
 

Ochrona praw konsumentów na rynku finansowym  

Analiza przypadku 

 

Klienci jednego z zakładów ubezpieczeń skarżyli się na ograniczanie ich prawa do 

wypowiedzenia jednej umowy OC komunikacyjnego. Chodziło o przypadki osób, które mając 

takie ubezpieczenie na dany rok, zawierały umowę na kolejne 12 miesięcy, a nie złożyły 

oficjalnego wypowiedzenia dotychczasowej umowy. W praktyce powinno to oznaczać, że 

umowę OC komunikacyjnego zwartą na kolejny okres - nawet przez wyrażenie takiej woli w 

czasie spotkania z agentem czy rozmowy telefonicznej ze sprzedawcą - należało uznawać za 

zwartą w trybie tzw. automatyzmu (zgodnie z art. 28A ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach 

obowiązkowych). Ma on zastosowanie w sytuacji, gdy klient nie wypowie dotychczasowej 

umowy OC komunikacyjnego nie później niż na jeden dzień przed upływem jej ważności. Takie 

zaklasyfikowanie umowy ma duże praktyczne znacznie dla klientów. Umowę zawartą w trybie 

tzw. automatyzmu można wypowiedzieć w dowolnym momencie jej trwania i uzyskać zwrot 

składek za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Z tej możliwości chcieli korzystać niektórzy 

klienci, którzy - już po zawarciu takiej umowy z danym ubezpieczycielem znajdowali tańszą 

ofertę u innego ubezpieczyciela i z nim podpisali umowę OC komunikacyjnego na 12 miesięcy. 

Jednak wspominany ubezpieczyciel odmawiał im takiego prawa twierdząc, że podpisanie 

umowy jeszcze przed wygaśnięciem dotychczasowej, oznacza zwarcie nowej umowy w trybie 

ofertowym. 

Klienci zwracali się najpierw do Rzeczników Konsumentów. Ci pomagali im w sformułowaniu 

reklamacji, przytaczając argumenty prawne. Niestety zakład ubezpieczeń konsekwentnie 

odrzucał te reklamacje i nie zmieniał stanowiska. W związu z tym rzecznicy konsumentów mogli 

odesłać klientów do Rzecznika Finansowego, żeby złożyli do niego wniosek o przeprowadzenie 

postępowania interwencyjnego.  

Ubezpieczyciel – mimo interwencji Rzecznika Finansowego – podtrzymywał swoje stanowisko. 

Rzecznik Finansowy nie ma możliwości wydania decyzji wiążącej instytucję finansową lub 

nakazujących jej zmianę stanowiska. Na skutek jego interwencji klienci otrzymywali pełną 

informaję nt. argumentów prawnych świadczących na ich korzyść. Mogli wtedy podjąć 

decyzję o toczeniu sporu przed sądem lub podjęciu próby polubownego rozwiązania sporu 

przy Rzeczniku Finansowym. W przypadku sporu sądowego Rzecznik Finansowy mógły 

wspierać klientów tzw. istotnym poglądem. Jednak w praktyce, ze względu na niskie kwoty 

roszczenia klienci nie decydowali się na takie postępowanie.  

Taka sytuacja oznaczałaby, że ubezpieczyciel mógłby kontynuować ten proceder. Dlatego 

Rzecznik Finansowy wystąpił do UOKIK o zbadanie sprawy i podjęcie działań. Przesłał przy tym 

dokumenty ze swoich tzw. postępowań interwencyjnych. Zawierały one zarówno reklamacje 

klientów, argumentację Rzecznika oraz odpowiedzi ubezpieczyciela. Analizując dostarczoną 

przez Rzecznika Finansowego dokumentację z UOKiK uznał, że praktyka ubezpieczyciela może 

ograniczać prawo konsumenta do wypowiedzenia automatycznie przedłużonej umowy. Z 

decyzji UOKIK wynika, że ubezpieczyciel uniknął kary finansowej, ponieważ zobowiązał się do 

zmiany zakwestionowanej praktyki i zobowiązał się do:  

 uznania wypowiedzenia umów przez konsumentów aż do trzech lat wstecz, jeżeli 

konsumenci nadal będą chcieli wypowiedzieć umowy, 

 oddania proporcjonalnej część składki pobranej wtedy, gdy konsument miał 

podwójne ubezpieczenie OC. Aby z tego skorzystać, należy wysłać do ubezpieczyciela 

pismo z numerem rachunku do przelewu, 

 umożliwiania konsumentom wypowiadania przez nich umów, które zostały 

automatycznie przedłużone, gdy będą posiadali w tym samym czasie OC u innego 

ubezpieczyciela. 

 

 


