyktowana przez Napoleona Stanis∏awowi Potockiemu, który przewodniczy∏ polskiej delegacji,
Fryderyk Skarbek tak oceni∏ konstytucj´: „dzie∏o dobrze obmyÊlane,
które si´ odznacza∏o wielkà przezornoÊcià politycznà”.
Narzucona Ksi´stwu konstytucja
zapoczàtkowa∏a zmian´ stosunków
spo∏ecznych, zrówna∏a wszystkich
obywateli (art. 4) wobec prawa. Ca∏kowicie zniesione zosta∏o poddaƒstwo ch∏opów, co jednak przyczyni∏o
si´ do ich zubo˝enia. Mogli opuszczaç wioski, ale ziemia, inwentarz
i narz´dzia rolnicze pozostawa∏y
w∏asnoÊcià dziedzica. Mówi∏o si´
wówczas, ˝e konstytucja zdj´∏a ch∏opom kajdany, ale razem z butami.
W Ksi´stwie Warszawskim obowiàzywa∏y tak˝e przepisy tzw. Kodeksu Napoleona, opracowanego
pod osobistym kierownictwem cesarza jeszcze w roku 1804. By∏y one
kodeksem prawa cywilnego (nota
bene zasadnicze jego przepisy obowiàzywa∏y na terenach polskich do
I wojny Êwiatowej, a na ziemiach
dawnego Królestwa Polskiego, nawet do roku 1946).
Ani Konstytucja, ani Kodeks Napoleona, nie regulowa∏y jednak zagadnieƒ ubezpieczeniowych. Wpro-

wadzony kodeks cywilny francuski
(art. 69 Konstytucji Ksi´stwa Warszawskiego z 22 lipca 1807 r.), a tak˝e Kodeks Handlowy (ustawa sejmu
z 24 marca 1809 r.) nie zaj´∏y si´ rozwiàzywaniem spraw ubezpieczeniowych. Co prawda w kodeksie cywilnym do kontraktów losowych
zalicza si´ i „ubezpieczenie”, ale odsy∏a si´ do szczegó∏owych przepisów,
które nie zosta∏y wydane W obowiàzujàcym w napoleoƒskim Kodeksie
Handlowym jest mowa o kontraktach ubezpieczeniowych, jednak
wy∏àcznie morskich, nie majàcych
zastosowania w Ksi´stwie Warszawskim
Pretensje finansowe Towarzystwa Ogniowego wobec w∏adz pruskich oparte by∏y na dwóch faktach.
Jednym by∏o wywiezienie przez
Prusaków kasy Towarzystwa w gotówce, tj. ok. 3 tysi´cy talarów, drugim – zaleg∏e sk∏adki rzàdu pruskiego za
ubezpieczenie budowli
rzàdowych (w tym zamku królewskiego w Warszawie), po∏o˝onych
na terenach departamentu warszawskiego, kaliskiego i poznaƒskiego, w wysokoÊci ok. 16 tysi´cy
talarów (jeden talar równa∏ si´ ok.
5,7 z∏otego).
Towarzystwo Ogniowe dla Miast
i Wsiów boryka∏o si´ wi´c z trudnoÊciami finansowymi. Dla zwi´kszenia zasobów pieni´˝nych przeznaczonych na wyp∏aty odszkodowaƒ za
szkody po˝arowe, zmniejszono liczb´ etatowych pracowników zatrudnionych w Towarzystwie. Z tego samego, oszcz´dnoÊciowego, powodu
zosta∏a skasowana Dyrekcja w Poznaniu i dla trzech departamentów
(warszawskiego, poznaƒskiego i kaliskiego) utworzono jednà Administracj´ Generalnà w Warszawie podlegajàcà bezpoÊrednio Dyrekcji
Policji Krajowej. Tak by∏o do roku
1809. Po reorganizacji w∏adz Ksi´stwa w roku 1808 Administracja Generalna Towarzystwa Ogniowego
podporzàdkowana zosta∏a ministrowi spraw wewn´trznych Janowi
Paw∏owi ¸uszczewskiemu.
■
Marian Szcz´Êniak
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tach ubezpieczeniowych, jednak wy∏àcznie
morskich, nie majàcych zastosowania w Ksi´stwie
Warszawskim
Pretensje finansowe Towarzystwa Ogniowego
wobec w∏adz pruskich oparte by∏y na dwóch faktach.
Jednym by∏o wywiezienie przez Prusaków kasy
Towarzystwa w gotówce, tj. ok. 3 tysi´cy talarów,
drugim - zaleg∏e sk∏adki rzàdu pruskiego za
ubezpieczenie budowli rzàdowych (w tym zamku
królewskiego w Warszawie), po∏o˝onych na terenach
departamentu
warszawskiego,
kaliskiego
i
poznaƒskiego, w wysokoÊci ok. 16 tysi´cy talarów
(jeden talar równa∏ si´ ok. 5,7 z∏otego).
Towarzystwo Ogniowe dla Miast i Wsiów boryka∏o
si´ wi´c z trudnoÊciami finansowymi. Dla zwi´kszenia
zasobów pieni´˝nych przeznaczonych na wyp∏aty
odszkodowaƒ za szkody po˝arowe, zmniejszono liczb´
etatowych
pracowników
zatrudnionych
w
Towarzystwie. Z tego samego, oszcz´dnoÊciowego,
powodu zosta∏a skasowana Dyrekcja w Poznaniu i dla
trzech departamentów (warszawskiego, poznaƒskiego
i kaliskiego) utworzono jednà Administracj´
Generalnà w Warszawie podlegajàcà bezpoÊrednio
Dyrekcji Policji Krajowej. Tak by∏o do roku 1809. Po
reorganizacji w∏adz Ksi´stwa w roku 1808
Administracja Generalna Towarzystwa Ogniowego
podporzàdkowana
zosta∏a
ministrowi
spraw
wewn´trznych Janowi Paw∏owi ¸uszczewskiemu.
Towarzystwo Ogniowe dla Miast i Wsiów okresu
Ksi´stwa Warszawkiego w dzia∏alnoÊci swojej
charakteryzowa∏o si´ nast´pujàcymi cechami:
?
w sprawach ubezpieczeƒ wiejskich przymus
rozszerzony zosta∏ na wsie narodowe i królewskie
(wsie dziedziczne); wsi prywatnych przymus nie
obejmowa∏;
?
po raz pierwszy w historii polskich
ubezpieczeƒ zró˝nicowane zosta∏y (dotàd jednolite)
stawki za ubezpieczenia budynków miejskich;
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ubezpieczeƒ
na ˝ycie
ospodarka Êwiatowa charakteryzuje si´ szybkimi
zmianami wywo∏ujàcymi skutki spo∏eczne i demograficzne. Pojawiajà si´ coraz to nowe ryzyka zwiàzane np. z tempem ˝ycia, wprowadzaniem nowych technologii czy zagro˝eniami wynikajàcymi z globalnych zmian
klimatu. Wszystkie te czynniki niosà za sobà szereg zagro˝eƒ, niespodziewanych i niepewnych zdarzeƒ, które bezpoÊrednio wp∏ywajà na naszà przysz∏oÊç. Zwi´kszajà si´ te˝
potrzeby konsumentów, którzy w ubezpieczeniach upatrujà
ochrony finansowej. Dotyczà one obecnie ca∏ej sfery naszego ˝ycia, poprzez ubezpieczenia majàtkowe i komunikacyjne, ubezpieczenia na ˝ycie, zdrowotne wypadkowe i chorobowe, ubezpieczenia kredytów zapewniajàce Êrodki
finansowe, wtedy kiedy sà one najbardziej potrzebne.
Podobnie struktura populacji ludzkiej zmienia si´ niezmiernie szybko charakteryzujàc si´ d∏u˝szym okresem ˝ycia. Ludzie oczekujà wy˝szego poziomu zabezpieczenia
finansowego, opieki zdrowotnej, wy˝szych rent i emerytur
i innych Êwiadczeƒ socjalnych. Za pomocà rozwiàzaƒ ubezpieczeniowych mo˝na zapewniç sobie i swojej rodzinie
ochron´ przed skutkami niepomyÊlnych zdarzeƒ losowych,
zapewniç spokój i bezpieczeƒstwo w ca∏ym okresie ˝ycia.
Podstawowy podzia∏ ubezpieczeƒ na ˝ycie, które sta∏y si´
te˝ popularne w Polsce wynika z ich funkcji ochronnej
i oszcz´dnoÊciowej. Produkty na rynku ubezpieczeniowym
∏àczà z regu∏y w sobie ochron´ ubezpieczeniowà i profesjonalne zarzàdzanie inwestycyjne zgromadzonym kapita∏em,
proponujàc w tym zakresie nowoczesne rozwiàzania, w ko-
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rzystny sposób zapewniajàce przysz∏oÊç. Obecnie bardzo
popularne sta∏y si´ ubezpieczenia na ˝ycie z funduszem
inwestycyjnym. Zaletami tego typu produktów jest ich
elastycznoÊç, mo˝na bowiem w dowolnych proporcjach
wybieraç poziom ochrony ,jak i sposób inwestycji do wielu
funduszy. Ubezpieczenia te zapewniajà te˝ bezpieczeƒstwo, bowiem prócz ró˝nych strategii inwestycyjnych mo˝na wybieraç wÊród wielu wariantów umów ochronnych, aby
zabezpieczyç trudne do przewidzenia zdarzenia losowe.
Zwróciç te˝ nale˝y uwag´ na ubezpieczenia posagowe,
których celem jest zapewnienie finansowego wsparcia dla
dziecka w chwieli jego startu w doros∏e ˝ycie.
Na rynku ubezpieczeniowym mamy wieloÊç produktów,
które mo˝emy dopasowaç do swoich potrzeb i mo˝liwoÊci
finansowych. Wybór polisy i ubezpieczyciela to bardzo wa˝na decyzja, przed której podj´ciem nale˝y zgromadziç jak
najwi´cej wiedzy na temat potrzeb swoich i rodziny oraz
oferowanych produktów dok∏adnie poznaç ich zasady i warunki. ÂwiadomoÊç ubezpieczeniowa pozwala na bezpieczne poruszanie si´ po dynamicznie rozwijajàcym si´ rynku
ubezpieczeniowym. Korzystajàc z oferty rynku finansowego
mo˝na w relatywnie tani sposób ukszta∏towaç swojà sytuacj´ w przysz∏oÊci czy te˝ ograniczyç skutki negatywnych
w skutkach zdarzeƒ losowych. Ubezpieczenia na Êwiecie
sta∏y si´ produktem pierwszej potrzeby wspomagajàc stabilny i zrównowa˝ony rozwój spo∏eczeƒstwa, a tak˝e zwi´kszajà zaufanie co do przysz∏oÊci wp∏ywajàc na wzrost
gospodarczy i konsumpcj´.

FUNDACJA EDUKACJI UBEZPIECZENIOWEJ
Opracowanie przygotowano przy finansowym wsparciu G ERLING POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeƒ na ˚ycie S.A.

ZAGADNIENIA PRAWNE DOTYCZÑCE
UBEZPIECZE¡ ˚YCIOWYCH
Umowa ubezpieczenia na ˝ycie nale˝y do umów nazwanych,
co oznacza, ˝e zosta∏a ona uregulowana w powszechnie obowiàzujàcych przepisach prawa. W przypadku umowy ubezpieczenia na ˝ycie przepisy znajdujà si´ w tytule XXVII, dziale I i III
kodeksu cywilnego oraz ustawie z dnia 22 maja 2003r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej (art. 12 – 13, 15 – 26).

CHARAKTER UMOWY UBEZPIECZENIA
NA ˚YCIE I JEJ PODMIOTY
Umowa ubezpieczenia na ˝ycie, podobnie jak wszystkie inne
umowy ubezpieczenia ma charakter umowy dwustronnie zobowiàzujàcej odp∏atnej. Po zawarciu takiej umowy po obu stronach
powstajà okreÊlone prawa i obowiàzki. Stronami umowy ubezpieczenia na ˝ycie sà: zak∏ad ubezpieczeƒ oraz ubezpieczajàcy.
Ubezpieczajàcym jest osoba, która zawiera umow´ ubezpieczenia i zobowiàzuje si´ do zap∏aty sk∏adki ubezpieczeniowej.
Ubezpieczajàcy mo˝e zawrzeç umow´ ubezpieczenia na ˝ycie
we w∏asnym imieniu i na w∏asny rachunek (wówczas jest on jednoczeÊnie ubezpieczajàcym i ubezpieczonym, tj. osobà, której
˝ycie lub zdrowie obj´te jest ochronà ubezpieczeniowà) lub na
rzecz osoby trzeciej (wówczas ubezpieczonym jest inna osoba,
której ˝ycie lub zdrowie ubezpieczajàcy uczyni∏ przedmiotem
ubezpieczenia). W ubezpieczeniach na ˝ycie spotykamy tak˝e
osob´ uposa˝onego. Uposa˝onym jest osoba wskazana przez
ubezpieczonego jako uprawniona do otrzymania Êwiadczenia
nale˝nego na podstawie zawartej przez niego umowy. Ubezpieczony mo˝e wskazaç jednà lub wi´cej osób uprawnionych do
otrzymania sumy ubezpieczenia na wypadek jego Êmierci (uposa˝eni). Je˝eli ubezpieczony wskaza∏ kilka osób uprawnionych
do otrzymania sumy ubezpieczenia, a nie oznaczy∏ ich udzia∏u
w tej sumie, uwa˝a si´, ˝e udzia∏y tych osób sà równe. Zastrze˝enia odnoÊnie uprawnieƒ i osoby uposa˝onego lub osób uposa˝onych ubezpieczony mo˝e zmieniç lub odwo∏aç w ka˝dym
czasie.

CEL I PRZEDMIOT
UMOWY UBEZPIECZENIA NA ˚YCIE
Zawierajàc umow´ ubezpieczenia zak∏ad ubezpieczeƒ zobowiàzuje si´ spe∏niç okreÊlone Êwiadczenie w razie zajÊcia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczajàcy zobowiàzuje
si´ zap∏aciç sk∏adk´ (art. 805 § 1 k.c.). Âwiadczenie zak∏adu
ubezpieczeƒ polega w szczególnoÊci na zap∏acie umówionej

agent ubezpieczeniowy – zawód z tradycjà si´gajàcà XIX wieku. Poczàtkowo agentami by∏y osoby
poszukujàce klientów przy ubezpieczeniach statków i budynków. Obecnie ka˝de towarzystwo
ubezpieczeƒ posiada agentów, którzy obs∏ugujà
klientów indywidualnych i instytucjonalnych,
przedstawiajàc im produkty dopasowane do potrzeb klientów. Agent ubezpieczeniowy reprezentuje interesy zak∏adu ubezpieczeƒ na podstawie
zawartej mi´dzy nim a zak∏adem umowy agencyjnej i posiadanego pe∏nomocnictwa.

sumy pieni´˝nej, renty lub innego Êwiadczenia w razie zajÊcia
przewidzianego w umowie wypadku w ˝yciu osoby ubezpieczonej (art. 805 § 2 k.c.). Ubezpieczajàcy natomiast obowiàzany
jest do op∏acania sk∏adki ubezpieczeniowej, którà oblicza zak∏ad
ubezpieczeƒ, zgodnie z okresem trwania odpowiedzialnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ.

TREÂå UMOWY UBEZPIECZENIA NA ˚YCIE
Prawa i obowiàzki stron umowy ubezpieczenia, tak˝e ubezpieczenia na ˝ycie (treÊç umowy) okreÊlajà zazwyczaj tzw. ogólne warunki ubezpieczenia (w skrócie o.w.u.). Ogólne warunki
ubezpieczenia opracowujà zak∏ady ubezpieczeƒ. Ich postanowienia muszà byç zgodne z obowiàzujàcymi przepisami prawa,
je˝eli sà z nimi sprzeczne – sà niewa˝ne. Ponadto ogólne warunki ubezpieczenia oraz umowa ubezpieczenia powinny byç formu∏owane jednoznacznie i w sposób zrozumia∏y. Oznacza to
w szczególnoÊci, ˝e niezwykle istotne jest formu∏owanie ogólnych warunków ubezpieczenia przy uwzgl´dnieniu wiedzy przeci´tnego ubezpieczajàcego i w sposób umo˝liwiajàcy poprawne
ich zrozumienie. Postanowienia sformu∏owane niejednoznacznie interpretuje si´ na korzyÊç ubezpieczajàcego, ubezpieczonego, uposa˝onego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
Koniecznie trzeba pami´taç, ˝e przed zawarciem ka˝dej umowy ubezpieczenia trzeba zapoznaç si´ z jej warunkami. Zak∏ad
ubezpieczeƒ jeszcze przed zawarciem umowy ma obowiàzek
dor´czyç ubezpieczajàcemu tekst ogólnych warunków ubezpieczenia (art. 812 § 1 k.c.). Szczególne znaczenie ma ten wymóg
przy ubezpieczeniach na ˝ycie, m.in. ze wzgl´du na szczególnie
cenny przedmiot ochrony ubezpieczeniowej, którym jest ˝ycie
i zdrowie ubezpieczonego.
W kodeksie cywilnym – art. 812 § 2 – znajduje si´ regulacja
przewidujàca minimalnà treÊç ogólnych warunków ubezpieczenia. Przepis nale˝y stosowaç odpowiednio do ubezpieczeƒ majàtkowych i osobowych. Ogólne warunki ubezpieczenia w przypadku ubezpieczeƒ na ˝ycie muszà okreÊlaç w szczególnoÊci:
1) przedmiot i zakres ubezpieczenia,
2) sposób zawierania umowy ubezpieczenia,
3) zakres i czas trwania odpowiedzialnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ,
4) prawa i obowiàzki stron umowy,
5) tryb, warunki, sposób oraz przes∏anki i terminy wypowiedzenia umowy przez ubezpieczajàcego lub zak∏ad ubezpieczeƒ,
6) sposób ustalania i op∏acania sk∏adki ubezpieczeniowej lub

broker ubezpieczeniowy – osoba upowa˝niona
przez ubezpieczonego do sta∏ego bàdê doraênego dokonywania w jej imieniu czynnoÊci prawnych lub faktycznych zwiàzanych z zawieraniem
bàdê wykonywaniem umów ubezpieczenia albo
poÊredniczenia przy zawieraniu umów ubezpieczenia na rzecz ubezpieczajàcego .W odró˝nieniu od agenta poÊredniczàcego w sprzeda˝y jednej firmy, broker jest reprezentantem klienta,
któremu pomaga wybraç najdogodniejsze ubezpieczenia.

choroba przewlek∏a – stan chorobowy charakteryzujàcy si´ powolnym rozwojem oraz d∏ugookresowym przebiegiem.
dzia∏ ubezpieczeƒ – ustawowo przyj´ty podzia∏
ryzyka w ubezpieczeniach tj. dzia∏ I – ubezpieczenia na ˝ycie, dzia∏ II – ubezpieczenia majàtkowe oraz pozosta∏e ubezpieczenia osobowe (np.
NNW).
dokumenty ubezpieczeniowe – dokumenty potwierdzajàce zawartà umow´ ubezpieczenia oraz
inne z nià zwiàzane tj. wniosek, polisa, za∏àczni-

op∏at pobieranych przez zak∏ad ubezpieczeƒ oraz metod
ich indeksacji, a tak˝e ich wysokoÊç,
7) sposób indeksacji sk∏adki ubezpieczeniowej,
8) tryb, warunki oraz sposób dokonywania zmiany umowy
ubezpieczenia zawartej na czas nieokreÊlony,
9) sposób ustalania wysokoÊci szkody oraz wyp∏aty odszkodowania lub innego Êwiadczenia,
10) sposób i tryb dochodzenia roszczeƒ z umowy ubezpieczenia,
11) informacj´ o sàdzie w∏aÊciwym dla rozstrzygni´cia sporu
mogàcego wynikaç z danej umowy ubezpieczenia,
12) sum´ ubezpieczenia i warunki jej zmiany.
W przypadku ubezpieczeƒ na ˝ycie ustawodawca na∏o˝y∏ na
zak∏ady ubezpieczeƒ dodatkowe obowiàzki dotyczàce kszta∏towania treÊci umowy ubezpieczenia na ˝ycie (art. 13 ust.
1 i 4 ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej). Zak∏ad w treÊci
umowy ubezpieczenia musi obowiàzkowo: (sprawdê z ustawà)
1. zdefiniowaç poszczególne Êwiadczenia przewidziane umowà,
2. okreÊliç wysokoÊç sk∏adek odpowiadajàcych poszczególnym Êwiadczeniom podstawowym i dodatkowym,
3. wyjaÊniç zasady ustalania Êwiadczeƒ nale˝nych z tytu∏u
umowy, w szczególnoÊci sposobu kalkulacji i przyznawania
premii, rabatów i udzia∏u w zyskach ubezpieczonego, okreÊlenia stopy technicznej, wskazania wartoÊci wykupu oraz
wysokoÊci sumy ubezpieczenia w przypadku zmiany umowy ubezpieczenia na bezsk∏adkowà, o ile sà one gwarantowane, okreÊlenia kosztów oraz innych obcià˝eƒ pobieranych przez zak∏ad ubezpieczeƒ przy wyp∏acie Êwiadczeƒ,
4. opisaç czynniki w metodach kalkulacji rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, które mogà mieç wp∏yw na zmian´
wysokoÊci Êwiadczenia zak∏adu ubezpieczeƒ,
5. wskazaç przepisy regulujàce opodatkowanie Êwiadczeƒ
zak∏adu ubezpieczeƒ.
Dodatkowo w przypadku umowy ubezpieczenia na ˝ycie
zwiàzanej z ubezpieczeniowym funduszem kapita∏owym, zak∏ad
ubezpieczeƒ jest obowiàzany do okreÊlenia lub zawarcia w tej
umowie:
1. wykazu oferowanych ubezpieczeniowych funduszy kapita∏owych,
2. zasad ustalania wartoÊci Êwiadczeƒ oraz wartoÊci wykupu
ubezpieczenia, w tym równie˝ zasad umarzania jednostek
ubezpieczeniowego funduszu kapita∏owego i terminów ich
zamiany na Êrodki pieni´˝ne i wyp∏aty Êwiadczenia,

ki, aneksy, certyfikaty, polisy, umowy ubezpieczenia (owu, umowy generalne i indywidualne).
ekspiracja ubezpieczenia – ustanie, wygaÊni´cie,
zakoƒczenie odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela.
Najcz´Êciei termin ekspiracji okreÊla polisa ubezpieczeniowa albo inny dokument ubezpieczenia.
Koniec odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela mo˝e
te˝ nastàpiç wskutek odstàpienia od umowy
ubezpieczenia albo jej wypowiedzenia, ca∏kowitego zniszczenia przedmiotu ubezpieczenia,
Êmierci osoby ubezpieczonej, wyczerpania sumy

3. regulaminu lokowania Êrodków ubezpieczeniowego funduszu kapita∏owego obejmujàcego w szczególnoÊci charakterystyk´ aktywów wchodzàcych w sk∏ad tego funduszu, kryteria doboru aktywów oraz zasady ich dywersyfikacji i inne
ograniczenia inwestycyjne,
4. zasad i terminów wyceny jednostek ubezpieczeniowego
funduszu kapita∏owego,
5. zasad ustalania wysokoÊci kosztów oraz wszelkich innych
obcià˝eƒ potràcanych ze sk∏adek ubezpieczeniowych lub
z ubezpieczeniowego funduszu kapita∏owego,
6. zasad alokacji sk∏adek ubezpieczeniowych w jednostki
ubezpieczeniowego funduszu kapita∏owego oraz terminu
zamiany sk∏adek na jednostki tego funduszu (art. 13 ust. 4).
Umowa ubezpieczenia mo˝e regulowaç prawa i obowiàzki stron
w sposób odbiegajàcy od ogólnych warunków ubezpieczenia. Zak∏ad ubezpieczeƒ jest wówczas obowiàzany, w formie pisemnej
pod rygorem niewa˝noÊci, przedstawiç ubezpieczajàcemu ró˝nice mi´dzy postanowieniami umowy a ogólnymi warunkami.

DOKUMENT UBEZPIECZENIA
Umowa ubezpieczenia na ˝ycie podobnie, jak ka˝da inna
umowa ubezpieczenia powinna byç stwierdzona przez zak∏ad
ubezpieczeƒ polisà, legitymacjà ubezpieczeniowà, tymczasowym zaÊwiadczeniem albo innym dokumentem ubezpieczenia
(art. 809 § 1 k.c.). Umow´ ubezpieczenia na ˝ycie uwa˝a si´ za
zawartà z chwilà dor´czenia przez zak∏ad ubezpieczeƒ ubezpieczajàcemu dokumentu ubezpieczenia (art. 809 § 2 k.c.). W przypadku umowy ubezpieczenia na ˝ycie nie ma mo˝liwoÊci tzw.
milczàcego zawarcia umowy, co jest mo˝liwe w ubezpieczeniach majàtkowych.

POCZÑTEK ODPOWIEDZIALNOÂCI
ZAK¸ADU UBEZPIECZE¡
Je˝eli strony umowy nie postanowià inaczej, odpowiedzialnoÊç zak∏adu ubezpieczeƒ rozpoczyna si´ od dnia nast´pujàcego po zawarciu umowy, nie wczeÊniej jednak ni˝ dnia nast´pnego po zap∏aceniu sk∏adki. Jednak gdy umowa dochodzi do
skutku przed dor´czeniem dokumentu ubezpieczenia, odpowiedzialnoÊç zak∏adu ubezpieczeƒ rozpoczyna si´ od dnia,
w którym umowa ubezpieczenia uwa˝ana jest za zawartà.

WNIOSEK UBEZPIECZENIOWY
Najcz´Êciej chcàc zawrzeç umow´ ubezpieczenia nale˝y z∏o˝yç zak∏adowi ubezpieczeƒ ofert´ w postaci pisemnego wnio-

ubezpieczenia, albo przejÊcia w∏asnoÊci rzeczy
ruchomej na innà osob´.
grupowe ubezpieczenie – ubezpieczenie zawierane na rzecz okreÊlonej grupy osób (ubezpieczonych), cz´sto w praktyce wyst´puje w ubezpieczeniach na ˝ycie, ubezpieczeniach nast´pstw
nieszcz´Êliwych wypadków, ubezpieczeniach
podró˝nych zwanych inaczej turystycznymi.
klauzule ubezpieczeniowe – zastrze˝enia, dodatkowe regulacje w polisie ubezpieczeniowej, które mogà ograniczaç, rozszerzaç lub zmieniaç za-

kres ochrony ubezpieczeniowej. Cz´sto zawierajà postanowienia natury prewencyjnej.
kumulacja Êwiadczeƒ – ∏àczenie przys∏ugujàcych
Êwiadczeƒ z kilku umów ubezpieczenia. Wyst´puje w ubezpieczeniach osobowych, w których
kumulacji podlegajà Êwiadczenia z tytu∏u Êmierci
lub trwa∏ego inwalidztwa. W ubezpieczeniach
majàtkowych zasada kumulacji Êwiadczeƒ nie
wyst´puje.
klauzula abuzywna – niedozwolone przez prawo
(przepisy kodeksu cywilnego) postanowienia

sku o zawarcie umowy ubezpieczenia. W ubezpieczeniach na
˝ycie wniosek taki ma zazwyczaj form´ kwestionariusza/ formularza zawierajàcego m.in. pytania o okolicznoÊci istotne dla dokonania przez zak∏ad ubezpieczeƒ w∏aÊciwej oceny ryzyka.
W przypadku ubezpieczeƒ na ˝ycie bardzo wa˝ne jest, aby
ubezpieczajàcy poda∏ zgodnie z prawdà zak∏adowi ubezpieczeƒ
wszystkie znane sobie okolicznoÊci, o które zak∏ad ubezpieczeƒ
zapytywa∏ w takim formularzu oferty albo przed zawarciem umowy w innych pismach. Je˝eli zak∏ad ubezpieczeƒ zawar∏ umow´
ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi ubezpieczajàcego na
poszczególne pytania, pomini´te okolicznoÊci uwa˝a si´ za nieistotne (art. 815 § 1 k.c.).
Je˝eli ubezpieczajàcy poda∏ niezgodnie z prawdà do wiadomoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ powy˝sze okolicznoÊci zak∏ad wolny jest od odpowiedzialnoÊci, chyba ˝e okolicznoÊci te nie majà wp∏ywu na zwi´kszenie prawdopodobieƒstwa wypadku
obj´tego umowà (art. 815 § 3 k.c.). Po up∏ywie lat trzech od zawarcia umowy ubezpieczenia na ˝ycie zak∏ad ubezpieczeƒ nie
mo˝e podnieÊç zarzutu, ˝e przy zawieraniu umowy ubezpieczajàcy poda∏ wiadomoÊci nieprawdziwe, w szczególnoÊci ˝e zatai∏ chorob´ osoby ubezpieczonej. Ogólne warunki ubezpieczenia
mogà skróciç powy˝szy termin.

WYPOWIEDZENIE
UMOWY UBEZPIECZENIA
NA ˚YCIE
Wypowiedzenie oznacza jednostronne rozwiàzanie umowy.
Umow´ ubezpieczenia na ˝ycie ubezpieczajàcy mo˝e wypowiedzieç umow´ w ka˝dym czasie z zachowaniem terminu okreÊlonego w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
W braku odmiennego zastrze˝enia umow´ uwa˝a si´ za wypowiedzianà przez ubezpieczajàcego, je˝eli sk∏adka nie zosta∏a
zap∏acona w terminie okreÊlonym w ogólnych warunkach ubezpieczenia mimo uprzedniego wezwania do zap∏aty w dodatkowym terminie okreÊlonym w ogólnych warunkach ubezpieczenia; w wezwaniu powinny byç podane do wiadomoÊci
ubezpieczajàcego skutki niezap∏acenia sk∏adki.
W obecnie funkcjonujàcych umowach ubezpieczenia na ˝ycie
wypowiedzenie umowy ∏àczy si´ cz´sto z tzw. wykupem polisy.
Wykup polisy oznacza najproÊciej mówiàc zwrot cz´Êci wp∏aconych sk∏adek. Zwykle im krótszy jest okres ubezpieczenia tym
mniejsza jest wartoÊç wykupu. Warto te˝ pami´taç, ˝e wartoÊç
wykupu istnieje dopiero po up∏ywie okreÊlonego czasu trwania
umowy.

umowy, które kszta∏tujà prawa i obowiàzki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, ra˝àco naruszajàc jego interesy.
multiagent – agent ubezpieczeniowy wykonujàcy
czynnoÊci agencyjne na rzecz wi´cej ni˝ jednego
zak∏adu ubezpieczeƒ w zakresie tego samego
dzia∏u ubezpieczeƒ. Za szkod´ wyrzàdzonà przez
multiagenta z tytu∏u wykonywania czynnoÊci
agencyjnych odpowiada on we w∏asnym zakresie. Ma on równie˝ obowiàzek ubezpieczenia
swojej odpowiedzialnoÊci cywilnej wzgl´dem

ODSTÑPIENIE OD UMOWY UBEZPIECZENIA
NA ˚YCIE
Przepisy kodeksu cywilnego (art. 812 § 4 k.c.) przewidujà, ˝e
je˝eli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres d∏u˝szy ni˝
szeÊç miesi´cy ubezpieczajàcy ma prawo odstàpienia od umowy ubezpieczenia, w terminie 30 dni, a w przypadku gdy ubezpieczajàcy jest przedsi´biorcà w terminie 7 dni, od dnia zawarcia umowy. Odstàpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia
ubezpieczajàcego z obowiàzku zap∏acenia sk∏adki za okres,
w jakim zak∏ad ubezpieczeƒ udziela∏ ochrony ubezpieczeniowej.
Odstàpienie od umowy oznacza ustanie umowy ubezpieczenia
za skutkiem natychmiastowym. Przepisy art. 814 § 2 k.c. dajà
prawo odstàpienia od umowy ubezpieczenia z jednoczesnym
zawiadomieniem ubezpieczajàcego tak˝e zak∏adowi ubezpieczeƒ w sytuacji, gdy zak∏ad ubezpieczeƒ ponosi odpowiedzialnoÊç jeszcze przed zap∏aceniem sk∏adki, a sk∏adka nie zosta∏a
zap∏acona w terminie. Zak∏ad ubezpieczeƒ mo˝e oczywiÊcie ˝àdaç zap∏aty sk∏adki za okres, przez który ponosi∏ odpowiedzialnoÊç.

PRZEDAWNIENIE ROSZCZE¡
Roszczenia z umowy ubezpieczenia na ˝ycie przedawniajà si´
z up∏ywem lat trzech (art. 819 § 1 k.c.). Bieg przedawnienia roszczenia o Êwiadczenie do zak∏adu ubezpieczeƒ rozpoczyna si´
w dniu, w którym nastàpi∏o zdarzenie obj´te ubezpieczeniem.
Przerywa si´ tak˝e przez zg∏oszenie zak∏adowi ubezpieczeƒ tego roszczenia lub przez zg∏oszenie zdarzenia obj´tego ubezpieczeniem. Rozpoczyna si´ na nowo od dnia, w którym osoba
zg∏aszajàca roszczenie lub zdarzenie otrzyma∏a pisemne
oÊwiadczenie zak∏adu ubezpieczeƒ o przyznaniu lub odmowie
Êwiadczenia. Okres przedawnienia jest d∏u˝szy ? wynosi dziesi´ç lat – w przypadku roszczeƒ z umowy ubezpieczenia stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sàdu lub innego uprawnionego organu albo orzeczeniem sàdu polubownego oraz
roszczeƒ stwierdzonych ugodà zawartà przed sàdem albo
przed sàdem polubownym. Jednak˝e roszczenia okresowe (np.
renty) stwierdzone w prawomocnymi orzeczeniami sàdowymi
lub ugodà sàdowà ulegajà przedawnieniu z up∏ywem trzech lat.

UBEZPIECZENIA NA ˚YCIE – PRAKTYCZNIE
W Polsce do podstawowych ubezpieczeƒ ˝yciowych zalicza
si´:
1. Ubezpieczenia na ˝ycie i do˝ycie oraz mieszane tzn. ubezpieczenie zarówno terminowe jak i do˝ywotnie, w którym

osób, którym mo˝e wyrzàdziç szkod´ swoimi
dzia∏aniami lub zaniechaniem.
modyfikacja umowy ubezpieczenia – zmiana treÊci umowy ubezpieczenia po jej zawarciu.
nag∏e zachorowanie – stan chorobowy powsta∏y
w sposób nag∏y, wymagajàcy natychmiastowej
pomocy medycznej.
nieszcz´Êliwy wypadek – zdarzenie losowe wywo∏ane przyczynà zewn´trznà, w wyniku którego
ubezpieczajàcy, niezale˝nie od swojej woli, dozna∏
uszkodzenia cia∏a, rozstroju zdrowia lub zmar∏.

odszkodowanie – kwota, którà ubezpieczyciel
powinien wyp∏aciç z tytu∏u zawartej umowy
ubezpieczenia majàtkowego w przypadku zaistnienia okreÊlonego w umowie ubezpieczenia
zdarzenia. Odszkodowanie wyp∏acane jest
w granicach sumy ubezpieczenia (sumy gwarancyjnej).
ogólne warunki ubezpieczenia (o.w.u.) – wzorzec
umowny, majàcy zastosowanie do umowy ubezpieczenia, stanowiàcy jej integralnà cz´Êç. O.w.u.
okreÊlajà w szczególnoÊci przedmiot i zakres

wyp∏ata Êwiadczenia nast´puje w przypadku Êmierci lub
do˝ycia okreÊlonego wieku. W mieszanych oba te ryzyka
czyli Êmierç i do˝ycia okreÊlonego wieku obejmowane sà
ochronà w ramach jednego ubezpieczenia.
2. Ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia dzieci tzn. ubezpieczenie, w którym uposa˝one, czyli uprawnione do
Êwiadczenia jest dziecko. To czy ubezpieczony jest rodzic
na rzecz dziecka, w jednych rozwiàzaniach, czy te˝ dziecko
w innych nie ma znaczenia, istotà jest to, ˝e dziecko jest
uprawnione do Êwiadczenia. Ubezpieczenie to gwarantuje
dziecku okreÊlone Êrodki gdy osiàgnie ono wskazany
w umowie wiek. Zaprzestanie p∏acenia sk∏adek spowodowane Êmiercià ubezpieczajàcego, a w niektórych umowach
równie˝ niezdolnoÊcià do pracy op∏acajàcego sk∏adk´
opiekuna, nie powoduje ustania ochrony ubezpieczeniowej
lub zmniejszenia sumy ubezpieczenia.
3. Ubezpieczenia na ˝ycie zwiàzane z ubezpieczeniowym funduszem kapita∏owym tzn. ubezpieczenie, w którym wyst´puje cz´Êç ochronna i oszcz´dnoÊciowa. Sk∏adka dzielona
jest na dwie cz´Êci – jedna z przeznaczeniem na ochron´
i druga z przeznaczeniem na inwestycje – pomna˝anie gromadzonego kapita∏u na przysz∏oÊç. CzeÊç oszcz´dnoÊciowa sk∏adki lokowana jest do jednego lub kilku funduszy kapita∏owych (inwestycyjnych) zarzàdzanych przez zak∏ad
ubezpieczeƒ celem pomna˝ania kapiat∏u.
ad.1. Ubezpieczenie na ˝ycie (wypadek Êmierci)
Sà zdarzenia, których nie mo˝na uniknàç; takim zdarzeniem
jest m.in. Êmierç. Nigdy ˝adne ubezpieczenie nie zastàpi drugiej
osoby, mo˝e jednak zrekompensowaç straty finansowe spowodowane np. Êmiercià g∏ównego ˝ywiciela rodziny. Âmierç ojca
rodziny – g∏ównego jej ˝ywiciela powoduje, ˝e jego ma∏oletnie
dzieci b´dà mia∏y utrudniony start w doros∏e ˝ycie, natomiast samotnie wychowujàcà dzieci matk´ czeka bardzo ci´˝ka praca
zarówno zawodowa jak i codzienna polegajàca na zajmowaniu
si´ domem i wychowaniu dzieci. Aby w wymiarze finansowym
zapewniç sobie wi´ksze bezpieczeƒstwo mo˝na zaopatrzyç si´
w ubezpieczenie, które zapewni najbli˝szym osobom godne ˝ycie w przypadku Êmierci osoby na której spoczywa g∏ówny ci´˝ar utzrymania rodziny (ma∏˝onka i dzieci).
Ubezpieczenie na ˝ycie mo˝na zawrzeç na okreÊlony okres
lub do˝ywotnio. Najcz´Êciej spotyka si´ ubezpieczenie na czas
okreÊlony, gdzie ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana w ÊciÊle okreÊlonym czasie, np. na 30 lat – od 28 do 58 roku ˝ycia,

ubezpieczenia, sposób zawierania umów ubezpieczenia, zakres i czas trwania odpowiedzialnoÊci
ubezpieczyciela, prawa i obowiàzki stron umowy
ubezpieczenia, sposób ustalania wysokoÊci szkód
oraz wyp∏aty odszkodowaƒ lub Êwiadczeƒ.
osoba trzecia – osoba pozostajàca poza stosunkiem ubezpieczeniowym.
osoba uprawniona – jest to wskazana przez
ubezpieczajàcego osoba fizyczna, uprawniona
do odbioru nale˝nej sumy ubezpieczenia na wypadek jego Êmierci.

czyli okres w którym na utrzymaniu rodziców znajdujà si´ dzieci.
Âwiadczenie zostanie wyp∏acone je˝eli w czasie gdy ubezpieczony by∏ obj´ty ochronà ubezpieczeniowà (w naszym przyk∏a-

Êwiadczenie

sk∏adka
okres ochrony ubezpieczeniowej

dzie w wieku 28 – 58 lat) mia∏ miejsce wypadek ubezpieczeniowy, czyli jego Êmierç. Âmierç ubezpieczonego oznacza równie˝
koniec obowiàzku op∏acania sk∏adek.
ad.1. Ubezpieczenie na do˝ycie
W podobny sposób, dzi´ki ubezpieczeniu mo˝na zarzàdzaç
ryzykiem do˝ycia okreÊlonego wieku. Ka˝dy cz∏owiek jest w stanie pracowaç bez wi´kszych problemów do 65 roku ˝ycia. Dlatego obecnie dà˝y si´ w krajach Unii Europejskiej do wprowadzenia tej granicy jako minimalnego wieku emerytalnego
(minimalnego to znaczy takiego w którym mo˝na ale nie trzeba
przejÊç na emerytur´). PrzejÊcie na emerytur´ zwiàzane jest ze
zmniejszeniem si´ przychodów, co oznacza koniecznoÊç ogra-

Êwiadczenie

sk∏adka
okres ochrony ubezpieczeniowej

osoby bliskie – ma∏˝onek, osoby pozostajàce
w konkubinacie, rodzeƒstwo, wst´pni, zst´pni,
teÊciowie, zi´ciowie i synowe, ojczym, macocha, pasierbowie, przysposobieni i przysposabiajàcy.
ochrona ubezpieczeniowa – ochrona, jakà gwarantuje zak∏ad ubezpieczeƒ, zgodnie z warunkami
okreÊlonymi w umowie ubezpieczenia, w zamian
za sk∏adk´.
odstàpienie od umowy ubezpieczenia – ubezpieczajàcy mo˝e odstàpiç od umowy w terminie

7 dni od daty zawarcia, je˝eli jest osobà prawnà
lub w terminie 30 dni, je˝eli jest osobà fizycznà.
Po odstàpieniu od umowy ubezpieczyciel zwraca
ubezpieczajàcemu wp∏acone sk∏adki pomniejszone o koszty.
pe∏nomocnictwo – umocowanie prawne udzielone do reprezentowania, zawierania umów oraz
zaciàgania zobowiàzaƒ finansowych w imieniu
podmiotu, który udzieli∏ pe∏nomocnictwa.
polisa – dokument stwierdzajàcy zawarcie umowy ubezpieczenia i jej warunki. Polisa powinna

niczania wydatków bowiem ˝adna emerytura standardowa nie
zapewni kwoty wystarczajàcej do ponoszenia wydatków na dotychczasowym poziomie. Zabezpieczeniem przed gwa∏townym
obni˝eniem przychodów po przejÊciu w stan spoczynku jest
ubezpieczenie na do˝ycie, w którym zak∏ad ubezpieczeƒ po odpowiednio d∏ugim okresie op∏acania sk∏adek, przyk∏adowo w 65
urodziny, wyp∏aca pe∏nà sum´ ubezpieczenia (tj. sum´ na jakà
si´ umawialiÊmy) lub jej pierwszà rat´ w zale˝noÊci od treÊci zawartej umowy.
Do˝ycie okreÊlonego wieku, w naszym przypadku 65 roku ˝ycia rodzi zobowiàzanie zak∏adu ubezpieczeƒ do wyp∏acenia sumy ubezpieczenia. W przypadku Êmierci osoby ubezpieczonej
przed tym terminem, zak∏ad ubezpieczeƒ zwykle nic nie wyp∏aca chyba, ˝e w umowie by∏a zawarta klauzula zwrotu spadkobiercom lub wskazanym osobom sumy wp∏aconych sk∏adek.
Ubezpieczenie na do˝ycie jest przeznaczone dla osób, które
pragnà „utrzymaç„ dotychczasowy standard ˝ycia lub te˝ planujà znaczne i kosztowne przedsi´wzi´cie (np. wzi´cie udzia∏u
w wycieczce, rejsie dooko∏a Êwiata) po ukoƒczeniu okreÊlonego
wieku i zapewniç sobie na ten cel wystarczajàce Êrodki.
ad.1. Ubezpieczenie na ˝ycie (wypadek Êmierci) i do˝ycie
Ubezpieczenie na ˝ycie i do˝ycie jest zbudowane z dwóch
cz´Êci, z ubezpieczenia na ˝ycie, w którym wyp∏ata Êwiadczenia
nast´puje po Êmierci osoby ubezpieczonej oraz z ubezpieczenia na do˝ycie, w którym wyp∏ata Êwiadczenia nast´puje po do˝yciu przez osob´ ubezpieczonà okreÊlonego wieku. Po∏àczenie tych dwóch produktów powoduje, ˝e Êwiadczenie
wyp∏acane jest zarówno gdy ubezpieczony umrze w czasie trwania umowy ubezpieczenia (ubezpieczenie na ˝ycie) oraz gdy
do˝yje okreÊlonego w umowie wieku (ubezpieczenie na do˝ycie).
Ubezpieczenie na ˝ycie i do˝ycie jest klasycznym produktem
ochronno-oszcz´dnoÊciowym. Cz´Êç ochronnà stanowi ubezpieczenie na ˝ycie (poniewa˝ chroni przed skutkami Êmierci),
cz´Êç oszcz´dnoÊciowà ubezpieczenie na do˝ycie (poniewa˝
zapewnia wyp∏at´ sumy ubezpieczenia w momencie do˝ycia
okreÊlonego wieku).
Suma ubezpieczenia, czyli de facto kwota potencjalnego
Êwiadczenia mo˝e byç okreÊlona oddzielnie w przypadku ryzyka Êmierci oraz w przypadku ryzyka do˝ycia. Na przyk∏ad mo˝na okreÊliç, ˝e w przypadku Êmierci w okresie umowy ubezpieczenia uposa˝onym zostanie wyp∏acone 200 tys. z∏, natomiast
w momencie do˝ycia okreÊlonego wieku ubezpieczony otrzyma

zawieraç dane ubezpieczajàcego, ubezpieczonego, uposa˝onych, sum´ ubezpieczenia, wysokoÊci i tryb op∏acania sk∏adek..
reasekuracja – odstàpienie ca∏oÊci lub cz´Êci
ubezpieczonego ryzyka bàdê grupy ryzyk wraz
z odpowiednià cz´Êcià sk∏adek, innemu zak∏adowi
ubezpieczeƒ (reasekuratorowi) w zamian za partycypacj´ w wyp∏acie potencjalnych Êwiadczeƒ.
sk∏adka ubezpieczeniowa (przypis) – suma pieni´˝na nale˝na ubezpieczycielowi za udzielonà
przez niego ochron´ ubezpieczeniowà.Sk∏adka

Êwiadczenie

sk∏adka
okres ochrony ubezpieczeniowej
100 tys. z∏. Jest to bardzo istotne aby prawid∏owo okreÊliç te
kwoty. Sumy ubezpieczenia mo˝na zmieniaç w trakcie trwania
umowy ubezpieczenia, przewa˝nie raz do roku w rocznic´ zawarcia umowy ubezpieczenia. Czasami podwy˝szenie sumy
ubezpieczenia przy ubezpieczeniu skutków Êmierci wymaga wykonania dodatkowych badaƒ lekarskich, które dok∏adniej okreÊlà ryzyko jakie zak∏ad ubezpieczeƒ weêmie na siebie.
ad.2. Ubezpieczenie posagowe
Umowa zaopatrzenia dzieci zas∏uguje na szerszà ni˝ dotychczas uwag´. Zasadniczym celem ubezpieczenia posagowego
jest zapewnienie materialnego bytu dziecka w momencie wchodzenia w doros∏e ˝ycie, równie˝ w przypadku Êmierci rodzica.
Ubezpieczenie to zawiera jedno z rodziców, a umowa jest zawarta na rzecz dziecka i polega na wyp∏acie okreÊlonej sumy
w momencie do˝ycia przez dziecko okreÊlonego wieku (np. 25
lat). WysokoÊç wyp∏aconego Êwiadczenia jest uzale˝niona od
wp∏acanych systematycznie sk∏adek.

Êwiadczenie
g∏ówne

sk∏adka
okres ochrony ubezpieczeniowej

ubezpieczeniowa bywa traktowana jako op∏ata
(cena) za udzielonà ochron´ ubezpieczeniowà.
suma ubezpieczenia, suma gwarancyjna, limity –
okreÊlona w umowie ubezpieczenia kwota stanowiàcà górna granic´ odpowiedzialnoÊci zak∏adu
ubezpieczeƒ. Górnà granic´, do której odpowiada zak∏ad ubezpieczeƒ b´dàcà maksymalnà wysokoÊcià odszkodowania, które mo˝e byç wyp∏acone z konkretnego ubezpieczenia okreÊla
suma ubezpieczenia zwana inaczej limitem odpowiedzialnoÊci lub sumà gwarancyjnà.

suma ubezpieczenia – suma pieni´˝na, na którà
ubezpieczono mienie, zdrowie, ˝ycie. Sum´
ubezpieczenia osobowego okreÊla si´ w praktyce na podstawie przybli˝onej wartoÊci potrzeb,
które mogà powstaç w wyniku wypadku losowego.
szkoda – majàtkowy lub niemajàtkowy skutek
zdarzenia losowego obj´tego ubezpieczeniem,
odnoszàcy si´ do mienia lub osoby obj´tej ubezpieczeniem, albo jej odpowiedzialnoÊci cywilnej.
Poniesiony przez jednà osob´ poszkodowanà,

Innà podstawowà zaletà tego ubezpieczenia jest to, ˝e w przypadku Êmierci rodzica, który zobowiàza∏ si´ do op∏acania sk∏adki, zak∏ad ubezpieczeƒ przejmuje na siebie ten obowiàzek
a w niektórych wariantach wyp∏aca dziecku comiesi´cznà rent´
do koƒca trwania umowy ubezpieczenia, czyli do momentu kiedy zgodnie z umowà wyp∏aci dziecku umówione Êwiadczenie.
Ubezpieczenia te nie cieszy∏y si´ powodzeniem, co wynika∏o
z sytuacji makroekonomicznej kraju (hiperinflacja) wynikajàcej
z transformacji ustrojowej (przejÊcia z gospodarki centralnie sterowanej do wolnorynkowej) a nie z konstrukcji samego produktu. Obecnie ka˝dy taki produkt (ubezpieczenie) posiada klauzul´ urealnienia Êwiadczenia co najmniej o wskaênik inflacji, co
rozwiàza∏o podstawowy problem tego ubezpieczenia.
W przypadku Êmierci dziecka zwykle nast´puje zwrot wp∏aconych sk∏adek.
ad.3. Ubezpieczenie na ˝ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita∏owym
Ostatnio bardzo popularnym ubezpieczeniem ˝yciowym jest
ubezpieczenie na ˝ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita∏owym. Ubezpieczenie to ma charakter ochronno-oszcz´dnoÊciowy, co oznacza, ˝e cz´Êç sk∏adki przeznaczana jest na ochron´, zaÊ pozosta∏a cz´Êç zasila oszcz´dnoÊci – fundusz
kapita∏owy.
Cz´Êç ochronna sk∏adki zapewnia w przypadku Êmierci
w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyp∏at´ sumy ubezpieczenia. W zamian za t´ cz´Êç sk∏adki np. 400 z∏ zak∏ad ubezpieczeƒ jest gotów wyp∏aciç sum´ ubezpieczenia np. 100 000 z∏
w przypadku Êmierci ubezpieczonego. WysokoÊç sk∏adki jest
uzale˝niona od ryzyka jakie ponosi zak∏ad ubezpieczeƒ (wiek
ubezpieczonego, jego zawód, prawdopodobieƒstwo zgonu, suma ubezpieczenia itp.). Cz´Êç ochrona sk∏adki nie podlega
zwrotowi, czego skutkiem jest brak mo˝liwoÊci ˝àdania jej zwrotu od zak∏adu ubezpieczeƒ.
Druga cz´Êç sk∏adki ma charakter oszcz´dnoÊciowy, co oznacza ˝e ta cz´Êç sk∏adki podlega gromadzeniu i zostanie wyp∏acona w przypadku Êmierci lub do˝ycia okreÊlonego wieku. Tà
cz´Êç mo˝na porównaç z celem w jakim dzia∏ajà fundusze inwestycyjne – czyli lokowaniem i pomna˝aniem kapita∏u na przysz∏oÊç. To oznacza, ˝e sk∏adka oszcz´dnoÊciowa powoduje
wzrost aktywów, a ponadto zgromadzone w jej ramach Êrodki sà
inwestowane, w d∏ugim okresie, co powinno si´ wiàzaç z dodatkowymi korzyÊciami w postaci wypracowanego przez zak∏ad
ubezpieczeƒ zysku ze zgromadzonego (oszcz´dzanego) kapi-

przy czym w razie wi´kszej liczby osób poszkodowanych wskutek jednego zdarzenia losowego
obj´tego ubezpieczeniem ka˝dà osob´ uwa˝a si´
za dotkni´tà odr´bnà szkodà, a w ubezpieczeniach komunikacyjnych ka˝dy pojazd dotkni´ty
zdarzeniem losowym obj´tym ubezpieczeniem
traktuje si´ jako odr´bnà szkod´
szkoda na osobie – Êmierç, uszkodzenie cia∏a lub
rozstrój zdrowia.
ubezpieczyciel – zak∏ad ubezpieczeƒ, towarzystwo ubezpieczeƒ wzajemnych, strona umowy

ta∏u.
Za∏ó˝my, ˝e co roku wp∏acone zostaje 100 z∏ sk∏adki z przeznaczeniem na oszcz´dzanie a stopa zwrotu z inwestycji których dokonuje zarzàdzajàcy funduszem (w tym przypadku zak∏ad ubezpieczeƒ) wynosi 3% w skali roku. Sk∏adka 100 z∏
wp∏acona jest na poczàtku roku dlatego przy stopie zwrotu wynoszàcej 3% na koniec roku zaoszcz´dzony kapita∏ wyniesie
103 z∏. W drugim roku ten kapita∏ 103 z∏ lokowany jest nadal
a dodatkowo wp∏acana jest kolejna sk∏adka w wysokoÊci 100 z∏.
Dlatego 3 % przyrostu kapita∏u obliczane jest ju˝ dla 203 z∏ (100
z∏ + 103 z∏). To powoduje, ˝e na koniec drugiego roku kapita∏
wynosi ju˝ 209,1 z∏. Kolejne lata mo˝na przeÊledziç w poni˝szej
tabeli.
Rok
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sk∏adka oszcz´dnoÊciowa
p∏acona na
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

aktywa na
poczàtku
roku
100,0
203,0
309,1
418,4
530,9
646,8
766,2
889,2
1015,9
1146,4

aktywa na
poczàtku
roku
103,0
209,1
318,4
430,9
546,8
666,2
789,2
915,9
1046,4
1180,8

stopa
zwrotu
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%

Czym si´ ró˝ni cz´Êç ochronna od oszcz´dnoÊciowej? G∏ównà ró˝nic´ stanowi funkcja jakà spe∏niajà poszczególne cz´Êci.
Cz´Êç ochronna powinna zapewniç wyp∏at´ sumy ubezpieczenia niezale˝nie od d∏ugoÊci trwania ubezpieczenia. To oznacza, ˝e jeÊli suma ubezpieczenia wynosi 100 000 z∏, umowa zaÊ
obowiàzuje od 25 o 55 roku ˝ycia, to nie ma znaczenia czy osoba umrze miesiàc po zawarciu umowy ubezpieczenia, czy te˝
miesiàc przed ukoƒczeniem 55 roku ˝ycia, i w obu przypadkach
wyp∏acone zostanie Êwiadczenie w wysokoÊci 100 000 z∏.
Natomiast cz´Êç oszcz´dnoÊciowa powinna zapewniç okreÊlonà wielkoÊç Êrodków w oznaczonym czasie (np. po 30 latach). Fundusz kapita∏owy (oszcz´dnoÊci) jest inwestowany
w rozmaite papiery wartoÊciowe, których cena jest zmienna. Nie
zawsze stopa zwrotu z inwestycji jest dodatnia. Kiedy ma miejsce za∏amanie na rynkach finansowych, wówczas ceny papierów wartoÊciowych spadajà, a co za tym idzie spada równie˝
stopa zwrotu z inwestycji. Od typu inwestycji zale˝y, jak sà one
wra˝liwe na za∏amania rynków finansowych. Generalnie uznaje
si´, ˝e inwestowanie w papiery wartoÊciowe gwarantowane

ubezpieczenia, zapewniajàca ochron´ ubezpieczeniowà na wypadek okreÊlonych zdarzeƒ.
ubezpieczajàcy – osoba (fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nie posiadajàca osobowoÊci
prawnej) zawierajàca umow´ ubezpieczenia zobowiàzana do zap∏aty sk∏adki ubezpieczeniowej.
ubezpieczony – osoba na rzecz której zawarto
umow´ ubezpieczenia, podlegajàca ochronie
ubezpieczeniowej.
umowa ubezpieczenia – umowa przez którà zak∏ad ubezpieczeƒ zobowiàzuje si´ spe∏niç okre-

Êlone Êwiadczenie, a ubezpieczajàcy zobowiàzuje si´ zap∏aciç sk∏adk´.
uposa˝ony – osoba uprawniona do odbioru
Êwiadczenia na wypadek Êmierci ubezpieczonego.
ubezpieczenie – poj´cie definiowane w ró˝norodny sposób. Zgodnie z doktrynà jest to "urzàdzenie
gospodarcze zapewniajàce pokrycie przysz∏ych
potrzeb majàtkowych, wywo∏anych u poszczególnych jednostek przez odznaczajàce si´ pewnà
prawid∏owoÊcià zdarzenia losowe, w drodze roz-

przez skarb paƒstwa jest bezpieczniejsze, natomiast mo˝na liczyç na wi´kszà stop´ zwrotu w przypadku inwestycji w papiery
emitowane przez prywatne podmioty (np. akcje). Warto zapami´taç bardzo prostà regu∏´ zwiàzanà z inwestowaniem zysk =
ryzyko. Im wi´kszy zysk tym wi´ksze ryzyko, im mniejsze ryzyko
tym mniejszy zysk. W przypadkach d∏ugiego okres inwestowania warto stosowaç bardziej agresywnà strategi´, podejmowaç
wi´ksze ryzyko tym samym liczàc na wi´kszy zysk. W przypadku niepowodzenia jest jeszcze du˝o czasu aby odrobiç potencjalne straty. Je˝eli oszcz´dzamy w krótszym okresie raczej zaleca si´ unikanie ryzyka. To spowoduje, ˝e potencjalny zysk
b´dzie mniejszy, ale za to pewniejszy.
W ubezpieczeniu na ˝ycie z ubezpieczeniowym funduszem
kapita∏owym po∏àczono cz´Êç oszcz´dnoÊciowà oraz cz´Êç
ochronnà, aby z jednej strony zapewniç zgromadzenie okreÊlonej wielkoÊci Êrodków, z drugiej zaÊ zapewniç pe∏nà wysokoÊç
Êwiadczenia (sumy ubezpieczenia) w przypadku przedwczesnej
Êmierci ubezpieczonego.
Obie cz´Êci, ochrona i oszcz´dnoÊciowa, dope∏niajà si´ wzajemnie co najlepiej przeÊledziç na powy˝szym schemacie.
Cz´Êç oszcz´dnoÊciowa ma zapewniç zgromadzenie okreÊlonej kwoty w danym okresie (czyli np. 100 000 z∏ w ciàgu 30 lat).
Przyjmujàc, ˝e stopa zwrotu wynosi 3%, to wed∏ug podanego
sposobu liczenia aktywów zgromadzonych w ubezpieczeniowym funduszu kapita∏owym, roczna sk∏adka oszcz´dnoÊciowa
powinna wynosiç 2040 z∏ i 71 gr. Stopa zwrotu mo˝e byç w czasie trwania umowy ubezpieczenia wi´ksza lub mniejsza ani˝eli
za∏o˝one 3%. Zak∏ad ubezpieczeƒ powinien przyjàç do obliczeƒ
wartoÊç jakà uznaj´ za realnà w d∏ugim okresie czasu (np. 30 lat).
W przypadku zgonu osoby ubezpieczonej zak∏ad ubezpieczeƒ wyp∏aca sum´ ubezpieczenia. Âwiadczenie jest wyp∏acane
z cz´Êci oszcz´dnoÊciowej finansowanej, z aktywów zgroma-

∏o˝enia ci´˝aru tego pokrycia na wiele jednostek,
którym te same zdarzenia zagra˝ajà.
ubezpieczenie osobowe – ubezpieczenie nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków oraz ubezpieczenie na ˝ycie.
umowa ubezpieczenia – wed∏ug art. 805 kc (kodeks cywilny) "przez umow´ ubezpieczenia zak∏ad ubezpieczeƒ zobowiàzuje si´ spe∏niç okreÊlone Êwiadczenie w razie zajÊcia przewidzianego
w umowie wypadku, a ubezpieczajàcy zobowiàzuje si´ zap∏aciç sk∏adk´" .

dzonych ubezpieczeniowym funduszu kapita∏owym, oraz z cz´Êci ochronnej, finansowanej przez zak∏ad ubezpieczeƒ. Ubezpieczeniowy fundusz kapita∏owy jest tworzony ze sk∏adek
oszcz´dnoÊciowych, które sà inwestowane przez zak∏ad
ubezpieczeƒ. Zak∏ad ubezpieczeƒ partycypuje w wyp∏acie
Êwiadczenia je˝eli cz´Êç oszcz´dnoÊciowa jest mniejsza od sumy ubezpieczenia. W przeciwnym wypadku wyp∏aca cz´Êç
oszcz´dnoÊciowà, którà finansuje ze sk∏adek oszcz´dnoÊciowych. Za potencjalnà partycypacj´ w wyp∏acie Êwiadczenia zak∏ad ubezpieczeƒ pobiera sk∏adk´ ochronnà.
Je˝eli w ubezpieczeniowym funduszu kapita∏owym by∏o zgromadzone 30 000 tys., natomiast suma ubezpieczenia wynosi∏a
100 000 tys. to w przypadku Êmierci 30% Êwiadczenia (sumy
ubezpieczenia) b´dzie pochodziç z cz´Êci oszcz´dnoÊciowej,
70% zaÊ z cz´Êci ochronnej. Im wi´cej aktywów zgromadzonych
b´dzie w ubezpieczeniowym funduszu kapita∏owym, tym mniejszy udzia∏ w wyp∏acie b´dzie mia∏a cz´Êç ochronna. Na schemacie w punkcie E, suma aktywów zgromadzona w ubezpieczeniowym funduszu kapita∏owym jest równa sumie ubezpieczenia,
co oznacza, ˝e w przypadku zgonu osoby ubezpieczonej wyp∏ata Êwiadczenia nastàpi tylko z cz´Êci oszcz´dnoÊciowej. Od tego momentu znika ryzyko zak∏adu ubezpieczeƒ, ˝e b´dzie musia∏ partycypowaç w wyp∏acie Êwiadczenia, czyli finansowaç
cz´Êç ochronnà. Od tego momentu zak∏ad ubezpieczeƒ nie powinien pobieraç sk∏adki na cz´Êç ochronnà. Warto przy okazji
zauwa˝yç, ˝e im mniejsza jest cz´Êç ochronna tym mniejsze ryzyko ponosi zak∏ad ubezpieczeƒ, tym mniejsza jest sk∏adka
ochronna.
Je˝eli aktywa zgromadzone w ubezpieczeniowym funduszu
kapita∏owym sà wi´ksze od sumy ubezpieczenia (na prawo od
punktu E), to wyp∏aca si´ wartoÊç aktywów, czyli ca∏oÊç Êrodków.
Brak zrozumienia konstrukcji ubezpieczenia na ˝ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita∏owym powoduje cz´ste skargi
zwiàzane z tym, ˝e po np. 5 latach na koncie ubezpieczonego
oszcz´dnoÊci (czyli de facto w funduszu kapita∏owym) jest mniej
ani˝eli wp∏aci∏. Jest to oczywiÊcie zwiàzane z tym, ˝e w funduszu
kapita∏owym odnotowywane sà jedynie sk∏adki oszcz´dnoÊciowe, a dodatkowo w pierwszym okresie ubezpieczenia ponosi si´
koszt zwiàzany z zawarciem umowy ubezpieczenia.
Uzupe∏nieniem powy˝szych podstawowych rodzajów ubezpieczeƒ ˝yciowych sà ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe
wyst´pujàce jako tzw. opcje dodatkowe (np. ubezpieczenie Nast´pstw Nieszcz´Êliwych Wypadków potocznie zwane NNW). ■
Opr. Anna Arwaniti, Aleksander Daszewski

wniosek – wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia sk∏adany zwykle przez ubezpieczajàcego
wraz z kompletem dokumentów.
wypadek – to takie zdarzenia losowe. Którego
nastàpienie rodzi po stronie zak∏adu ubezpieczeƒ
obowiàzek spe∏nienia Êwiadczenia ubezpieczeniowego.
zdarzenie losowe – przypadkowe i niezale˝ne od
woli ludzkiej zdarzenie powodujàce okreÊlone
skutki. Cechà zdarzeƒ losowych jest ich przypadkowoÊç i niezale˝noÊç od woli cz∏owieka,

mo˝liwoÊç ich wystàpienia, powtarzalnoÊç
i przewidywalnoÊç, równomiernoÊç w czasie
i przestrzeni. Najcz´Êciej ubezpieczenie dotyczy
tych zdarzeƒ losowych, których nastàpienie nie
jest pewne, ale mo˝liwe. Wyjàtkiem jest Êmierç,
której nastàpienie jest pewne, ale nieznana jest
chwila tego zdarzenia

■

