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UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE 
 
 

Skarga nadzwyczajna PG w sprawie przedawnienia roszczeń 
 
Prokurator Generalny wniósł do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną w sprawie 
przedawnienia roszczeń z polis ubezpieczenia na życie. PG chce uchylenia  orzeczenia 
sądu II instancji w całości i przekazania mu sprawy do ponownego rozpoznania - pisze 
"Prawo.pl"(www.prawo.pl z 11.06.2020 r.). 
Kwestionowany wyrok w sprawie  dotyczy dwóch umów ubezpieczenia na życie z UFK, 
zawartych  w 2010 i 2011 r. Kiedy w 2012 r. ubezpieczona z powodu choroby nie  opłaciła 
składek, ubezpieczyciel wypowiedział jej  obie umowy. Z tytułu pierwszej polisy  zobowiązał 
się do wypłaty 8,4 tys. zł (potrącając  27,3 tys. zł), a w przypadku drugiej umowy  
towarzystwo uznało, że podstawowa wartość polisy wyceniona na niemal 6 tys. zł jest równa 
wartości kwoty potrąceń. W rezultacie kobieta udała się do sądu, żądając wypłaty ok. 37 tys. 
zł wraz z odsetkami, stanowiącej wg niej świadczenie nienależne. Firma ubezpieczeniowa  
wniosła zaś o oddalenie powództwa w całości z powodu przedawnienia roszczeń. 
Sąd I instancji zasądził na jej rzecz 30,5 tys. zł z odsetkami. Od wyroku odwołał się zarówno 
ubezpieczyciel, jak i powódka, domagająca się wyższej kwoty. Sąd II instancji jej apelację 
oddalił, uwzględniając apelację firmy i argument przedawnienia roszczeń.   
 

Kupuj  polisę turystyczną bez wyłączeń ryzyka pandemii czy epidemii 
 
Planując wyjazd  za granicę  w czasie pandemii Covid- 19 należy mieć na uwadze ryzyko 
zakażenia i ewentualną konieczność hospitalizacji, jak również  kłopoty z powrotem do 
Polski. Może bowiem  nie  wystarczyć Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego 
(EKUZ).   Zakup polisy może uchronić  przed wydatkami związanymi z leczeniem za granicą 
- radzi "Rzeczpospolita"(Nr z 10.06.2020 r.). A że w  wielu wzorcach umownych  
ubezpieczyciele wyłączyli swoją odpowiedzialność w przypadku epidemii i pandemii,  warto 
dokładnie przeanalizować OWU  ofert i wybrać  polisę bez takich wyłączeń. 
Zdaniem prof. Mariusza Goleckiego, Rzecznika Finansowego, warto sprawdzić definicje 
stosowane  w OWU, gdyż firmy często nie wprowadzają rozróżnienia na epidemię i 
pandemię w zapisach umów, obejmując je ochroną. RzF  podkreśla, że "zarówno w 
przypadku stanu pandemii jak i epidemii będziemy chronieni polisą, jeżeli ogłoszenie 
pandemii lub epidemii (...) nastąpiło po zakupie ubezpieczenia. Inni ubezpieczyciele 
wyłączają ochronę w okresie pandemii, a świadczą ochronę w związku z epidemią (...). 
Niektóre zakłady ubezpieczeń oferują ochronę, ale pod pewnymi warunkami, na przykład 
ogłoszenia epidemii już po zakupie przez nas ubezpieczenia". 

  



 
Nieopłacona polisa OC przyczyną wpisu do Rejestru Dłużników BIG 
InfoMonitor 
 
Ponad 212 mln zł wynoszą długi klientów wobec firm ubezpieczeniowych, zgłoszone do 
Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor - podaje "Rzeczpospolita"(Nr z 10.06.2020 r.). 
Najbardziej zadłużona  jest branża transportowa - przedsiębiorcy z tego sektora mają długi  
na ponad 106 mln zł;  sporo zaległości odnotowują  też firmy handlowe  i przemysłowe. 
Prawie tyle samo  winni są  ubezpieczycielom klienci  indywidualni, głównie z powodu 
nieopłaconych do końca polis komunikacyjnych.  Długi mają też osoby, które  zapomniały 
powiadomić  towarzystwo ubezpieczeń o  sprzedaży auta, co zwolniłoby je z odnowienia  
polisy OC, czy gdy  nie mają pieniędzy na opłacenie kolejnej raty - pisze "Rz". Np. w  
komunikacyjnym OC, kiedy składka  może być rozłożona na kilka rat, klientom zdarza się  
po opłaceniu pierwszej nie regulować już kolejnych. A gdy monity i negocjacje nie dają 
efektu, ubezpieczyciel wpisuje niesolidnego  dłużnika do Rejestru BIG, dochodząc w ten 
sposób swoich należności. 
 Dług może też powstać, jeśli sprzeda się auto i nie powiadomi ubezpieczyciela o tym fakcie, 
a ten automatycznie przedłuża polisę OC na kolejny rok i  próbuje ściągnąć płatność.  Także 
regresy powodują  długi  sięgające  nawet  setek tys. zł. 

 
Państwo  wesprze   ubezpieczycieli należności 
 
Państwo chce pomóc  ubezpieczycielom należności handlowych w czasie pandemii Covid-
19, przejmując od nich część ryzyka w zamian za składkę - informuje „Dziennik Gazeta 
Prawna"(Nr z 10.06.2020 r.). Służyć temu ma nowa ustawa, której projekt  przygotowany 
przez  Ministerstwo Rozwoju był już konsultowany z firmami ubezpieczającymi to ryzyko. 
 Według projektu,  Skarb Państwa weźmie na siebie 80 proc. ryzyka związanego z 
ubezpieczeniami należności, zawartymi od 1 kwietnia br. do końca 2020 r.  w zamian za 
taką samą część składek pobranych od klientów, przy czym 28 proc. składki ma stanowić 
prowizja dla firm ubezpieczeniowych na pokrycie kosztów obsługi portfela polis. A jeśli 
odszkodowania wypłacone przez ubezpieczyciela  "przekroczą 243,75 proc. (ale będą 
mniejsze niż 750 proc., choć w uzasadnieniu ten limit określono na poziomie 375 proc.) 
kwoty odpowiadającej zebranej przez nie składki z ubezpieczenia należności handlowych 
w 2019 r., Skarb Państwa weźmie na siebie całość odszkodowań". 
Budżet jest gotów wydać  na wsparcie  ubezpieczycieli należności  handlowych   5,4 mld zł. 
Wsparcie  obejmie kontrahentów z UE, USA,  Wielkiej Brytanii,  Australii, Kanady, Islandii, 
Japonii, Nowej Zelandii, Norwegii, Szwajcarii. 
 
 
 

Stłuczka  może  kosztować  jeszcze  po latach 
 
Ubezpieczyciele nawet po latach  domagają się zwrotu wypłaconego odszkodowania za 
uszkodzone auto, jeśli sprawca ucieknie z miejsca  zdarzenia - pisze "Rzeczpospolita'(Nr z 
08.06.2020 r.).  Chodzi o tzw. roszczenie regresowe wobec kierowców, którzy uszkodzili 
czyjeś auto i nie poczekali na jego właściciela. Są  oni  zaskoczeni, gdy   ubezpieczyciel   
zażąda  od nich zwrotu wypłaconego  z tego tytułu  odszkodowania. Skarżą się więc  do  
Rzecznika Finansowego  -  mówi  Andrzej Kiciński, zastępca Rzecznika Finansowego.  
Firmy bowiem  rzadko uznają  ich tłumaczenia, że oddalili się, gdyż  nie zauważyli  szkody 



i "nie mogą odpowiadać za celowe oddalenie się z miejsca zdarzenia". Według Rzecznika,  
udowodnić, że  jednak tak nie było, musi nie  kierowca, ale ubezpieczyciel, przedstawiając  
dowody na zasadność regresu (do którego ma prawo), np. nagranie z monitoringu czy 
zeznania świadka. Firma może też przedstawić jako dowód opinię rzeczoznawcy,  że z 
rodzaju i wielkości uszkodzeń wynika,  iż  sprawca był świadomy  wyrządzenia szkody. 
Według  Sądu Najwyższego (wyrok  z 18 listopada 1998 r., sygn. akt II CKN 40/98),  nie 
każde oddalenie się z miejsca wypadku jest równoznaczne z ucieczką - mówi Małgorzata 
Fonfara z  Biura Rzecznika Finansowego. 
 

Moc silnika samochodu wpływa na  cenę polisy OC 
 

Im większa moc silnika auta, tym droższa polisa OC. Taka zależność widoczna jest zarówno 
w przypadku ceny minimalnej, jak i mediany - pisze "Dziennik.pl"(www.dziennik.pl  
08.06.2020 r.), powołując się  na  Magdę Zglińską, reprezentującą operatora systemu 
Yanosik. Takie wnioski można wyciągnąć  dzięki systemom analiz porównywarki cen 
ubezpieczeń komunikacyjnych w aplikacji Yanosik. 
 I tak, z największymi kosztami za obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne muszą liczyć 
się właściciele samochodów o mocy 360 kW (ok. 490 KM), zaś najmniej zapłacą kierowcy, 
którzy  posiadają auta o małej mocy silnika, a więc od 20 do 60 kW. Różnica w cenie wynosi 
zatem  niemal dwukrotność składki OC - wyjaśnia M. Zglińska. 
Z analiz porównywarki Yanosik wynika także - komentuje portal - iż można jednak znaleźć 
pewne wyjątki. Na przykład, że   "nie zawsze większa moc silnika oznacza wyższy koszt 
ubezpieczenia komunikacyjnego. Dla przykładu: kierowcy, którzy są właścicielami aut z 
silnikami o mocy 300 kW zapłacą więcej za OC, niż osoby będące w posiadaniu aut o 
większej mocy 320 kW czy 340 kW. Takie sytuacje są jednak sporadyczne". 

 
 
ZABEZPIECZENIE EMERYTALNE 

 
 
 

Zawieranie umów o zarządzanie  PPK w jednostkach budżetowych będzie 
prostsze 
 
 
Wdrożenie pracowniczych planów kapitałowych (PPK) w jednostkach sektora finansów 
publicznych ma być usprawnione.  Rządowy projekt  Tarcza 4.0. przewiduje nowelizację 
  ustawy z 4 października 2018 r. o PPK  w zakresie dotyczącym zawierania umów o 
zarządzanie i prowadzenie PPK („ustawa o PPK”) przez jednostki wchodzące w skład 
sektora finansów publicznych  - informuje 'Rzeczpospolita"(Nr z 05.04.2020 r.). 
Planowane rozwiązania mają  uprościć oraz zoptymalizować  procedury wyboru instytucji 
finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego. Główną zmianą, którą mają  
wprowadzić  nowe przepisy jest doprecyzowanie, że "do umów o zarzadzanie PPK oraz 
umów o prowadzenie PPK nie ma zastosowania reżim przepisów ustawy z 11 września 
2019 r." 
 Nowelizacja przewiduje również umożliwienie  organom zarządzającym  jednostkami 
samorządu terytorialnego  dokonania wyboru,  w imieniu podmiotów zatrudniających, 
będących jednostkami organizacyjnym samorządu terytorialnego, instytucji finansowej, z 



którą  zawrą umowy o zarządzanie PPK. Wybór ten ma być dokonywany  w porozumieniu 
z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych - podaje gazeta. 
 
  

Zainteresowanie  firm wdrażaniem  PPK  spadło na dalszy plan 
 
Przedstawiciele  instytucji odpowiedzialnych za prowadzenie PPK uważają, że pracodawcy  
są obecnie  mniej zainteresowani wdrażaniem Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) 
– pisze "Bankier.pl"(www.bankier.pl z 10.06.2020 r.). Pakiet działań osłonowych w ramach 
tarczy antykryzysowej przesunął bowiem termin  II etapu wdrażania PPK  na koniec 
października br. 
Prowadzący PPK liczą się  także  z możliwością przesunięcia III etapu. 
Marcin Żółtek,  wiceprezes TFI PZU podkreśla, że w momencie ogłoszenia  pandemii, 
proces wdrażania reformy w II etapie został chwilowo wstrzymany ze względu na 
dystansowanie społeczne.  Zdaniem dyr. Małgorzaty Madej  z Nationale-Nederlanden PTE,  
po ogłoszeniu  pandemii koronawirusa wśród pracodawców 50-250  "zauważalnie zaczął 
spadać poziom zainteresowania tym tematem". Jacek Janiuk z Pekao TFI mówi, iż  liczy się 
z „niższym wskaźnikiem partycypacji w stosunku do prognozowanego". 
Przepisy "tarczy antykryzysowej" przesunęły termin wdrażania II etapu PPK, łącząc go z III 
etapem. Około 20 tys. przedsiębiorców zatrudniających 50-249 osób i blisko 60 tys. firm z 
kadrą   co najmniej 20 pracowników.,  jest  zobowiązanych  podpisać umowy o zarządzanie 
najpóźniej do 27.10. 2020 r. 
 
 

Więcej  inwestorów indywidualnych na GPW  szansą dla  IKE i  IKZE 
 
 Michał Stalmach, zarządzający funduszami w Skarbiec TFI  uważa, iż "bardzo pozytywnym 
zjawiskiem ostatnich trzech miesięcy jest zachowanie inwestorów indywidualnych"  na  
warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych . A ich większe zainteresowanie 
inwestycjami giełdowymi  może przełożyć się na wzrost zainteresowania indywidualnymi 
kontami emerytalnymi (IKE) i indywidualnymi kontami zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) 
- pisze portal "Inwestycje.pl"(www.inwestycje.pl z 04.06.2020 r.). 
Według danych KDPW,  w okresie marzec-kwiecień br. inwestorzy detaliczni otworzyli 50 
tys. nowych rachunków. Są to najwyższe wielkości od  2010 r., kiedy to na warszawskiej 
giełdzie debiutowały akcje spółki PZU - twierdzi  Stalmach. Jego zdaniem, ten  trend był 
widoczny w marcu i kwietniu br., kiedy to obroty na GPW wzrosły odpowiednio o 60 proc. i 
70 proc. (w maju dynamika był nieco niższa), a kwota, jaką inwestorzy indywidualni 
zainwestowali w tych trzech miesiącach br. przekracza 6 mld zł. To  bardzo pozytywne 
zjawisko i mogło przynieść kilkunastoprocentowy zarobek. A to może przekonać nowych 
inwestorów indywidualnych do GPW  na dłużej. 
W opinii eksperta, jest to także szansą dla programów emerytalnych, takich jak IKE i IKZE. 
 

 
 
  



BANKOWOŚĆ & RYNEK KAPITAŁOWY 
 
 
 

Banki chcą zmian w przepisach o  wakacjach kredytowych 
 
Banki apelują o zmiany w wakacjach kredytowych. Związek Banków Polskich (ZBP) wysłał  
list: do przewodniczącego KNF, do prezesa NBP, do ministra finansów i do prezesa BFG, z 
prośbą o zwrócenie się do Senatu RP w sprawie  korekty przepisów dotyczących  wakacji 
kredytowych, które ustawowo ureguluje tzw. tarcza antykryzysowa 4.0. Przepisami tymi ma 
zająć się  Senat - podaje Rzeczpospolita” (Nr z 10.06.2020 r.). 
„Ze względu na powagę sytuacji uważamy, że projektowane przepisy powinny być 
przedmiotem pogłębionej analizy przez wszystkich członków Komitetu Stabilności 
Finansowej" – napisał Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP. 
ZBP postuluje, aby z wakacji mogli korzystać tylko klienci bez zaległości ze spłatą  przed 
marcem 2020 r. Według ZBP,  wątpliwe jest też stwierdzenie o „utracie głównego źródła 
dochodu" będącego warunkiem udzielenia moratorium, zwłaszcza gdy była ona przejściowa. 
Banki chcą także weryfikacji oświadczeń klientów oraz ograniczenia czasowego 
skorzystania z uprawnienia do zawieszenia spłaty rat; wyłączenia z wakacji kart i kredytów 
odnawialnych, aby nie doszło do sytuacji, że klient jeszcze zwiększa swoje zadłużenie. 
Apelują więc  o wprowadzenie przepisów przejściowych i doprecyzowanie niektórych 
zapisów. 
 
 

I prezes SN widzi potrzebę ujednolicenia orzeczeń dotyczących kredytów 
frankowych 

 
Prof. Małgorzata Manowska, pierwsza Prezes Sądu Najwyższego w wywiadzie dla portalu 
"Prawo.pl"(www.prawo.pl z 09.06.2020 r.)  zapowiada podjęcie uchwał przez rozszerzone 
składy SN  w sprawie ujednolicenia orzeczeń dotyczących kredytów frankowych oraz w 
kwestii zadośćuczynienia dla członków rodzin poszkodowanych deliktem. 
Pierwsza  prezes SN podkreśla, iż  obecnie w orzecznictwie sądów powszechnych w 
sprawach kredytów frankowych  istnieją duże rozbieżności. W związku z tym - przyznaje 
prof. M. Manowska - "już poprosiłam o rzetelną i szczegółową ich analizę. Wyniki tej analizy 
pozwolą na podjęcie właściwych decyzji co do składu, w jakim powinny zapaść ewentualne 
uchwały ujednolicające orzecznictwo sądów powszechnych". 
 I prezes Sądu Najwyższego chce także złożyć wniosek  o ostateczne rozstrzygnięcie  
kwestii prawnej  dotyczącej zadośćuczynienia dla członków rodzin poszkodowanych 
deliktem  Zdaniem prof. Manowskiej, taki wniosek będzie konieczny, gdyż jest to sprawa   
niezwykle istotna dla praw obywateli  – donosi  portal. 

 
 

Część frankowiczów nie będzie musiała spłacać rat mBankowi 
 
Sąd Apelacyjny w Łodzi 9 czerwca 2020 r. wydał wyrok w sprawie  pozwu zbiorowego ponad 
1700  kredytobiorców „frankowych” przeciwko mBankowi - donosi "Parkiet"(Nr z 12.06.2020 
r.). 
Łódzki SA zdecydował bowiem o udzieleniu zabezpieczenia roszczeń części 
kredytobiorców uczestniczących w sporze. Jednak  obowiązek świadczenia rat kapitałowo-
odsetkowych zostaje zawieszony tylko   wyłącznie dla tych frankowiczów, którzy spłacili  do 



tej pory kwotę (w złotych) przewyższającą pierwotną kwotę kredytu udostępnionego przez 
bank – orzekł łódzki SA. Osoby te  nie będą  musiały  spłacać rat, a bank nie będzie wzywać 
ich do zapłaty – pisze dziennik. 
Sprawa trafiła na wokandę w 2016 r. z wnioskiem o   „odfrankowienie” umów. Później 
strategia grupy powodów uległa zmianie i zażądano unieważnienia umów. 
W 2018 r. sąd okręgowy odrzucił żądania pozywających bank. Z kolei Sąd Apelacyjny w w 
Łodzi w marcu 2020 r.  uchylił orzeczenie sądu I instancji  i skierował spór do ponownego 
rozpatrzenia. Kredytobiorcy w maju 2020 r. zwrócili się więc  do sądu II instancji z wnioskiem 
o udzielenie zabezpieczenia, a więc  o odgórne unormowanie sytuacji pozywających w 
trakcie trwania postępowania. 
 

Powstanie CSIRT do zagrożeń cybernetycznych na rynku finansowym 

 
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) powoła Zespół  Reagowania na Incydenty 
Bezpieczeństwa Komputerowego (CSIRT) w sektorze finansowym. Jego powstanie jest  
pokłosiem ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, która nałożyła na nadzór 
finansowy  nowe obowiązki - informuje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 09.06.2020 r.). Za 
ich realizację będzie odpowiadać w . CSIRT, który formalnie  w KNF zacznie działać od 1 
lipca br. 
Zespół będzie m.in. analizował trendy czy zagrożenia specyficzne dla polskiego sektora 
finansowego, w tym  analizę darknetu (sieci TOR), w której sprzedawane są np. wykradzione 
numery kart kredytowych, konta bankowe, loginy i hasła oraz inne dane wrażliwe 
pochodzące z kradzieży. Uzyskane  informacje, ostrzeżenia i alarmy o pojawiających się 
zagrożeniach  CSIRT   ma  przekazywać  w sposób w pełni zanonimizowany – pisze "DGP". 
"Chcemy wspierać cały rynek finansowy w radzeniu sobie z zagrożeniami 
cyberbezpieczeństwa (...) nie tylko sektor bankowy, lecz także sektory ubezpieczeniowy 
oraz kapitałowy"- mówi Krzysztof Zieliński, szef Departament Cyberbezpieczeństwa KNF.  
Podkreśla, że kluczowa jest 
"relacja zaufania pomiędzy podmiotem zgłaszającym incydent a zespołem CSIRT”. 
 
 

Szturm inwestorów  na biura maklerskie przeminął 
 
Nastąpił koniec szturmu nowych  klientów na biura maklerskie - twierdzi 
"Bankier.pl"(www.bankier.pl z 09.06.2020 r.), podkreślając, iż fala napływu nowych 
inwestorów na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW)  potrwała zaledwie  
dwa miesiące -  w marcu i kwietniu br. Według Krajowego  Depozytu  Papierów 
Wartościowych (KDPW), już w maju  wzrost liczby rachunków maklerskich był   wyraźnie 
niższy - liczba otwartych rachunków maklerskich na koniec ubiegłego miesiąca  2020 r. 
wynosiła 1 308 655 . Oznacza to, że w maju br. przybyło 4770 rachunków (najmniejszy 
przyrost od grudnia 2019 r.), podczas gdy  w kwietniu br. odnotowano ich wzrost o 18 tys., 
a w marcu o 29 tys. Istotne, iż wówczas warszawska giełda odnotowywała gwałtowne spadki 
i wzrosty. 
 Największy wzrost rachunków odnotowało BM mBanku oraz  BM ING Banku Śląskiego, 
zaś  negatywnie wyróżniły się Santander BM i BM Pekao.   
Według danych KDPW, łącznie od początku 2020 r.  w Polsce przybyło 63,4 tys. rachunków 
maklerskich i jest to najlepszy wynik od 10 lat. Natomiast liczbę rachunków powyżej 1 308 
655 mln odnotowano ostatnio w maju 2018 r. 
 
 
 

  



Jest  trudniej o kredyt hipoteczny   
 
Kredyty mieszkaniowe są obecnie  najtańsze w historii, ale trudno dostępne. Cięcia stóp 
procentowych sprowadziły bowiem  oprocentowanie hipotek na historyczne minimum - pisze 
"Parkiet"(Nr z 12.06.2020 r.). I jeżeli jeszcze na początku 2020 r. większość banków 
przyjmowała wnioski o hipoteczne  kredyty mieszkaniowe od osób mających 10 proc. 
wkładu własnego, to dzisiaj  "takich instytucji jest dosłownie kilka, a i tak stosowane są 
często przez nie dodatkowe obostrzenia".  Aby uzyskać  kredyt trzeba mieć umowę o pracę, 
spore dochody, dobrą historię kredytową i duży wkład własny. Przy tym oferta dotyczy 
najczęściej tylko zakupu mieszkań, a nie budowy domów. 
 Dziennik " radzi, powołując się na  analizy HRE Investments, aby kredytu z niskim wkładem 
własnym  szukać w  Millennium, Aliorze, Credit Agricole, Santanderze czy mBanku. 
Natomiast  największe wymagania odnośnie wkładu własnego mają ING i BOŚ, które  
akceptują wnioski z przynajmniej 30-proc. wkładem własnym. 
Jednak   problem z uzyskaniem kredytu mogą mieć osoby pracujące w branżach 
szczególnie dotkniętych skutkami pandemii, osoby posiadające własną firmę lub pracujące  
na tzw. umowach "śmieciowych"-  ostrzega  w gazecie   Bartosz Turek, analityk HRE 
Investments. 
 


