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Pan 

………………………………… 

………………………………… 

Szanowny Panie, 

 

W związku ze skargą, którą skierował Pan do Biura Rzecznika Finansowego w sprawie 

wyczerpania sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 

uprzejmie prosimy o przyjęcie poniższych informacji. 

W dniu 28 września 2019 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o szczególnych 

uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na 

podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r. (Dz. U. poz. 1631).

 Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy, określa ona  szczególne uprawnienia osób poszkodowanych z 

tytułu szkód powstałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku wyczerpania sumy 

gwarancyjnej ustalonej w umowach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz OC 

rolników,  zawartych przed dniem 1 stycznia 2006 r.  

Ustawa obejmuje także poszkodowanych,  którzy odnieśli szkodę w zdarzeniu mającym miejsce  

przed dniem 1 stycznia 2006 r. - tj. w przypadku, gdy odszkodowanie wypłacał Ubezpieczeniowy 

Fundusz Gwarancyjny z uwagi na niezawarcie umowy ubezpieczenia OC przez odpowiedzialnego za 

szkodę lub niemożność jego zidentyfikowania.  

Ponieważ umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na podstawie której 

otrzymywał Pan świadczenia została zawarta przed wskazanym terminem, tj. przed dniem 1 stycznia 

2006 r.,  dlatego też regulacje tej ustawy objęły również Pana. 

Zgodnie z art. 2 powołanej ustawy, przysługuje Panu roszczenie o wypłatę renty do 

Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Jest to renta określona w art. 444 §  2 kodeksu  

cywilnego. Stanowi on, że jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy 

zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na 

przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.  
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Poszkodowanemu przysługuje roszczenie o wypłatę renty do Ubezpieczeniowego Funduszu 

Gwarancyjnego ograniczone do wysokości sumy gwarancyjnej wskazanej w ustawie z dnia 22 maja 

2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim 

Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 473 z późn. zm.). W odniesieniu do 

umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wysokość sumy gwarancyjnej 

wskazana została w art. 36 ust. 1 powołanej ustawy, w odniesieniu zaś do ubezpieczenia OC rolników 

- w art. 52.  

Ze względu na to, iż suma gwarancyjna co jakiś czas ulega podwyższeniu, ustawodawca przyjął, iż 

górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego będzie suma 

gwarancyjna obowiązująca w chwili skierowania do Funduszu roszczenia o wypłatę renty. Zasada ta 

obowiązuje jeżeli zakład ubezpieczeń nie jest zobowiązany do wypłaty renty na podstawie 

orzeczenia sądu ustalającego inną wysokość sumy gwarancyjnej niż ustalona w umowie 

ubezpieczenia OC. Ma to miejsce w przypadku podwyższenia sumy gwarancyjnej na drodze sądowej 

na podstawie art. 3571 kodeksu cywilnego, który umożliwia modyfikację istniejącego stosunku 

zobowiązaniowego. 

W chwili obecnej, zgodnie z powołanym artykułem,   w odniesieniu do szkód na osobie suma 

gwarancyjna wynosi 5 210 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte 

ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych. Wysokość sumy gwarancyjnej jest 

identyczna zarówno w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jak i OC rolników. 

Stosownie do art. 3 ustawy o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku 

wyczerpania sumy gwarancyjnej, roszczenie o wypłatę renty przysługuje za okresy przypadające po 

dniu wejścia w życie ustawy, tj. po dniu 28 września 2019 r. Roszczenie należy zgłosić do 

Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za pośrednictwem zakładu ubezpieczeń, który był 

zobowiązany do zaspokajania roszczeń. W przypadku zaś gdy zakład ubezpieczeń już nie istnieje (np. 

z powodu ogłoszenia upadłości) roszczenia należy zgłaszać bezpośrednio do Funduszu. Podobnie 

wówczas, gdy dotychczasowo świadczenia wypłacał Fundusz, np. w przypadku niezawarcia umowy 

ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów przez posiadacza pojazdu, którym szkodę wyrządzono, lub 

rolnika, który  również nie spełnił tego obowiązku a wyrządził szkodę, albo gdy nie ustalono ich 

tożsamości. 

W razie wątpliwości bądź problemów Rzecznik deklaruje pomoc w ich rozwiązaniu. 

Mając nadzieję, że informacje te okażą się pomocne pozostajemy 

z poważaniem 


