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(C)2014 Rzecznik Ubezpieczonych. Wszelkie prawa zastrzeżone

Rozpatrywanie skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych
Do Biura Rzecznika Ubezpieczonych w 2013 r. wpłynęło 16 516 pisemnych skarg
zgłaszanych

w

indywidualnych

sprawach

z

zakresu

problematyki

ubezpieczeń

gospodarczych, tj. o 8,1% więcej niż w roku poprzednim.
W ciągu 18-letniego okresu działania Urzędu Rzecznika Ubezpieczonych, liczba
napływających skarg systematycznie wzrastała, za wyjątkiem 2002 r., w którym nastąpił
niewielki spadek spowodowany znacznym rozszerzeniem w tym czasie systemu poradnictwa,
zarówno telefonicznego, a w kolejnych latach również w formie kontaktów internetowych.
Łącznie w latach 1995/96-2013 do Rzecznika Ubezpieczonych wpłynęło 112 819 pisemnych
skarg (Wykres nr 1).

Napływały one zarówno bezpośrednio od osób ubezpieczonych, ubezpieczających,
uposażonych i uprawnionych z umowy ubezpieczenia – 11 828 spraw (71,6%), jak też za
pośrednictwem innych podmiotów – 4688 spraw (28,4%) (Wykres nr 2). Łączny procent
skarg kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych za pośrednictwem innych podmiotów uległ
zwiększeniu w stosunku do roku ubiegłego o 0,7%. Wśród podmiotów składających skargi
największą uwagę zwraca rosnący udział pełnomocników, tj. podmiotów zajmujących się
zarobkowo pośredniczeniem w uzyskiwaniu świadczeń od zakładów ubezpieczeń. Są wśród
nich kancelarie adwokackie i radcowskie, kancelarie odszkodowawcze oraz inne podmioty,
które świadczą usługi w tym zakresie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Tą drogą skierowano do Rzecznika Ubezpieczonych 27,1% pisemnych skarg, tj. o 0,7%
wystąpień więcej niż w 2012 r.
Procent skarg przekazanych do Biura Rzecznika Ubezpieczonych za pośrednictwem
innych podmiotów (powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów, Kancelarii
Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Sejmu i Senatu, Biur Poselskich i Senatorskich,
Ministerstw, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz innych instytucji) analogicznie jak w
roku minionym stanowił 1,3% wszystkich spraw kierowanych w tym okresie do Rzecznika
Ubezpieczonych.

W 2013 r. w zakresie ubezpieczeń na życie (dział I) odnotowano łącznie 3537
pisemnych skarg, co stanowiło 21,4% ogółu spraw kierowanych w tym okresie do Biura
Rzecznika Ubezpieczonych. W porównaniu do roku ubiegłego procentowy udział grupy skarg
odnoszącej się do problematyki ubezpieczeń na życie wzrósł o 5,3% (Wykres nr 3 i 4).
Natomiast skarg z zakresu problematyki pozostałych ubezpieczeń osobowych
i majątkowych (dział II) w przedstawianym okresie sprawozdawczym odnotowano łącznie
12 905, co stanowiło 78,1% wszystkich spraw kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych
w 2013 r. Procentowy ich udział uległ zmniejszeniu w stosunku do analogicznego okresu
minionego roku o 5,5%. (Wykres nr 3 i 4).
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Tematyka skarg
Najliczniejsza grupa skarg odnosiła się do problematyki ubezpieczeń komunikacyjnych
(51,6%), tj. obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC
p.p.m.) – 41,8%, ubezpieczeń autocasco – 7,9%, ubezpieczeń NNW kierowcy i pasażerów –
0,5% oraz ubezpieczeń assistance – 0,2%, Zielonej Karty –

0,1%, ubezpieczenia szyb

samochodowych – 0,1%, roszczeń regresowych zakładów ubezpieczeń – 0,5% oraz
ubezpieczenia kosztów naprawy pojazdu – 4 skargi (Tabela nr 1).
W porównaniu do roku ubiegłego procentowy udział grupy skarg odnoszącej się do
problematyki ubezpieczeń komunikacyjnych uległ zmniejszeniu o 1,5%, natomiast liczbowo
grupa tych spraw wzrosła o 416 skarg.
W 2013 r. liczba skarg odnosząca się do obowiązkowego ubezpieczenia OC p.p.m.
wzrosła o 1993 sprawy. Procentowy ich udział uległ zwiększeniu w stosunku do roku
ubiegłego o 9,7%.
Ubezpieczenia

komunikacyjne

od

początku

istnienia

Urzędu

Rzecznika

Ubezpieczonych stanowiły największą liczebnie grupę skarg. Pomimo spadku w stosunku do
roku poprzedniego, tendencja ta występuje nadal. Tak znacząca wielkość wynika głównie
z faktu, że są to i zapewne będą w przyszłości najczęściej zawierane umowy ubezpieczenia,
choćby z racji obowiązku zawarcia ubezpieczeń OC p.p.m. oraz masowego charakteru
pozostałych rodzajów ubezpieczeń komunikacyjnych (AC, NNW, assistance).
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Tabela nr 1
Tematyka skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych
wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych w 2013 r.
Tematyka skarg

Liczba

%

DZIAŁ I – Ubezpieczenia na życie

3537

21,4

Ubezpieczenia zawarte przed 1989 r. (tzw. stary portfel)
Ubezpieczenia zawarte po 1989 r.:

20
3517

0,1
21,3

1437
1216
825
16
3
20

8,7
7,4
5,0
0,1
0,0
0,1

12 905

78,1

8522
6900
1303
78
29
16
12
4
89
38
53
1806
1543
178
54
29
2
913
761
144
7
1
385
266
119
276
136

51,6
41,8
7,9
0,5
0,2
0,1
0,1
0,0
0,5
0,2
0,3
10,9
9,3
1,1
0,3
0,2
0,0
5,5
4,6
0,9
0,0
0,0
2,3
1,6
0,7
1,7
0,8

111
12

0,7
0,1

-

Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe (z opcją NNW)
Ubezpieczenia na życie z u.f.k.
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia dzieci
Ubezpieczenia rentowe
Brak danych

Dział II – Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia
majątkowe
Ubezpieczenia komunikacyjne:
- OC
- AC
- NNW kierowcy i pasażerów
- Assistance
- Zielona Karta
- Ubezpieczenia szyb samochodowych
- Ubezpieczenia kosztów naprawy pojazdu
- Regres (dot. szkód komunikacyjnych)
- UFG (dot. likwidacji szkód)
- UFG (kary i regres)
Ubezpieczenia OC (pozostałe):
- OC przedsiębiorcy
- OC w życiu prywatnym
- OC wykonywanego zawodu
- OC przewoźnika
- OC statków powietrznych i morskich
Ubezpieczenia mienia:
- Ubezpieczenia mienia osób fizycznych
- Ubezpieczenia mienia przedsiębiorstw
- Ubezpieczenia cargo mienie w transporcie
- Assistance
Ubezpieczenia NNW:
- Ubezpieczenia NNW
- Ubezpieczenia NNW młodzieży szkolnej
Ubezpieczenia rolne:
- Obowiązkowe ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa
rolnego
- OC rolników
- Ubezpieczenia upraw
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- Ubezpieczenia mienia w gospodarstwach rolnych
- Ubezpieczenia zwierząt w gospodarstwach rolnych
- UFG (dot. likwidacji szkód)
Ubezpieczenia turystyczne:
- Ubezpieczenia kosztów leczenia podczas pobytu za granicą
- Ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży
- Ubezpieczenia bagażu
- Ubezpieczenia opóźnienia/odwołania lotu za granicę
- Assistance
Ubezpieczenia kredytu i innych produktów bankowych:
- Ubezpieczenia kredytu
- Ubezpieczenia kart płatniczych i kont osobistych
Ubezpieczenia sprzętu gospodarstwa domowego i nowozakupionego sprzętu
Regresy (dot. pozostałych szkód)
Ubezpieczenia dziennego pobytu szpitalnego
Ubezpieczenia ryzyk finansowych
Gwarancje ubezpieczeniowe
Ubezpieczenia operacji
Ubezpieczenia zdrowotne
Ubezpieczenia ochrony prawnej
Ubezpieczenia ryzyk budowlanych
Ubezpieczenia maszyn budowlanych
Assistance (dot. pozostałych ubezpieczeń)
Casco statków powietrznych i morskich
Ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych
UFG dot. Upadłości
Upadłość zakładów ubezpieczeń
Ubezpieczenia lotnicze
Ubezpieczenia krótkoterminowych należności eksportowych
Brak danych

Brak właściwości Rzecznika Ubezpieczonych
Ogółem

11
5
1
130
87
22
13
5
3
127
123
4
105
50
28
25
16
10
10
8
5
4
4
3
3
2
1
1
1
470

0,1
0,0
0,0
0,8
0,5
0,15
0,1
0,05
0,0
0,8
0,75
0,05
0,6
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,05
0,05
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,8

74
16 516

0,5
100

Ubezpieczający i poszkodowani w zakresie tej grupy ubezpieczeń skarżyli się przede
wszystkim na:


całkowitą odmowę uznania roszczenia o odszkodowanie lub świadczenie;



odmowę uznania części roszczenia;



opieszałe prowadzenie postępowań likwidacyjnych, co prowadziło do nieterminowego
zaspokajania roszczeń;



odmowę lub utrudnienia w udostępnianiu akt szkody;
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niedostateczne informowanie o dokumentach wymaganych w związku z likwidowaną
szkodą;



brak wyczerpujących uzasadnień dla przyjmowanych przez zakłady ubezpieczeń
stanowisk, zarówno gdy dotyczyły one odmowy uznania roszczenia, jak i wysokości
ustalonego odszkodowania lub świadczenia.
Podobnie jak w poprzednich latach w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych,

konsumenci zgłaszali również uwagi odnośnie sposobu likwidacji szkody, poprzez
nieuprawnione kwalifikowanie jej jako szkody całkowitej. Wskazywali, iż ubezpieczyciele
często zaniżają wartość pojazdu w stanie sprzed szkody, a zawyżają wartość
wraku/pozostałości, nie udzielając jednocześnie pomocy w ich zbyciu za ustaloną przez
zakład ubezpieczeń cenę. Zgłaszane problemy dotyczyły również m.in. uzyskania pełnej
rekompensaty za wynajem pojazdu zastępczego, prawa osoby poszkodowanej do
decydowania o wyborze części stosowanych do naprawy pojazdu, zasadności stosowania
przez ubezpieczycieli amortyzacji części, problematyki wypłaty odszkodowania z tytułu
utraty wartości handlowej pojazdu, kosztów związanych z holowaniem i parkowaniem
pojazdu, żądania przedstawienia faktur źródłowych stwierdzających rodzaj i źródło nabycia
części zamiennych stosowanych przy naprawie pojazdu, obniżania przez zakłady ubezpieczeń
stawek za roboczogodziny oraz szeregu problemów związanych z uwzględnieniem w ramach
odszkodowań podatku VAT.
Natomiast w odniesieniu do szkód na osobie najczęściej pojawiały się zarzuty
dotyczące ustalania na zbyt niskim poziomie świadczeń odszkodowawczych, dochodzonych
w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy szkody – w tym mieszczą się zarówno
zarzuty dotyczące zaniżenia procentu uszczerbku na zdrowiu, zbyt niskiej kwoty
zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz zaniżenia bądź odmowy wypłaty stosownego
odszkodowania w przypadku znacznego pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci osoby
najbliższej. Znacząca liczba skarg w tej grupie spraw dotyczyła odmowy uznania przez
zakłady ubezpieczeń prawa do zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej, jeśli doszło do
niej przed dniem 3 sierpnia 2008 r. – mimo ugruntowanej w tej chwili linii orzeczniczej Sądu
Najwyższego. Poszkodowani i ich pełnomocnicy zgłaszali także skargi dotyczące odmowy
uznania w całości bądź w części przez zakład ubezpieczeń kosztów poniesionych w związku
z leczeniem i rehabilitacją, świadczonych poza systemem NFZ.
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W 2013 r. w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych znacząca liczba skarg odnosiła się
do składek ubezpieczeniowych – 1110 skarg (6,7%) (Tabela nr 2). Procentowy ich udział
uległ zmniejszeniu w stosunku do roku ubiegłego o 4,2%.
Bezpośrednią przyczyną formułowania tego rodzaju skarg było m.in.:


występowanie tzw. podwójnego ubezpieczenia OC p.p.m., do którego dochodziło
w związku z nabyciem pojazdu od innego posiadacza lub zmianą dotychczasowego
ubezpieczyciela. W 2013 r. – w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego
odnotowano spadek o 2,2% skarg związanych z tzw. podwójnym ubezpieczeniem
obowiązkowym (w 2012 r. – 4,8%, w 2013 r. – 2,6%). W oparciu o obserwacje
Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące funkcjonowania nowych przepisów ustawy
o ubezpieczeniach obowiązkowych, które weszły w życie 11 lutego 2012 r., dotychczas
Rzecznik Ubezpieczonych nie odnotował większych problemów związanych ze
stosowaniem tych przepisów, a skargi kierowane do Biura Rzecznika Ubezpieczonych
w tym zakresie dotyczyły przede wszystkim umów ubezpieczeń zawartych przed dniem
11 lutego 2012 r.;



wezwanie

do

zapłaty

przez

zakład

ubezpieczeń

przedawnionych

składek

ubezpieczeniowych lub ich rat wraz z odsetkami za zwłokę;


uzyskanie zwrotu od zakładu ubezpieczeń niewykorzystanej części składki za
ubezpieczenie OC p.p.m., w następstwie zbycia pojazdu, bądź zmiany ubezpieczyciela;



wezwanie do zapłaty przez zakład ubezpieczeń powstałych na skutek ponownej
kalkulacji składek ubezpieczeniowych z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej
z uwzględnieniem zwyżek, w ramach obowiązującej taryfy składek;



kwestionowanie wysokości składek, w tym zgłaszanie wątpliwości i pytań dotyczących
konstrukcji taryf składek.
W 2013 r. nastąpił spadek o 0,8% w stosunku do roku minionego spraw odnoszących

się do ubezpieczenia autocasco.
Uwzględniając zarzuty podnoszone w całej grupie skarg ubezpieczeń komunikacyjnych,
najczęściej występujące problemy odnoszące się do ubezpieczenia autocasco dotyczyły sporu
co do wysokości przyznanego odszkodowania, zapisów o.w.u. skutkujących całkowitą
odmową wypłaty odszkodowania (uzasadnioną brakiem dokumentów bądź oryginalnych
kluczyków) oraz interpretacji przepisów ubezpieczeniowych. Sprawy z tego zakresu odnosiły
się także do problemów związanych z likwidacją skutków zdarzenia metodą szkody
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całkowitej, które często wynikały z mało starannego i profesjonalnego określenia wartości
pojazdu przy zawieraniu umowy ubezpieczenia i przy likwidacji szkody.
W badanym okresie sprawozdawczym w grupie skarg odnoszących się do problematyki
ubezpieczeń komunikacyjnych, odnotowano łącznie 91 skarg dotyczących działalności UFG,
co stanowiło 0,5% wszystkich spraw kierowanych w tym okresie do Rzecznika
Ubezpieczonych.
Przyczyną tych skarg było najczęściej:


nakładanie opłat tytułem niedopełnienia obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego
ubezpieczenia OC p.p.m. – 0,3%;



odmowa uznania w całości lub w części zasadności roszczeń odszkodowawczych
zgłaszanych do UFG – 0,2%.
Pomimo wzrostu liczby tych skarg o 27 spraw, łączny ich procent analogicznie jak

w roku poprzednim stanowił 0,5% wszystkich spraw kierowanych w tym okresie do
Rzecznika Ubezpieczonych. W pierwszej grupie skarg nastąpił wzrost o 0,1%, natomiast
w drugiej grupie spadek o 0,1%.
W 2013 r. kolejne miejsce w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych – z uwagi na liczbę
spraw – zajmowały skargi dotyczące roszczeń regresowych zakładów ubezpieczeń – 89 skarg
(0,5%) oraz ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów – 78
skarg (0,5%).
Pozostałe skargi w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych dotyczące ubezpieczeń
assistance, ubezpieczenia Zielonej Karty, ubezpieczenia szyb samochodowych oraz
ubezpieczenia kosztów naprawy pojazdu nie przekroczyły 0,2% skarg w tej grupie spraw
(Tabela nr 1).
Drugie miejsce z uwagi na liczbę zajmują skargi dotyczące nieprawidłowości
w dziale I. W ostatnich latach odnotowano tendencję wzrostową w grupie tych skarg.
W stosunku do roku ubiegłego, ich procentowy udział w ogólnej liczbie skarg uległ
zwiększeniu o 5,3% (Wykres nr 3 i 4).
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Wykres nr 3
Podział ryzyka według działów w skargach z zakresu ubezpieczeń gospodarczych
kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w latach 2008-2013
21,4%
78,1%

2013r.

0,5%
16,1%
83,6%

2012r.

0,3%
13,6%
86,1%

2011r.

0,3%
13,4%
86,5%

2010r.

0,1%
15,3%
84,6%

2009r.

0,1%
12,6%
87,2%

2008r.

0,2%

0

10

20

30

Dział I

40

50

Dział II

60

70

80

Brak właściwości RU

Wykres nr 4
Podział ryzyka według działów w skargach z zakresu ubezpieczeń gospodarczych
kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w 2013 r.

80,0
70,0
60,0
50,0

78,1%

40,0
30,0
20,0

21,4%

0,5%

10,0
0,0
Dział I

Dział II
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Brak właściwości
Rzecznika
Ubezpieczonych

90

Sprawy te zostały podzielone na dwie zasadnicze grupy, za kryterium podziału
przyjmując termin ich zawarcia.
Pierwsza grupa skarg odnosiła się do umów ubezpieczeń na życie nazywanych często
ubezpieczeniami tzw. „starego portfela” zawartych przed 1989 r. z Państwowym Zakładem
Ubezpieczeń, a realizowanych następnie przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie
S.A. Skargi te dotyczyły przede wszystkim zbyt niskiej kwoty naliczonego świadczenia
z tytułu zawieranych wówczas umów, tj. ubezpieczenia posagowego zaopatrzenia dzieci, bądź
też umowy ubezpieczenia renty odroczonej. Część skarg w tej grupie dotyczyła problemu
przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.
Pomimo spadku liczby tych skarg o 4 sprawy, ich udział – analogicznie jak w roku
poprzednim – stanowił 0,1% wszystkich spraw kierowanych w tym okresie do Rzecznika
Ubezpieczonych. W ostatnich latach wyraźnie zaznacza się tendencja wygasania tych skarg –
w 2013 r. do Biura Rzecznika Ubezpieczonych wpłynęło 20 spraw odnoszących się do
problematyki ubezpieczeń tzw. „starego portfela”.
Drugi rodzaj umów w zakresie skarg działu I to umowy zawarte po 1989 r. – łącznie
takich spraw odnotowano 3517 (21,3%). W porównaniu do roku ubiegłego procentowy udział
grupy tych skarg uległ zwiększeniu o 5,3%.
Najliczniejsza

grupa

spraw

z

omawianego

zakresu

dotyczyła

ubezpieczeń

wypadkowych i chorobowych będących uzupełnieniem ubezpieczeń na życie – 1437 spraw
(8,7%). Procentowy ich udział wzrósł w stosunku do roku ubiegłego o 1,2%.
Wysoka pozycja w grupie skarg działu I dotyczyła ubezpieczeń na życie związanych
z u.f.k. (1216 spraw, tj. 7,4%). Ich procentowy udział uległ zwiększeniu w stosunku do roku
ubiegłego o 4,0%. W tej grupie spraw odnotowano znaczny wzrost skarg oferowanych
kanałem bankowym i przez pośredników finansowych produktów de facto inwestycyjnych,
obarczonych znacznym stopniem ryzyka inwestycyjnego, lecz opakowanych w terminową
umowę ubezpieczenia na życie – które stosunkowo często, mimo swej specyfiki sprzedaje się
osobom, do których nie są adresowane. Znaczny stopień skomplikowania tego rodzaju
produktów powoduje również, że konsument mniej zorientowany (na ogół starszy wiekiem),
nie jest w stanie dostrzec jakiej natury produkt nabył, często lokując w ten ryzykowny sposób
oszczędności życia, a następnie czuje się oszukany, gdy na skutek różnych zdarzeń losowych
dochodzi do rozwiązania umowy przed terminem w niej przewidzianym, co skutkuje z reguły
utratą znacznej części wpłaconych składek w postaci wysokiej – mającej charakter kary
finansowej – opłaty likwidacyjnej.
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Kolejne miejsce zajęły skargi dotyczące ubezpieczeń na życie (825 spraw, tj. 5,0%).
Procentowy ich udział wzrósł w stosunku do roku ubiegłego o 0,7%.
Następne miejsce w zakresie skarg dotyczących nieprawidłowości w dziale I zajmowały
sprawy odnoszące się do ubezpieczeń posagowych, zaopatrzenia dzieci – 16 spraw
(analogicznie jak w roku poprzednim – 0,1%) oraz ubezpieczeń rentowych – 3 sprawy.
W 2013 r. w grupie ubezpieczeń w dziale I znacząca liczba skarg odnosiła się do
sposobu naliczania, wymiaru i zwrotu składek ubezpieczeniowych, w tym najczęściej
odmowy zwrotu niewykorzystanej części składki w przypadku wcześniejszej spłaty
kredytu/pożyczki (1073 spraw, tj. 6,5%). Ich procentowy udział wzrósł w stosunku do roku
ubiegłego o 6,1% (Tabela nr 2).
Najczęściej podnoszonymi zarzutami pod adresem zakładów ubezpieczeń w grupie
ubezpieczeń na życie były:
a)

odmowa uznania roszczenia przez zakład ubezpieczeń, z uzasadnieniem, iż:
 zdarzenie ubezpieczeniowe nie mieści się w granicach ochrony gwarantowanej
umową;
 ubezpieczony zataił lub podał niepełne informacje o stanie zdrowia przed zawarciem
umowy ubezpieczenia;

b) spory odnośnie wysokości świadczenia – w tym mieszczą się zarówno zarzuty dotyczące
zaniżenia procentu uszczerbku na zdrowiu, jak też zbyt niskiej kwoty przyznanego
świadczenia;
c)

opieszałość w prowadzonym postępowaniu odszkodowawczym, co prowadziło do
nieterminowego zaspokajania roszczeń;

d) zbyt niska wysokość świadczenia wobec oczekiwań ubezpieczonego bądź całkowita
odmowa wypłaty, tzw. wartości wykupu polisy, proponowana osobom wypowiadającym
umowy w czasie jej trwania. Skargi te są konsekwencją rezygnacji z zawartej umowy
ubezpieczenia na życie związanej z u.f.k., gdy ubezpieczony ubiega się o przewidziany
w umowie wykup polisy. Wypowiadanie tych umów w czasie ich trwania wywołane jest
m.in. pogorszeniem sytuacji materialnej ubezpieczonych, jak też w większości
przypadków dowodzi nietrafności decyzji zawarcia części tych umów lub wystąpienia
niekorzystnych zdarzeń losowych;
e)

okoliczności towarzyszące zawarciu umowy ubezpieczenia, a zwłaszcza niewłaściwa
ocena produktu przez ubezpieczającego wynikająca z braku rzetelnej i obiektywnej
informacji ze strony agenta;
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f)

dodatkowo w odniesieniu do ubezpieczeń grupowych – brak możliwości zapoznania się
z o.w.u. w przypadku, gdy ubezpieczającym jest bank oraz brak oceny ryzyka przez
zakład ubezpieczeń, tj. rezygnacja z wywiadu medycznego, co w przypadku zajścia
zdarzenia ubezpieczeniowego skutkowało odmową przyjęcia odpowiedzialności przez
zakład ubezpieczeń; w przypadku wcześniejszej spłaty pożyczki/kredytu – odmowa
zwrotu części składki ubezpieczeniowej za niewykorzystany okres ubezpieczenia bądź
w przypadku rezygnacji z umowy ubezpieczenia – wysokie opłaty likwidacyjne.
W

opinii

Rzecznika

Ubezpieczonych

poziom

niezadowolenia

z

zawarcia

niedostosowanej do potrzeb ubezpieczonego umowy ubezpieczenia na życie wynika również
z nieodpowiedniego poziomu świadomości ubezpieczających, co odzwierciedla się m.in.
w ich mało aktywnej postawie w kontaktach z osobami pośredniczącymi przy zawarciu lub
przystąpieniu do umowy (np. brak czy też nikła liczba pytań o zakres ochrony, wyłączeń
umowy i przedterminowe jej rozwiązanie).
Trzecie miejsce w przedstawianym okresie sprawozdawczym, z uwagi na liczbę
zajmują skargi odnoszące się do problematyki ubezpieczeń OC (10,9%), w tym m.in. OC
z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, OC z tytułu wykonywania zawodu,
OC w życiu prywatnym oraz OC statków powietrznych i morskich (Tabela nr 1). Procentowy
ich udział w ogólnej liczbie skarg wzrósł w stosunku do roku ubiegłego o 1,2%.
Zdaniem Rzecznika Ubezpieczonych wzrost tych skarg świadczy – z jednej strony –
o pożądanym wzroście zawierania tego typu umów ubezpieczeń, szczególnie przez coraz
bardziej świadomych ryzyka odpowiedzialności przedsiębiorców oraz zainteresowane tym
środowiska zawodowe, na które nałożono w drodze ustawy obowiązek w tym zakresie, ale
również o uchybieniach w ich funkcjonowaniu.
W tej grupie skarg podnoszone były najczęściej następujące zarzuty:


odmowa wypłaty odszkodowania motywowana przez zakłady ubezpieczeń brakiem
ochrony ubezpieczeniowej;



ustalanie przez zakłady ubezpieczeń nieadekwatnej do rozmiaru szkody wysokości
odszkodowania/świadczenia, co zdaniem skarżących wynikało z braku staranności
w określaniu zakresu szkody, a także w części przypadków – ze zbyt nisko ustalonej
minimalnej sumy gwarancyjnej.
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Kolejne miejsce pod względem liczby skarg zajmowały sprawy odnoszące się do
ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem, od ognia i innych zdarzeń losowych,
ubezpieczenia cargo oraz assistance (5,5%) (Tabela nr 1). W tej grupie skarg nastąpił spadek
o 1,0% w stosunku do roku ubiegłego. Podobnie jak w latach minionych problematyka skarg
w tej grupie spraw dotyczyła m.in. nieprawidłowości w działaniach zakładów ubezpieczeń
w odniesieniu do szkód spowodowanych silnym wiatrem, intensywnymi opadami
atmosferycznymi, a także szkód powstałych w okresie zimowym.
Przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń było najczęściej:


brak ochrony ubezpieczeniowej będący konsekwencją jej zakresu wynikającego
z zawartej umowy wobec zdarzenia stanowiącego podstawę roszczenia;



niedopełnienie wymogów ustalonych w o.w.u. dla procesu likwidacji szkody
w warunkach umowy ubezpieczenia;



ustalenie przez zakład ubezpieczeń nieadekwatnej do rozmiaru szkody wysokości
odszkodowania, co zdaniem skarżących wynikało z braku staranności w określaniu
zakresu szkody.

Ponadto w omawianym okresie sprawozdawczym znaczna liczba skarg w tej grupie spraw
dotyczyła opieszałości w prowadzonym przez zakłady ubezpieczeń postępowaniu
odszkodowawczym, co prowadziło do nieterminowego zaspokajania roszczeń oraz wypłaty
odszkodowania przez zakłady ubezpieczeń nieadekwatnego do rozmiaru poniesionej szkody,
co zdaniem skarżących wynikało także ze zbyt nisko ustalonej minimalnej sumy
ubezpieczenia, a także poprzez stosowanie pomniejszenia odszkodowania o wysokość
proporcji odpowiadającą niedoubezpieczeniu mienia przy zawarciu umowy, co może
szczególnie dziwić, gdy czynności wyceny mienia dokonuje de facto profesjonalista, jakim
jest pośrednik ubezpieczeniowy.
W 2013 r. w stosunku do roku ubiegłego odnotowano nieznaczny wzrost skarg (o 0,3%)
w zakresie ubezpieczeń NNW, w tym skarg odnoszących się do ubezpieczeń NNW młodzieży
szkolnej. Łącznie procentowy ich udział w całości skarg wyniósł 2,3% (Tabela nr 1).
Przyczyną skarg były najczęściej problemy dotyczące:


odmowy przyznania świadczenia z powodu braku odpowiedzialności za zdarzenie – gdy
zdaniem zakładu ubezpieczeń nie mieści się ono w granicach zakreślonych w umowie;
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sporu odnośnie wysokości świadczenia – w tym mieszczą się zarówno zarzuty dotyczące
zaniżenia procentu uszczerbku na zdrowiu, jak też zbyt niskiej kwoty przyznanego
świadczenia.
Dodatkowo, analizując grupę skarg NNW zawieranych na rzecz dzieci, młodzieży

i studentów przez szkoły, uczelnie i placówki wychowawcze można nadal zauważyć,
iż wskazują one na pewne błędy i zaniedbania występujące w okresie poprzedzającym
zawarcie umowy i to zarówno po stronie ubezpieczających (pracownicy szkół, uczelni itd.),
którzy na ogół decydują o wyborze konkretnego rodzaju umowy ubezpieczenia oraz zakładu
ubezpieczeń bez odpowiedniej konsultacji z ubezpieczonymi, jak i po stronie pośredników
ubezpieczeniowych, którzy nie zawsze potrafią doradzić odpowiedni do potrzeb
ubezpieczonych zakres ochrony ubezpieczeniowej.
W omawianym okresie sprawozdawczym odnotowano 276 spraw (1,7%) odnoszących
się do problematyki ubezpieczeń rolnych. Procentowy ich udział uległ zmniejszeniu
w stosunku do roku ubiegłego o 1,6%.
W tej grupie skarg najwięcej spraw dotyczyło umów obowiązkowego ubezpieczenia
budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego – 136 spraw (0,8%). Procentowy ich
udział uległ zmniejszeniu w stosunku do 2012 r. o 1,6% (Tabela nr 1).
Podobnie jak w przypadku skarg dotyczących ubezpieczenia mienia od kradzieży
z włamaniem, od ognia i innych zdarzeń losowych, skargi w tej grupie spraw dotyczyły m.in.
nieprawidłowości

w

działaniach zakładów ubezpieczeń

w odniesieniu

do szkód

spowodowanych silnym wiatrem oraz intensywnymi opadami atmosferycznymi, a także
szkód powstałych w okresie zimowym. Znacząca liczba skarg dotyczyła pomniejszenia
należnego odszkodowania o stopień amortyzacji budynku liczony przez ubezpieczycieli od
dnia posadowienia budynku, nie zaś tak jak stanowi ustawa – o jego faktyczne zużycie, które
powinno być liczone od dnia rozpoczęcia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń do dnia
powstania szkody.
Pozostałe wystąpienia skarżących w zakresie omawianej problematyki dotyczyły
obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego – 111
skarg (0,7%) oraz ubezpieczeń upraw – 12 skarg (0,1%) W pierwszej grupie skarg nastąpił
wzrost o 0,1%, natomiast w drugiej spadek o 0,2% w stosunku do ubiegłego roku.
Znikoma liczba skarg z zakresu ubezpieczeń rolnych odnosiła się do ubezpieczeń mienia
w gospodarstwach rolnych – 11 skarg oraz do ubezpieczeń zwierząt w gospodarstwach
rolnych – 5 skarg.
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W zakresie skarg dotyczących problematyki ubezpieczeń rolnych dominowały zarzuty
zawarte w trzech grupach problemów:


sporu co do wysokości przyznanego odszkodowania lub świadczenia;



oddalenia roszczenia przez zakład ubezpieczeń w całości;



opieszałości w prowadzonym postępowaniu likwidacyjnym, co prowadziło do
nieterminowego zaspokajania roszczeń.
Pozostałe grupy skarg nie przekroczyły 1,0% ogółu spraw (Tabela nr 1).

Zarzuty zawarte w skargach z zakresu ubezpieczeń gospodarczych
Podobnie jak w roku minionym zdecydowanie dominowały zarzuty zawarte
w poniższych grupach problemów (Tabela nr 2):


oddalenie roszczenia przez zakłady ubezpieczeń – 6508 skarg (39,4%). W porównaniu do
2012 r. liczba skarg w tej grupie wzrosła o 7,4%;



spór co do wysokości przyznanego odszkodowania lub świadczenia – 5016 skarg
(30,4%). Procentowy ich udział uległ zmniejszeniu w stosunku do roku ubiegłego
o 7,5%;



sposób kształtowania taryf składek oraz zawartych w nich systemów zniżek i zwyżek
(bonus/malus) zarówno w ubezpieczeniach obowiązkowych jak i dobrowolnych;
rozliczenia tytułem zwrotu niewykorzystanych części składek; wezwania do zapłaty
przez zakład ubezpieczeń składek powstałych na skutek ponownej kalkulacji, jak również
przedawnionych składek ubezpieczeniowych lub ich rat wraz z odsetkami za zwłokę,
występowanie tzw. podwójnego ubezpieczenia w odniesieniu do ubezpieczeń
obowiązkowych oraz dodatkowo w odniesieniu do umów ubezpieczeń na życie odmowy
przejęcia obowiązku opłacania składek przez zakład ubezpieczeń lub w przypadku
wcześniejszej spłaty pożyczki/kredytu odmowa zwrotu części składki ubezpieczeniowej
za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej, a także w przypadku rezygnacji
z umowy ubezpieczenia wysokie opłaty likwidacyjne – łącznie 2276 skarg. Pomimo
wzrostu liczby tych skarg o 163 sprawy, procentowy ich udział analogicznie jak
w 2012 r. wynosił 13,8%;



opieszałość w postępowaniu odszkodowawczym – 1454 skargi (8,8%). Procentowy
udział w tej grupie skarg w porównaniu do 2012 r. wzrósł o 0,6%.
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Inne przyczyny skarg to m.in.:


brak profesjonalizmu ze strony pośredników ubezpieczeniowych;



brak

należytej

staranności

w

związku

z

prowadzonymi

postępowaniami

odszkodowawczymi, w tym np.:
 utrudnianie lub odmowa w udostępnianiu akt szkody;
 brak dobrej komunikacji na linii ubezpieczyciel – klient, np. dokonywanie oględzin
szkody bez udziału poszkodowanego, jak również brak informacji o koniecznych
dokumentach i dowodach wymaganych w związku z likwidowaną szkodą, których
przedstawienie przez poszkodowanego ma istotne znaczenie dla ustalenia wysokości
świadczenia czy też odszkodowania, co jest szczególnie widoczne w przypadku
kontaktów telefonicznych (infolinie), gdzie poszkodowani sygnalizują znaczne
utrudnienia w skontaktowaniu się z kompetentnym pracownikiem ubezpieczyciela;
 brak należytego uzasadniania stanowiska zajmowanego przez zakład ubezpieczeń,
udzielanie często zdawkowych, niepopartych ustaleniami faktycznymi i podstawą
prawną rozstrzygnięć w sprawie odmowy przyjęcia odpowiedzialności za zgłoszone
roszczenie, jak też w odniesieniu do wysokości przyznawanych świadczeń;
 zajmowanie stanowiska przez zakład ubezpieczeń bez przeprowadzenia odpowiednich
ustaleń

faktycznych,

bądź

uniemożliwianie

poszkodowanym

uczestnictwa

w czynnościach, w których jest to istotne dla danej sprawy. Nadto nieliczne,
szczególnie w sytuacjach spornych, korzystanie z opinii zewnętrznych ekspertów,
w tym

często

nieuprawnione

(na

etapie

przedsądowym)

przerzucanie

na

poszkodowanego/ubezpieczonego obowiązków dowodowych, o których mowa w art.
6 k.c.
Dodatkowo w odniesieniu do umów ubezpieczeń na życie przyczyną skarg m.in. były:


odmowa bądź zbyt niska wobec oczekiwań ubezpieczonego tzw. wartość wykupu polisy,
proponowana osobom wypowiadającym umowy w czasie jej trwania;



zmiana o.w.u. w trakcie trwania umowy;



odmowa kontynuacji umowy ubezpieczenia przez zakład ubezpieczeń;



nieprawidłowe zarządzanie polisą.
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Tabela nr 2
Zarzuty zawarte w skargach z zakresu ubezpieczeń gospodarczych
wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych w 2013 r.
Lp.

Przyczyna skargi

Liczba

%

155

0,9

30

0,2

13

0,1

10

0,1

5

0,0

6508

39,4

1612
4896

9,8
29,6

5016

30,4

438
4578

2,7
27,7

1454

8,8

56
1398

0,3
8,5

9. Składki:

2276

13,8

Dział I

1073

6,5

Dział II

1203

7,3

- podwójne ubezpieczenie (dot. OC p.p.m.)

434

2,6

- wysokość, zwrot, wezwanie do zapłaty składki (dot. ubezpieczeń komunikacyjnych)

676

4,1

- wysokość, zwrot, wezwanie do zapłaty składki, podwójne ubezpieczenie (dot. pozostałych

93

0,6

33

0,2

25
8

0,2
0,0

154

0,9

41
113

0,2
0,7

261

1,6

50
211

0,3
1,3

212

1,3

12
200

0,1
1,2

8

0,0

7
1

0,0
0,0

1. Zaniżona wartość wykupu polisy
Dział I

2. Nieprawidłowe zarządzanie polisą
Dział I

3. Odmowa wykupu wartości polisy
Dział I

4. Zmiana o.w.u. w trakcie trwania umowy
Dział I

5. Opieszałość w wykupie polisy
Dział I

6. Oddalenie roszczenia
Dział I
Dział II

7. Spór co do wysokości przyznanego odszkodowania lub świadczenia
Dział I
Dział II

8. Opieszałość w postępowaniu odszkodowawczym
Dział I
Dział II

- wysokość, zwrot, wezwanie do zapłaty, odmowa przejęcia opłacania składek

ubezpieczeń)

10. Odmowa kontynuacji ubezpieczenia
Dział I
Dział II

11. Interpretacja przepisów ubezpieczeniowych
Dział I
Dział II

12. Procedury stosowane przez zakład ubezpieczeń
Dział I
Dział II

13. Odmowa wglądu w akta
Dział I
Dział II

14. Zmiana sumy ubezpieczenia
Dział I
Dział II
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15. Inne przyczyny skargi
Dział I
Dział II

16. Brak wyraźnej przyczyny skargi
Dział I
Dział II

17. Odmowa anulowania, zmniejszenia lub rozłożenia na raty kar i należności
regresowych

21

0,1

2
19

0,0
0,1

98

0,6

8
90

0,0
0,6

188

1,1

74

0,5

16 516

100

Dział II

18. Brak właściwości Rzecznika Ubezpieczonych

19. Ogółem
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Tryb rozpatrywania skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych i wyniki interwencji
Jak przedstawiono na Wykresie nr 5 w zdecydowanej większości spraw – w 14 413
(87,3%) Rzecznik Ubezpieczonych podjął interwencję. Procentowy ich udział w ogólnej
liczbie skarg wzrósł w stosunku do roku ubiegłego o 0,2%.
Badanie tej wielkości w czasie ubiegłego 18-lecia wskazuje, że nie spadła ona nigdy
poniżej 70%. Pewne jej wahania w poszczególnych latach wynikały z faktu, że każda skarga
badana jest indywidualnie przed podjęciem decyzji o wyborze adekwatnego do potrzeb
konsumenta trybu działania Rzecznika Ubezpieczonych.
Podjęcie interwencji w danej sprawie (najczęściej wobec zakładu ubezpieczeń) miało
miejsce wówczas, gdy z posiadanego materiału wynikało, iż mogło dojść do naruszenia prawa
lub interesu ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. Nie oznacza to, że
po zakończeniu postępowania w danej sprawie ocena ta zawsze potwierdzała się. Brak całości
dokumentacji sprawy i opieranie się w zasadzie tylko na materiałach i wyjaśnieniach
przesłanych przez skarżącego powodowało w pewnych przypadkach, że po wyjaśnieniach
zakładu ubezpieczeń bądź UFG, Rzecznik Ubezpieczonych zmieniał swoje pierwotne
przypuszczenia.
Zakład ubezpieczeń odnosząc się do interwencji Rzecznika Ubezpieczonych bądź
uznawał jej zasadność, bądź też podtrzymywał dotychczas zajęte stanowisko, uzupełniając je
zazwyczaj dodatkowymi wyjaśnieniami. Kolejno, eksperci Biura Rzecznika Ubezpieczonych
poddawali sprawę powtórnej ocenie, od której zależały dalsze kroki postępowania.
W przypadku uznania potrzeby dalszej zasadności interwencji, kontynuowano ją. Zakres
i częstotliwość wymiany stanowisk i argumentów oraz, co za tym idzie, czas załatwiania
skargi, różnił się więc w konkretnych przypadkach. Z każdym okresem sprawozdawczym,
zwiększa się liczba ponownych wystąpień Rzecznika Ubezpieczonych do zakładów
ubezpieczeń. Wpływ na to ma również znaczny stopień trudności skarg i ich wielowątkowość
wymagające dogłębnej, wieloetapowej interwencji.
W wyjątkowych sytuacjach Rzecznik Ubezpieczonych podejmował interwencję
wnosząc

o

uwzględnienie

i

zastosowanie

trybu

wyjątkowego

ubezpieczeniowej), mimo istnienia przesłanek negatywnych dla skarżącego.
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(tzw.

kulancji

Rzecznik Ubezpieczonych uznawał sprawę za zakończoną, gdy:


zakład ubezpieczeń uznał zasadność interwencji i zmienił swoje stanowisko w całości lub
części;



skarżący zawarł ugodę z zakładem ubezpieczeń;



skarżący wystąpił na drogę sądową;



skarżący wycofał skargę;



zakład ubezpieczeń ostatecznie podtrzymał dotychczasowe stanowisko;



w świetle kolejnych wyjaśnień i po analizie sprawy uznał, iż prawa i interes
ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia nie został naruszony.

W każdym przypadku skarżący otrzymywał wyjaśnienie stanu prawnego na podstawie
którego Rzecznik Ubezpieczonych dokonał analizy zasadności złożonej skargi. W przypadku
nieuwzględnienia skargi, skarżący był informowany o możliwości dochodzenia roszczeń na
drodze sądowej ze wskazaniem na możliwość zwolnienia od kosztów sądowych oraz
o okolicznościach, które musiałby udowodnić w takim postępowaniu, aby mieć szansę na
korzystne dla siebie jej rozstrzygnięcie. Rzecznik Ubezpieczonych wskazywał, iż ciężar
udowodnienia faktów spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.
Oznacza to, że w toku procesu – chcąc uzyskać korzystne dla siebie orzeczenie sądu – należy
wykazać za pomocą niebudzących wątpliwości dowodów zasadność zgłoszonych żądań oraz
podniesionych wobec zakładu ubezpieczeń zarzutów. W sytuacjach, gdy Biuro Rzecznika
Ubezpieczonych dysponowało orzecznictwem sądowym w analogicznym dla sprawy stanie
faktycznym i prawnym, przekazywało je skarżącemu.
W sprawach, gdzie zakład ubezpieczeń podtrzymał swoje stanowisko, natomiast
Rzecznik Ubezpieczonych uważał, iż jest ono niezasadne, a spór dotyczył oceny stanu
faktycznego, Rzecznik Ubezpieczonych wskazywał na możliwość zasięgnięcia opinii
niezależnego rzeczoznawcy w szkodach majątkowych oraz w szkodach osobowych opinii
medycznej, jeszcze przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego. Rzecznik
Ubezpieczonych informował także, iż opinia taka może być następnie wykorzystana w sporze
sądowym, ale będzie mieć wtedy wyłącznie charakter tzw. dokumentu prywatnego, co
oznacza, że sąd może, ale nie musi brać pod uwagę zawartych w niej wniosków i np.
zasięgnąć w toku procesu opinii innego biegłego, wpisanego na listę biegłych sądowych.
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Dodatkowo, w uzasadnionych sprawach, w szczególności, gdy spór dotyczył oceny
stanu prawnego, Rzecznik Ubezpieczonych informował skarżącego, iż w przypadku
wytoczenia powództwa cywilnego przeciwko ubezpieczycielowi może udzielić dalszej
pomocy poprzez przedstawienie sądowi oświadczenia zawierającego istotny pogląd
w sprawie.

Wykres nr 5
Tryb rozpatrywania skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych
wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych w 2013 r.

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

87,3%

40,0
30,0
20,0

2,2%
10,5%

10,0
0,0
Podjęcie interwencji

Niepodjęcie interwencji

Brak ostatecznej oceny w
postępowaniu wewnętrznym

Rzecznik Ubezpieczonych nie podjął interwencji w 1736 przypadkach, co stanowiło
10,5% spraw (Wykres nr 5). Procentowy ich udział w ogólnej liczbie skarg uległ
zmniejszeniu w stosunku do roku ubiegłego o 0,3%. Główną przyczyną niepodjęcia
interwencji – podobnie jak w roku ubiegłym – było kierowanie spraw do Rzecznika
Ubezpieczonych, jako drugiego bądź kolejnego adresata, jedynie „do wiadomości”. Stanowiły
one 5,9% wszystkich spraw, a ich procentowy udział uległ zmniejszeniu w stosunku do roku
ubiegłego o 0,2%. Ich autorzy wyraźnie zaznaczali, iż chodzi im jedynie o zapoznanie
Rzecznika Ubezpieczonych z daną sprawą. Materiał zawarty w takich skargach był
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wykorzystywany odpowiednio na pozostałych płaszczyznach działalności Urzędu Rzecznika
Ubezpieczonych.
Nie podejmowano także interwencji w sprawach, w których autorzy wystąpień zwracali
się do Rzecznika Ubezpieczonych o udzielenie określonych wyjaśnień oraz w sprawach,
w odniesieniu do których stwierdzono, iż analiza posiadanych dokumentów nie wskazuje na
stwierdzenie naruszenia prawa bądź interesów ubezpieczonych lub uprawnionych z umowy
ubezpieczenia. Do tej grupy spraw zaliczone zostały przypadki, w których toczą się
postępowania przed sądem albo zapadły już wyroki sądowe, lub zawarto ugodę z zakładem
ubezpieczeń, która zawierała zrzeczenie się przez skarżącego dalszych roszczeń.
W nielicznych sprawach brak podjęcia interwencji wynikał również z przedawnienia się
roszczeń. Sprawy te, z uwagi na liczbę skarg zajmowały drugie miejsce w omawianej grupie
(2,1%), a ich procentowy udział w niniejszej grupie skarg uległ zmniejszeniu w stosunku do
roku ubiegłego o 0,8%.
Pewna grupa spraw wymagała uzupełnienia w zakresie opisu stanu faktycznego, bez
którego dalsze jej badanie było niemożliwe. Mimo stosownych wskazówek przekazanych
skarżącemu nie zawsze udawało się dane te pozyskać, co również skutkowało wstrzymaniem
się od interwencji. Sprawy te stanowiły 1,8% wszystkich skarg w przedstawianej grupie, a ich
procentowy udział wzrósł o 0,5% w stosunku do roku ubiegłego.
W nielicznej grupie skarg przyczyną niepodjęcia przez Rzecznika Ubezpieczonych
czynności interwencyjnych było wycofanie skargi przez skarżącego bądź brak właściwości
Rzecznika Ubezpieczonych. Sprawy te stanowiły łącznie 0,7% ogółu skarg kierowanych do
Rzecznika Ubezpieczonych w 2013 r., a ich procentowy udział wzrósł o 0,2% w stosunku do
roku minionego.

Wobec 2,2% skarg skierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w 2013 r., z uwagi na
dynamikę wnoszonych spraw (8,1%) nie dokonano jeszcze ostatecznej oceny w postępowaniu
wewnętrznym. Dopiero jego zakończenie pozwoli na podjęcie decyzji w sprawie dalszego
postępowania.
W wyniku interwencji Rzecznika Ubezpieczonych łącznie w odniesieniu do 3833 skarg
(33,6%) nastąpiła zmiana stanowiska na korzyść skarżącego, w tym w drodze wyjątku wobec
114 spraw (1,0%) (Wykres nr 6). Tym samym skuteczność interwencji (efektywność)
Rzecznika Ubezpieczonych uległa zmniejszeniu o 0,7% w stosunku do roku ubiegłego.
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W ocenie Rzecznika Ubezpieczonych wpływ na to miały w szczególności następujące
przyczyny:


recesja gospodarcza, która w wielu zakładach ubezpieczeń spowodowała zaostrzenie
polityki finansowej, przekładającej się między innymi na:
 maksymalne ograniczania wysokości odszkodowań i świadczeń,
 rygorystyczną interpretację obowiązujących przepisów oraz postanowień o.w.u.;



wzrost liczby skarg, w których przedmiotem sporu jest w szczególności ocena stanu
faktycznego,

ustalonego

przez

zakład

ubezpieczeń

w

postępowaniu

odszkodowawczym, do oceny której Rzecznik Ubezpieczonych nie posiada
możliwości.

Wykres nr 6
Wynik interwencji w sprawach z zakresu ubezpieczeń
gospodarczych zakończonych w 2013 r.
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Wynik negatywny

Dokonując oceny wyniku interwencji Rzecznika Ubezpieczonych (najczęściej wobec
ubezpieczycieli), pomimo spadku w stosunku do roku ubiegłego, należy stwierdzić, iż jest on
nadal wysoki. Szczególnie w sytuacji, gdy interwencje Rzecznika Ubezpieczonych (nie
posiadającego uprawnień władczych) w zakładach ubezpieczeń mają zasadniczo charakter
mediacyjny oraz, że Rzecznik Ubezpieczonych nie prowadzi odrębnego badania stanu
faktycznego. Wynik ten świadczy jednak o zasadności podejmowanych działań, które
w znacznej mierze pozwalają wyeliminować nieprawidłowości powstałe w toku likwidacji
szkody.
Nie bez znaczenia dla skarżących jest również fakt, iż postępowanie skargowe, często
dotyczące znacznych kwot, jest bezpłatne, a jednocześnie prowadzone przez działający
profesjonalnie i obiektywnie reprezentujący interesy konsumenta Urząd Rzecznika
Ubezpieczonych. Należy zaznaczyć, że postępowanie skargowe jest również korzystne dla
zakładów ubezpieczeń, gdyż w wielu przypadkach pozwala na szybkie zakończenie sporu
wynikającego z błędów własnych pracowników lub pośredników ubezpieczeniowych,
zapobiegając wytoczeniu powództwa na drodze sądowej. Dodatkowo ubezpieczyciele,
analizując informacje o nieprawidłowościach sygnalizowanych w skargach konsumentów
mają możliwość wprowadzenia niezbędnych zmian wewnętrznych, np. w procedurach
likwidacyjnych

w organizacji

pracy poszczególnych

działów,

jak

i

prawidłowym

zarządzaniem zasobami ludzkimi, szczególnie w procesach likwidacji szkód.

Liczba skarg kierowanych na poszczególne zakłady ubezpieczeń
Po raz dziewiąty sprawozdanie roczne Rzecznika Ubezpieczonych udostępniane
publicznie, zawiera informacje o liczbie skarg napływających na poszczególne zakłady
ubezpieczeń oraz oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce (dział I – Tabela
nr 3 oraz dział II – Tabela nr 4). Informacje te uzupełniono danymi o udziale w rynku
każdego z wymienionych podmiotów, za podstawę przyjmując zebraną składkę brutto, jak
również podano w ilu sprawach nastąpiła interwencja Rzecznika Ubezpieczonych
w poszczególnym zakładzie ubezpieczeń oraz jaki był jej wynik.
Uprzednio informacje dotyczące liczby skarg na poszczególne zakłady ubezpieczeń
przekazywane były dotychczas jedynie KNUiFE – obecnie KNF – w ramach zawartego
w grudniu 2002 r. Porozumienia. Istniało bowiem szereg wątpliwości wobec upubliczniania
tych danych, które miały swe źródło w rozbieżnościach interpretacyjnych zapisów ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198
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z późn. zm.). Opinia Ministra Finansów, o wydanie której Rzecznik Ubezpieczonych zwrócił
się uzyskując przyzwolenie na publikację tych danych w grudniu 2005 r. wątpliwości te
usunęła. Spełniono tym samym oczekiwania konsumentów rynku ubezpieczeniowego
i mediów na coraz szerszą informację o poszczególnych podmiotach rynku ubezpieczeń.
Wydaje się, że informacje te mogą dla wielu uczestników tego rynku stanowić uzupełnienie
katalogu uwarunkowań uwzględnianych przy podejmowaniu decyzji o wyborze produktu
ubezpieczeniowego, jak i zakładu ubezpieczeń.
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Tabela nr 3
Liczba skarg na poszczególne zakłady ubezpieczeń działu I
kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w 2013 r.

Lp.

Zakłady ubezpieczeń
dział I

Liczba
skarg

% ogólnej
liczby
skarg

Udział zakładu
ubezpieczeń
w rynku
działu I (%)
(stan na
30.09.2013 r.)*

Wynik interwencji w sprawach zakończonych
Podjęcie interwencji
Uznanie zasadności
skargi

Uznanie w drodze
wyjątku

Wynik negatywny

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

1.

AEGON TU na Życie S.A.

100

2,827

3,172

76

76,000

12

19,048

-

-

51

80,952

2.

TU Allianz Życie Polska S.A.

143

4,043

1,408

126

88,112

31

29,808

1

0,962

72

69,231

3.

PAPTUnŻiR Amplico Life S.A.

86

2,431

6,074

74

86,047

9

12,857

-

-

61

87,143

4.

AVIVA TU na Życie S.A.

83

2,347

5,868

73

87,952

6

10,000

-

-

54

90,000

5.

AXA ŻYCIE TU S.A.

120

3,393

3,410

101

84,167

24

28,571

-

-

60

71,429

6.

BENEFIA TU na Życie S.A. VIG

21

0,594

5,238

19

90,476

5

33,333

-

-

10

66,667

7.

4

0,113

1,563

4

100,000

1

25,000

-

-

3

75,000

8.

BZ WBK – AVIVA TU na
Życie S.A.
TU na Życie Cardif Polska S.A.

36

1,018

0,922

33

91,667

3

9,375

-

-

29

90,625

9.

TU na Życie Compensa S.A. VIG

72

2,036

1,661

61

84,722

9

19,565

1

2,174

36

78,261

10. WTUŻiR Concordia Capital S.A.

20

0,565

0,178

19

95,000

3

17,647

-

-

14

82,353

11. STU na Życie Ergo Hestia S.A.

98

2,771

1,653

86

87,755

16

26,230

-

-

45

73,770

12. TU na Życie Europa S.A.

357

10,093

5,985

288

80,672

81

38,942

9

4,327

118

56,731

13. Generali Życie TU S.A.

160

4,524

3,007

145

90,625

22

18,644

-

-

96

81,356

14. HDI-Gerling Życie TU S.A.

45

1,272

2,258

39

86,667

12

41,379

-

-

17

58,621

15. ING TU na Życie S.A.

79

2,234

6,610

65

82,278

15

27,273

-

-

40

72,727

16. TU INTER - ŻYCIE Polska S.A.

2

0,057

0,023

2

100,000

-

-

-

-

1

100,000

Zakłady ubezpieczeń
dział I

Lp.

Liczba
skarg

% ogólnej
liczby
skarg

Udział zakładu
ubezpieczeń
w rynku
działu I (%)
(stan na
30.09.2013 r.)*

Wynik interwencji w sprawach zakończonych
Podjęcie interwencji

Liczba

%

Uznanie zasadności
skargi
Liczba
%

Uznanie w drodze
wyjątku
Liczba
%

Wynik negatywny
Liczba

%

17. MACIF Życie TUW

1

0,028

0,041

1

100,000

-

-

-

-

-

-

18. Nordea Polska TU na Życie S.A.

67

1,894

4,357

66

98,507

17

34,000

4

8,000

29

58,000

19. Open Life TU Życie S.A.

455

12,864

7,515

389

85,495

198

65,563

-

-

104

34,437

20. TU na Życie Polisa - Życie S.A.VIG

53

1,498

0,639

43

81,132

2

6,061

-

-

31

93,939

21. PRAMERICA Życie TUiR S.A.

3

0,085

0,593

3

100,000

-

-

-

-

1

100,000

1229

34,747

29,296

1089

88,609

150

16,269

34

3,688

738

80,043

20

0,565

18

1,465

1

0,108

1

0,108

13

1,410

 Ub. na życie zawarte po 1989r.
23. TUW Rejent Life

1209
-

34,182
-

0,041

1071
-

87,144
-

149
-

16,161
-

33
-

3,580
-

725
-

78,633
-

24. Signal Iduna Życie Polska TU S.A.

12

0,339

0,122

12

100,000

1

11,111

1

11,111

7

77,778

25. Skandia Życie TU S.A.

49

1,385

1,212

39

79,592

4

12,500

-

-

28

87,500

26. TU SKOK Życie S.A.

22

0,622

0,374

22

100,000

3

15,789

-

-

16

84,211

27. UNIQA TU na Życie S.A.

36

1,018

1,284

35

97,222

7

26,923

-

-

19

73,077

28. Uniwersum – Życie TU S.A.

2

0,057

-

2

100,000

-

-

-

-

1

100,000

29. TUnŻ WARTA S.A.

73

2,064

5,494

63

86,301

18

40,000

-

-

27

60,000

30. CALI Europe S.A. Oddział w Polsce

3

0,085

-

2

66,667

1

50,000

-

-

1

50,000

31. Prevoir-Vie Groupe Prevoir SA
Oddział w Polsce
32. Zagraniczne zakłady ubezpieczeń

1

0,028

-

1

100,000

-

-

-

-

1

100,000

67

1,894

-

63

94,030

23

41,071

1

1,786

32

57,143

22. PZU Życie S.A.


Ub. zawarte przed 1989r. (tzw.
stary portfel),

(w likwidacji)

* Udział w rynku mierzony składką przypisaną brutto w dziale I, za: Biuletyn kwartalny. Rynek ubezpieczeń 3/2013, www.knf.gov.pl.
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Tabela nr 4
Liczba skarg na poszczególne zakłady ubezpieczeń działu II
kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w 2013 r.

Lp.

Zakłady ubezpieczeń
dział II

Liczba
skarg

%
ogólnej
liczby
skarg

Udział zakładu
ubezpieczeń
w rynku
działu II (%)
(stan na
30.09.2013 r.)*

Wynik interwencji w sprawach zakończonych
Podjęcie interwencji
Uznanie zasadności
skargi

Uznanie w drodze
wyjątku

Wynik negatywny

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

1.

TUiR Allianz Polska S.A.

536

4,153

6,751

477

88,993

125

31,328

2

0,501

272

68,170

2.

AVIVA TU Ogólnych S.A.

189

1,465

1,465

172

91,005

60

46,512

1

0,775

68

52,713

3.

AXA TUiR S.A.

37

0,287

0,895

30

81,081

5

23,810

-

-

16

76,190

4.

BENEFIA TU S.A. VIG

119

0,922

0,933

101

84,874

50

60,976

-

-

32

39,024

5.

BRE UBEZPIECZENIA
TUiR S.A.
BZ WBK – AVIVA TU
Ogólnych S.A.
TU Compensa S.A. VIG

141

1,093

0,729

123

87,234

44

40,741

3

2,778

61

56,481

30

0,232

0,565

28

93,333

4

15,385

-

-

22

84,615

527

4,084

3,907

473

89,753

133

33,671

11

2,785

251

63,544

2

0,015

0,070

2

100,000

-

-

-

-

2

100,000

885

6,858

11,141

771

87,119

160

26,981

7

1,180

426

71,838

10. TU Euler Hermes S.A.

2

0,015

1,065

2

100,000

-

-

-

-

1

100,000

11. TU Europa S.A.

56

0,434

2,608

52

92,857

9

22,500

-

-

31

77,500

12. Generali TU S.A.

738

5,719

3,742

659

89,295

231

43,340

5

0,938

297

55,722

13. Gothaer TU S.A.

367

2,844

1,868

330

89,918

116

42,491

1

0,366

156

57,143

14. TU INTER Polska S.A.

38

0,294

0,428

37

97,368

11

40,741

-

-

16

59,259

6.
7.
8.
9.

D.A.S. TU Ochrony Prawnej
S.A.
STU Ergo Hestia S.A.
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Lp.

Zakłady ubezpieczeń
dział II

15. TU INTERRISK S.A. VIG

Liczba
skarg

%
ogólnej
liczby
skarg

Udział zakładu
ubezpieczeń
w rynku
działu II (%)
(stan na
30.09.2013 r.)*

Wynik interwencji w sprawach zakończonych
Podjęcie interwencji
Uznanie zasadności
skargi

Uznanie w drodze
wyjątku

Wynik negatywny

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

1067

8,268

4,181

929

87,067

294

38,281

4

0,521

470

61,198

1

0,008

0,144

1

100,000

1

100,000

-

-

-

-

17. Link 4 TU S.A.

344

2,666

1,393

305

88,663

109

44,309

1

0,407

136

55,285

18. MTU Moje TU S.A.

603

4,673

2,603

544

90,216

140

30,238

5

1,080

318

68,683

-

-

0,013

-

-

-

-

-

-

-

-

3013

23,348

31,052

2686

89,147

553

27,349

14

0,692

1455

71,958

21. Signal Iduna Polska TU S.A.

22

0,170

0,214

20

90,909

5

29,412

-

-

12

70,588

22. UNIQA TU S.A.

665

5,153

4,267

611

91,880

163

35,054

-

-

302

64,946

23. TUiR WARTA S.A.

1469

11,383

13,255

1302

88,632

328

33,266

-

-

658

66,734

1

0,008

0,109

1

100,000

1

100,000

-

-

-

-

25. Concordia Polska TUW

66

0,511

0,994

57

86,364

16

35,556

-

-

29

64,444

26. TUW Cuprum

5

0,039

0,279

5

100,000

1

20,000

-

-

4

80,000

27. Pocztowe TUW

34

0,263

0,254

29

85,294

5

23,810

-

-

16

76,190

28. TUW SKOK

41

0,318

1,070

34

82,927

4

13,333

-

-

26

86,667

29. TUW TUW

309

2,394

1,761

275

88,997

84

37,838

2

0,901

136

61,261

30. TUW TUZ

206

1,596

0,981

183

88,835

38

25,850

-

-

109

74,150

1

0,008

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16. KUKE S.A.

19. TUiR Partner S.A.
20. PZU S.A.

24. TU ZDROWIE S.A. (poprzednia
nazwa Medica Polska Ubezpieczenia
Zdrowotne TU S.A.)

31. TUiR Polisa S.A. (w upadłości)
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Lp.

Zakłady ubezpieczeń
dział II

32. Oddziały zagranicznych
zakładów ubezpieczeń w Polsce:
- Avanssur S.A. Oddział w Polsce
(AXA Direct)
- Liberty Seguros Oddział w Polsce
Liberty Direct)
- Ceska Pojistovna S.A. Oddział w
Polsce (PROAMA)
- AIG Europe Ltd. Sp. z o.o. Oddział
w Polsce
- Europaische Reiseversicherung AG
Oddział w Polsce
- Cardif Assurances Risques Divers
S.A. Oddział w Polsce
- AGA International S.A. Oddział w
Polsce
- ACE European Group Ltd. Sp.z o.o.
Oddział w Polsce
- AEGON Ubezpieczenia
Majątkowe, Oddział Zakładu
Hungary Composite Insurance Ltd.
Oddział w Polsce
- Medicover Insurance AB Oddział w
Polsce

Liczba
skarg

%
ogólnej
liczby
skarg

Wynik interwencji w sprawach zakończonych

Udział zakładu
ubezpieczeń
w rynku
działu II (%)
(stan na
30.09.2013 r.)*

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

-

930

89,080

309

43,338

6

0,842

398

55,820

Podjęcie
interwencji

Uznanie zasadności skargi

Uznanie w drodze
wyjątku

Wynik negatywny

1044

8,090

546

4,231

481

88,095

220

54,321

6

1,481

179

44,198

256

1,984

234

91,406

59

30,412

-

-

135

69,588

168

1,302

150

89,286

19

27,941

-

-

49

72,059

35

0,272

31

88,571

7

33,333

-

-

14

66,667

12

0,093

10

83,333

2

25,000

-

-

6

75,000

11

0,085

11

100,00
0

1

10,000

-

-

9

90,000

10

0,077

8

-

-

-

-

3

100,00
0

-

-

-

-

1

-

-

-

-

2

80,000
3

0,023

2
66,667

2

0,015

2
100,00
0

1

0,008

1

100,00
0
100,00
0

1

100,000

-

-

-

100,00
0

-

33. Zagraniczne zakłady ubezpieczeń

63

0,488

-

56

88,889

16

33,333

1

2,083

31

64,583

34. Reprezentanci do spraw roszczeń
na terenie Polski nie będący ZU

108

0,837

-

85

78,704

12

20,339

-

-

47

79,661

* Udział w rynku mierzony składką przypisaną brutto w dziale II, za: Biuletyn kwartalny. Rynek ubezpieczeń 3/2013, www.knf.gov.pl.
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Przestrzega się jednak przed jednostronnym i zbyt uproszczonym korzystaniem z tej
statystyki, która odnosi się tylko do pewnego, aczkolwiek ważnego aspektu działalności
zakładów ubezpieczeń i może stanowić jedynie element jego szerszej oceny. Kierując się
treścią powszechnie zgłaszanych uwag i opinii wobec dotychczas publikowanych danych,
Rzecznik Ubezpieczonych w 2010 r. zainicjował działania nad rozszerzeniem zakresu
zbieranych informacji o funkcjonowaniu podmiotów działających na polskim rynku
ubezpieczeniowym. W tym celu, Rzecznik Ubezpieczonych w 2013 r. ponownie wystąpił do
zakładów ubezpieczeń oraz oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce
z wnioskiem o udostępnianie dodatkowych informacji o prowadzonej przez te podmioty
rynku ubezpieczeniowego działalności ubezpieczeniowej, ze szczególnym uwzględnieniem
jakości postępowań odszkodowawczych (likwidacyjnych).
W odpowiedzi odnotowano wpływ danych dotyczących 17 podmiotów: w dziale I –
Benefia TU na Życie S.A. VIG, TU na Życie Cardif Polska S.A., TU na Życie Compensa
S.A. VIG, WTUŻiR Concordia Capital S.A., TU na Życie Polisa-Życie S.A. VIG, TUW
Rejent-Life, w dziale II – Benefia TU S.A. VIG, TU Compensa S.A. VIG, D.A.S. TU
Ochrony Prawnej S.A., Gothaer TU S.A., InterRisk TU S.A., Concordia Polska TUW, TUW
Cuprum, TU Zdrowie S.A. (Tabela nr 5 i 7) oraz w odniesieniu do działalności oddziałów
zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce – Cali Europe S.A. Oddział w Polsce, AGA
Inernational S.A. Oddział w Polsce oraz Cardif-Assurances Risques Divers S.A. Oddział w
Polsce (Tabela nr 6 i 8).
Analizując liczbę podmiotów, które udostępniły Rzecznikowi Ubezpieczonych
dodatkowe informacje w zakresie prowadzonej działalności ubezpieczeniowej, ze
szczególnym uwzględnieniem jakości postępowań odszkodowawczych (likwidacyjnych) oraz
mając świadomość, że nie u wszystkich zakładów ubezpieczeń propozycja ta znajdzie
uznanie, liczba ta z roku na rok wykazuje tendencję wzrostową. W stosunku do roku
ubiegłego nastąpił nieznaczny wzrost liczby podmiotów, które przekazały do Biura Rzecznika
Ubezpieczonych dane, o które Rzecznik występował.
Niestety pozostałe zakłady ubezpieczeń i odziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń
w Polsce nie dostrzegają potrzeby prezentowania dodatkowych danych, głównie tych
obrazujących sposób obsługi konsumentów. Jednak zdaniem Rzecznika Ubezpieczonych
nawet odmowa ujawniania danych o swojej działalności stanowi również pewną informację
dla konsumentów o danym ubezpieczycielu. W ocenie Rzecznika ograniczona liczba
zakładów ubezpieczeń, które udostępniły informacje ze swojej działalności wynika także

z negatywnej rekomendacji ujawniania danych ze strony Polskiej Izby Ubezpieczeń, która
zaleciła swoim członkom nieprzekazywanie ich do Biura Rzecznika Ubezpieczonych
w proponowanym zakresie i formie, do czasu systemowego uregulowania kwestii skarg
konsumenckich.
W odpowiedzi na korespondencję Rzecznika Ubezpieczonych, do Urzędu kierowane były
również

pisma

z

poszczególnych

zakładów

ubezpieczeń

uzasadniające

odmowę

upublicznienia danych o które Rzecznik występował.
Rzecznik Ubezpieczonych wyraża jednak nadzieję, że jest to wyłącznie kwestia czasu
kiedy standardem będzie publikowanie licznych i oczekiwanych przez konsumentów danych
o podmiotach rynku finansowego, na wzór zachowań zakładów ubezpieczeń z innych krajów.
Prawdopodobnie takie rozwiązanie mające na celu poprawę konkurencyjności jakościowej
znajdzie podstawy w przepisach powszechnego prawa.
Jak zostało wspomniane, w 2013 r. do Biura Rzecznika Ubezpieczonych wpłynęło
łącznie 3537 skarg odnoszących się do nieprawidłowości w dziale I, co stanowiło 21,4%
wszystkich spraw. W porównaniu do ubiegłego roku, w którym wpłynęło 2462 skargi
(16,1%), nastąpił wzrost o 5,3% (Wykres nr 3 i 4).
Na funkcjonowanie określonych zakładów ubezpieczeń działu I odnotowano 3428
wystąpień. W 67 przypadkach sprawy odnosiły się do funkcjonowania zagranicznych
podmiotów, w 38 sprawach brak było wskazania nazwy zakładu ubezpieczeń na życie,
którego dotyczyła skarga oraz 4 sprawy dotyczyły oddziałów zagranicznych zakładów
ubezpieczeń w Polsce (Tabela nr 3).
Zestawienie danych odnoszących się do liczby skarg na poszczególne zakłady
ubezpieczeń działu I, tj. prowadzące działalność w zakresie ubezpieczeń na życie dotyczyło
29 zakładów ubezpieczeń (w zestawieniu statystycznym nie uwzględniono oddziałów
zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce oraz zagranicznych zakładów ubezpieczeń
z uwagi na brak danych w zakresie ich udziału w rynku mierzonego składką przypisaną
brutto), w tym w odniesieniu do 1 z nich (TUW Rejent Life) nie odnotowano wpływu żadnej
skargi. Składa się na to kilka powodów, do których obok prawidłowo prowadzonej
działalności ubezpieczeniowej zaliczyć można m.in.: obsługę wąskiej, wyselekcjonowanej
grupy klientów.
Stosując wobec każdego podmiotu porównanie jego procentowego udziału w rynku do
procentowego udziału w ogólnej liczbie skarg widoczne jest, że 13 z nich odnotowało
pozytywny wynik, polegający na mniejszym udziale w skargach aniżeli udział w rynku.
W przypadku pozostałych 14 podmiotów wynik ten był odwrotny. W 1 przypadku, z uwagi
~ 31 ~

na brak możliwości określenia udziału zakładu ubezpieczeń w rynku – zakład ubezpieczeń
w likwidacji (Universum –Życie TU S.A.), ocena ta nie była możliwa.
Przyczyną wysokiej liczby skarg na poszczególne zakłady ubezpieczeń działu I było
funkcjonowanie określonych produktów ubezpieczeniowych:


ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe będące uzupełnieniem ubezpieczenia na życie;



ubezpieczenia na życie związane z u.f.k. W tej grupie spraw odnotowano znaczny wzrost
skarg oferowanych kanałem bankowym i przez pośredników finansowych produktów de
facto inwestycyjnych, obarczonych znacznym stopniem ryzyka, lecz opakowanych
w terminową umowę ubezpieczenia na życie – które mimo swej specyfiki sprzedaje się
osobom, do których nie są adresowane;



grupowe ubezpieczenia na życie kredytobiorców sprzedawane za pośrednictwem banku.
Najliczniejsza grupa spraw, znacznie przekraczająca udział w skargach w stosunku do

udziału w rynku odnosiła się do funkcjonowania PZU Życie S.A., Open Life TU Życie S.A.,
TU na Życie Europa S.A., TU Allianz Życie S.A., Generali Życie TU S.A., TU na Życie
Polisa S.A. VIG
W omawianym okresie sprawozdawczym odnotowano łącznie 12 905 skarg
odnoszących się do nieprawidłowości w dziale II, co stanowiło 78,1% wszystkich spraw.
W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku w którym wpłynęło 12 764 skarg
(83,6%), procentowy ich udział uległ zmniejszeniu o 5,5%. (Wykres nr 3 i 4).
Na działalność poszczególnych zakładów ubezpieczeń działu II wpłynęło 11 513 skarg.
W odniesieniu do 81 wniosków skarżący nie określili nazwy zakładu ubezpieczeń działu II
będącego podmiotem skargi; 1044 sprawy odnosiły się do działalności oddziałów
zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce; 94 skargi dotyczyły UFG; 63 skargi
odnotowano na działalność zagranicznych zakładów ubezpieczeń; w 108 przypadkach
wystąpienia skarżących odnosiły się do funkcjonowania podmiotów ustanowionych przez
zagraniczne zakłady ubezpieczeń jako reprezentanta do spraw roszczeń na terenie Polski nie
będących zakładami ubezpieczeń; 1 sprawa dotyczyła upadłego zakładu ubezpieczeń;
1 sprawa dotyczyła działalności PBUK (Tabela nr 4).
Zestawienie danych odnoszących się do skarg na zakłady ubezpieczeń prowadzące
działalność ubezpieczeniową w zakresie pozostałych ubezpieczeń osobowych i ubezpieczeń
majątkowych (dział II) dotyczyło 31 zakładów ubezpieczeń (w zestawieniu statystycznym nie
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uwzględniono oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce oraz zagranicznych
zakładów ubezpieczeń z uwagi na brak danych w zakresie ich udziału w rynku mierzonego
składką przypisaną brutto). W odniesieniu do 1 z nich (TUiR Partner S.A.) nie odnotowano
żadnej skargi na ich działalność, a przyczyny tego są podobne jak w analogicznej sytuacji
w dziale I.
Stosując wobec każdego podmiotu porównanie jego procentowego udziału w rynku
do procentowego udziału skarg w ich ogólnej liczbie widoczne jest, że w 17 przypadkach
odnotowano pozytywny rezultat mniejszego udziału w skargach aniżeli w rynku.
W przypadku pozostałych 11 podmiotów wynik ten jest odmienny. W 1 przypadku, z uwagi
na brak możliwości określenia udziału zakładu ubezpieczeń w rynku – zakład ubezpieczeń
w upadłości (TUiR Polisa S.A), ocena ta nie była możliwa. W odniesieniu do 1 zakładu
ubezpieczeń (Aviva TU Ogólnych S.A.) udział w skargach był równy z udziału w rynku
w dziale II.
Ubezpieczeniami, które spowodowały zwiększony napływ skarg na zakłady
ubezpieczeń działu II były podobnie jak w roku minionym – ubezpieczenia komunikacyjne,
w tym głównie ubezpieczenie OC p.p.m.
Najliczniejsza grupa spraw, znacznie przekraczająca udział w skargach w stosunku do
udziału w rynku odnosiła się do funkcjonowania: TU Interrisk S.A. VIG, MTU Moje TU
S.A., Generali TU S.A., Link 4 TU S.A., UNIQA TU S.A., Gothaer TU S.A.

Z analizy skarg kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych oraz informacji
uzyskiwanych

drogą

telefoniczną

jednoznacznie

wynika,

iż

z

każdym

okresem

sprawozdawczym wzrasta liczba skarg dotyczących nieprawidłowości w działalności
oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce.
W omawianym okresie sprawozdawczym do Biura Rzecznika Ubezpieczonych
wpłynęło 1048 takich spraw (łącznie dział I i II). Liczba tych skarg w stosunku do roku
ubiegłego wzrosła o 286 spraw.
W grupie tej najliczniejszą liczbę skarg odnotowano na Avanssur S.A. Oddział w Polsce
(AXA Direct) – 546 skarg, Liberty Seguros S.A. Oddział w Polsce (Liberty Direct) – 256
skarg, Ceska Pojistovna S.A. Oddział w Polsce (PROAMA) – 168 skarg oraz AIG Europe
Ltd. Sp. z o.o. Oddział w Polsce – 35 skarg (poprzednia nazwa Chartis Europe Ltd. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce).
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W 2013 r. w porównaniu do roku minionego odnotowano także wzrost o 17 spraw,
skarg dotyczących funkcjonowania zagranicznych zakładów ubezpieczeń.
W pozostałych 74 sprawach (0,5%) brak było właściwości Rzecznika Ubezpieczonych
(Wykres nr 3 i 4).
Materiał statystyczny dotyczący liczby skarg na poszczególne zakłady ubezpieczeń,
oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce oraz zagraniczne zakłady
ubezpieczeń stanowi przedmiot analizy Rzecznika Ubezpieczonych. W jej wyniku zostały
podjęte określone czynności, w tym wystąpienia do KNF oraz poszczególnych zakładów
ubezpieczeń, których celem było ustalenie przyczyn i określenie sposobów usunięcia źródeł
skarg.
Niezależnie od tych działań, informacje i spostrzeżenia wypływające z rozpatrywania
skarg, stanowią jeden z kluczowych elementów formułowania wniosków ogólnej natury,
co stanowi podstawę interwencji w UOKiK i KNF, wniosków o podjęcie uchwały przez Sąd
Najwyższy, jak również opinii co do potrzeb i kierunków zmiany przepisów prawnych.
Stanowią one ponadto główny czynnik wyznaczający zadania w sferze działalności
edukacyjno-informacyjnej Rzecznika Ubezpieczonych na rzecz konsumentów usług
ubezpieczeniowych.
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Tabela nr 5
Informacje dotyczące działalności zakładów ubezpieczeń działu I w 2013 r.
Liczba osób
Liczba
Liczba
objętych ochroną
zawartych
zgłoszonych
Lp.
z umów
umów
roszczeń*
Zakłady ubezpieczeń ubezpieczenia ubezpieczenia*
dział I
(dot. umów
indywidualnych
i grupowych)*
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Liczba skierowanych w okresie
sprawozdawczym
do sądu pozwów przeciwko
zakładowi ubezpieczeń

Liczba skarg w
postępowaniach reklamacyjnych
ogółem*

uwzględnionych w całości
bądź w części*

ogółem*

wartość
roszczeń
zgłoszonych
w pozwach
(PLN)*

wartość kwot
zasądzonych na rzecz
skarżących (PLN)*

AEGON TU na Życie
S.A.
TU Allianz Życie
Polska S.A.
PAPTUnŻiR Amplico
Life S.A.
AVIVA TU na Życie
S.A.
AXA ŻYCIE TU S.A.

BENEFIA TU na
Życie S.A. VIG
7. BZ WBK – AVIVA
TU na Życie S.A.
8. TU na Życie Cardif
Polska S.A.
9. TU na Życie
Compensa S.A. VIG
10. WTUŻiR Concordia
Capital S.A.
11. STU na Życie Ergo
Hestia S.A.
12. TU na Życie Europa

340 270

7339

4579

2 003 114

1 243 872

19 979

516 538a

41 518b

52 883

302 415

15 805

13 953

8

651

107

0,00

6

44 721

711c
25

4
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0,00
10 902,00d

3

26 500

0,00

S.A.
13. Generali Życie TU
S.A.
14. HDI-Gerling Życie
TU S.A.
15. ING TU na Życie S.A.
16. TU INTER – ŻYCIE
Polska S.A.
17. MACIF Życie TUW
18. Nordea Polska TU na
Życie S.A.
19. Open Life TU Życie
S.A.
20. TU na Życie Polisa –
Życie S.A. VIG
21. PRAMERICA Życie
TUiR S.A.
22. PZU Życie S.A.
23. TUW Rejent-Life

231 770

18 092

41 590

2531

6

95

217

0

0

24. Signal Iduna Życie
Polska TU S.A.
25. Skandia Życie TU
S.A.
26. TU SKOK Życie S.A.
27. UNIQA TU na Życie
S.A.
28. TUnŻ WARTA S.A.
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115 612,78

0

0

0

* W okresie 01.01.2013 r.-31.12.2013 r.
- brak danych wnioskowanych przez RU
a
Dotyczy wszystkich osób, objętych ochroną ubezpieczeniową w 2013 r. przez co najmniej 1 dzień.
b
Dotyczy wszystkich umów ubezpieczenia zawartych w 2013 r. oraz wszystkich umów ubezpieczenia kończących się w 2013 r., które zostały odnowione w rocznicę.
c
Wielokrotne wystąpienia klienta w tej samej sprawie (np. w sprawie jednego roszczenia) traktowano jako jedną skargę.
d
Dotyczy tylko tych spraw, w których wydany wyrok jest prawomocny i żadna ze stron nie wniosła apelacji.
Źródło: Dane z ZU przesłane w odpowiedzi na pismo RU z dnia 31.12.2013 r. (znak RU/268/MKK/13).
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Tabela nr 6
Informacje dotyczące działalności oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce działu I w 2013 r.

Lp.

1.

2.

3.

Oddziały
zagranicznych
Zakładów
ubezpieczeń
dział I

CALI Europe S.A.
Oddział w Polsce

Liczba osób
Liczba
Liczba
Liczba skarg w
objętych ochroną
zawartych
zgłoszonych
postępowaniach reklamacyjnych
z umów
umów
roszczeń*
ubezpieczenia
ubezpieczenia*
ogółem*
uwzględnionych w całości
(dot. umów
bądź w części*
indywidualnych
i grupowych)*

139 236

69 332

1297

30

Liczba skierowanych w okresie
sprawozdawczym
do sądu pozwów przeciwko
zakładowi ubezpieczeń
ogółem*

wartość
roszczeń
zgłoszonych
w pozwach
(PLN)*

wartość kwot
zasądzonych na rzecz
skarżących (PLN)*

5

Prevoir-Vie Groupe
Prevoir S.A. Oddział
w Polsce.
Prudential Assurance
Company Ltd Sp.
z o.o. Oddział
w Polsce

- brak danych wnioskowanych przez RU
* W okresie 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.
Źródło: Dane z ZU przesłane w odpowiedzi na pismo RU z dnia 31.12.2013 r. (znak RU/268/MKK/13).
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Tabela nr 7
Informacje dotyczące działalności zakładów ubezpieczeń działu II w 2013 r.

Lp.

Liczba osób
objętych ochroną
z umów
Zakłady ubezpieczeń
ubezpieczenia*
dział II

1.

TUiR Allianz Polska
S.A.

2.

AVIVA TU
Ogólnych S.A.

3.

AXA TUiR S.A.

4.

BENEFIA TU S.A.
VIG

5.

BRE Ubezpieczenia
TUiR S.A.

6.

BZ WBK – AVIVA
TUO S.A.

7.

TU Compensa S.A.
VIG

8.

D.A.S. TU Ochrony
Prawnej S.A.
STU Ergo Hestia
S.A.

9.
10.

TU Euler Hermes
S.A.

11.

TU Europa S.A.

12.

Generali TU S.A.

13.

GOTHAER TU S.A

14.

TU INTER Polska
S.A.

Liczba zawartych umów
ubezpieczenia

Liczba zgłoszonych
roszczeń

Liczba skarg w postępowaniach
reklamacyjnych

pozostałe*

ogółem*

grupa pozostałe* ogółem* grupa
a
a
3 i 10 *
3 i 10 *

401 321h

625 530i

295 508

330 022

46 395

28 140

18 255

76j

4 036 393,00k

4 384 763b

2 127 815c

659 656

1 468 159

137 542

71 122

66 420

5614d

28 723 474,00e

52 337

12 911

0

12 911

4045

0

4045

1 174 413

2 313 971

597 617

1 716 354

87 114

43 303

43 811
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ogółem*

8

uwzględnionych w całości
bądź w części*

Liczba skierowanych w okresie
sprawozdawczym do sądu
pozwów przeciwko
zakładowi ubezpieczeń

2

ogółem*

wartość roszczeń
zgłoszonych
w pozwach (PLN)*

wartość kwot
zasądzonych na rzecz
skarżących (PLN)*

2

64 708,56

0,00

2352

16 364 491,48

3 387 241,54

15.
16.

TU INTERRISK S.A.
VIG
KUKE S.A.

17.

Link 4 TU S.A.

18.

TU ZDROWIE S.A.
(Medica Polska)

19.

MTU Moje TU S.A.

20.

TUiR Partner S.A.

21.

PZU S.A.

22.
23.

Signal Iduna Polska
TU S.A.
UNIQA TU S.A.

24.

TUiR WARTA S.A.

25.
26.

Concordia Polska
TUW
TUW Cuprum

27.

Pocztowe TUW

28.

TUW SKOK

29.

TUW TUW

30.

TUW TUZ

2 140 790

794 572

1 346 218

216 428

66 832

149 596

5562

38 235f

540

0g

540

463 490

0g

463 490

407

291

0

0

0

881 410

279 390

95 116

184 274

23 943

8 435

15 508

38

16

107

4 555 073,00

145 345,00

13 611

4487

0

4487

1170

0

1170

6

0

11

972 001,69

5 709,45

- brak danych wnioskowanych przez RU
* W okresie 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.
a

Dotyczy tylko OC p.p.m.
Wykazano każdą osobę, która w 2013 r. była objęta ochroną ubezpieczeniową przez co najmniej 1 dzień; osobę objętą ochroną w ramach kilku umów ubezpieczenia (np. OC i AC)
wykazano wielokrotnie; w przypadku umowy ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów wykazano jednokrotnie.
b
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c

Wykazano polisy wystawione w 2013 r.; umowy pakietowe (np. OC+AC+NNW) wykazano w rozbiciu na osobne umowy; w przypadku ubezpieczeń flotowych każdy pojazd wykazano
osobno.
d
Wielokrotne wystąpienia klienta w tej samej sprawie (np. w sprawie jednego roszczenia) traktowano jako jedną skargę.
e
Dot. tylko tych spraw, w których wydany wyrok jest prawomocny i żadna ze stron nie wniosła apelacji.
f
Liczba osób objętych ochroną z umów ubezpieczenia liczona jako liczba aktywnych osób na koniec okresu sprawozdawczego.
g
TU wykonuje działalność ubezpieczeniową wyłącznie w dziale II grupa 2.
h
„Liczba podmiotów-właścicieli polisy - jeżeli mają ubezpieczonych kilka ryzyk to się nie dublują. Jeżeli pod polisą jest kilku właścicieli to jest wykazany jako jeden”.
i
Liczba umów ubezpieczenia, z których wykazano składkę w 2013 r. Umowa, pod którą ubezpieczonych jest kilka ryzyk jest wykazana jako jedna umowa, np. ub. pakietowe, mieszkaniowe.
j
Wykazano jedynie liczbę skarg, w których po interwencji klienta zmieniono swoją pierwotną decyzję w sprawie.
k
Wykazano sprawy, w których wydany wyrok jest prawomocny i żadna ze stron nie wniosła apelacji (w tym również wyroki nakazowe) oraz sprawy gdzie zawarto ugody, które były
następstwem wniesionych pozwów, a które są wiążące dla TU.
Źródło: Dane z ZU przesłane w odpowiedzi na pismo RU z dnia 31.12.2013 r. (znak RU/268/MKK/13).
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Tabela nr 8
Informacje dotyczące działalności oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce działu II w 2013 r.

Lp.

Odziały
zagranicznych
Zakładów
Ubezpieczeń
dział II

1.

ACE European
Group Ltd Sp. z
o.o. Oddział w
Polsce.

2.

Aegon
Ubezpieczenia
Majątkowe
Oddział w Polsce

3.

AGA International
S.A. Oddział w
Polsce

4.

AIG Europe Ltd
Oddział w Polsce

5.

Atradius Credit
Insurance N.V.
S.A. Oddział w
Polsce

6.

Avanssur S.A.
Oddział w Polsce

7.

Cardif-Assurances
Risques Divers
S.A. Oddział w
Polsce

Liczba osób
objętych ochroną
z umów
ubezpieczenia*

Liczba zawartych umów
ubezpieczenia

Liczba zgłoszonych
roszczeń

Liczba skarg w postępowaniach
reklamacyjnych

Liczba skierowanych w okresie
sprawozdawczym do sądu
pozwów przeciwko
zakładowi ubezpieczeń

ogółem*

grupa
a
3 i 10 *

pozostałe*

ogółem*

grupa
a
3 i 10 *

pozostałe*

ogółem*

uwzględnionych w całości
bądź w części*

ogółem*

wartość roszczeń
zgłoszonych
w pozwach (PLN)*

wartość kwot
zasądzonych na rzecz
skarżących (PLN)*

2 248 839

622 521

0

622 521

30 007

0

30 007

92

44

2

15 723,35

14 625,29

1 473 324

1 104 573

269

75

1

62 400

0,00

11 175
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8.

Ceska Pojistovna
S.A. Oddział
w Polsce

9.

Coface Polska
S.A.
Oddział w Polsce

10.

Europaische
Reiseversicherung
AG Oddział w
Polsce

11.

Inter Partner
Assistance S.A.
Oddział w Polsce

12.

Liberty Seguros
S.A. Oddział w
Polsce

13.

Medicover
Insurance AB
Oddział w Polsce

14.

Society of Lloyd’s
Oddział w Polsce

- brak danych wnioskowanych przez Rzecznika
Ubezpieczonych
* W okresie 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.
a
Dotyczy tylko OC p.p.m..
Źródło: Dane z ZU przesłane w odpowiedzi na pismo RU z dnia 31.12.2013 r. (RU/268/MKK/13).
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Aleksander Daszewski
r.pr. koordynator w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych

Orzecznictwo Sądu Najwyższego a praktyka likwidacji szkód komunikacyjnych –
kolejny raport Rzecznika Ubezpieczonych
Skala

problemów

występujących

od

lat

w

obowiązkowym

ubezpieczeniu

odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, mnożenie wątpliwości
interpretacyjnych, stosowanie karkołomnej wykładni przepisów prawa odszkodowawczego
celem redukcji wypłacanych świadczeń, a także absolutnie nieadekwatny (wyjątkowo
zaniżony) poziom składki do zwiększającego się z biegiem lat ryzyka, stanowią jedną z
najpoważniejszych bolączek rynku ubezpieczeniowego w Polsce. Niestety sygnalizowane
wyżej problemy przez lata nie doczekały się do tej pory systemowego rozwiązania
samoregulacyjnego, odpowiedniej reakcji nadzorczej czy też regulacyjnej.
Próby uzdrowienia sytuacji
Rzecznik Ubezpieczonych dostrzegając ten stan rzeczy, jednocześnie chcąc
ograniczyć stosowane w praktyce likwidacyjnej nieprawidłowości przekładających się
niekorzystnie na sytuację majątkową reprezentowanych przez niego poszkodowanych osób,
podjął w ostatnich latach szereg działań na rzecz poprawy obecnej sytuacji. Początkowo
Rzecznik pragnął – niestety, jak się później okazało, bez powodzenia – współpracować w
kwestii dostosowania do obowiązującego porządku prawnego i judykatury a zarazem
ujednolicenia procedur likwidacyjnych bezpośrednio z samorządem ubezpieczeniowym.
Wydawało się bowiem, że standaryzacja procedur stosowanych na rynku w odniesieniu do
jednolitego w swoim ustawowym kształcie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy
pojazdów mechanicznych powinna być dla ubezpieczycieli rzeczą pożądaną, a jednocześnie
stanowiącą pozytywną wartość dla całego rynku, jednocześnie znacząco usprawniającą obrót.
Niestety, pomimo obiecujących rozmów, a nawet spotkań roboczych, na ówczesnym etapie
nie udało się podjąć długofalowej współpracy na rzecz generalnego i uniwersalnego
rozwiązywania kwestii spornych pomiędzy poszkodowanymi a ubezpieczycielami. Rzecznik,
mimo braku woli współpracy ze strony Komisji Ubezpieczeń Komunikacyjnych Polskiej Izby
Ubezpieczeń, nie poddał się w swoich staraniach na rzecz ujednolicenia praktyki. Zmienił
tylko w tym celu narzędzia podejmowanych działań. Zastąpił próby mediacyjnego

rozwiązywania problemów w ramach merytorycznej dyskusji skutecznym, jak się później
okazało, forsowaniem prokonsumenckich zmian legislacyjnycyh w ramach nowelizacji
ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK oraz celem precyzyjnego
zakreślenia granic odpowiedzialności gwarancyjnej ubezpieczycieli, kierowaniem do Sądu
Najwyższego kolejnych zapytań prawnych na tle ujawniających się rozbieżności w
orzecznictwie sądów powszechnych.
Ta ostatnia droga wydawała się sprawdzona, gdyż już wcześniej – jak miało to miejsce
w przypadku filarowych uchwał Sądu Najwyższego dotyczących szkód powstałych w mieniu
w sytuacji, gdy własność pojazdu uczestniczącego w zdarzeniu, wskutek którego powstała
szkoda została przeniesiona w drodze umowy przewłaszczenia, w celu zabezpieczenia, na
bank lub stanowi własność leasingodawcy (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22
kwietnia 2005 r., sygn. akt III CZP 99/04), problematyki uwzględniania podatku VAT w
rozliczeniach kosztorysowych (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 2007 r., sygn.
akt III CZP 150/06), Sąd Najwyższy swoimi rozstrzygnięciami ostatecznie kończył dyskusje
i spory na temat interpretacji przepisów prawa.
Podobnie, w innych wyjątkowo istotnych kwestiach powstałych na tle niewłaściwej
praktyki likwidacyjnej dotyczącej zarówno zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego jak i
części zamiennych stosowanych do napraw uszkodzonych pojazdów Rzecznik doszedł do
wniosku, że ostateczne wyjaśnienie zasadności zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego,
możliwości dokonywania potrąceń amortyzacyjnych, uwzględniania tzw. merkantylnego
ubytku wartości części zamiennych, oraz określenie rodzaju części potrzebnych do naprawy
uszkodzonego pojazdu wymaga zaangażowania Sądu Najwyższego, który jako w pełni
niezależny, a zarazem najwyższy organ władzy sądowniczej wytyczyłby na przyszłość
jednolite granice odpowiedzialności cywilnej sprawców wypadków drogowych i idącej za nią
odpowiedzialności gwarancyjnej ubezpieczycieli.
W efekcie tych zapytań sporne kwestie zostały rozstrzygnięte przez Sąd Najwyższy i
niezależnie od tego, że potwierdzają w większości spornych zagadnień stanowisko
prezentowane przez Rzecznika Ubezpieczonych (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17
listopada 2011 r., sygn. akt III CZP 5/11; uchwala Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2012
r., sygn. akt III CZP 80/11 oraz postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2012 r., sygn.
akt

III CZP 85/11), jednocześnie powinny zakończyć proces porządkowania zarówno

orzecznictwa sądów powszechnych, jak i procedur likwidacyjnych w zakresie szkód
majątkowych z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Uzyskana za sprawą
zapytań

Rzecznika

judykatura

Sądu

Najwyższego

z

zakresu

odpowiedzialności

odszkodowawczej powinna w naturalny sposób stanowić zdrowe podwaliny pod rzetelną,
jednolitą i profesjonalną likwidację szkód majątkowych z tytułu obowiązkowego
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Ocenę tę podziela również Sąd
Najwyższy, który w informacji o swojej działalności w 2012 r. wyraził nadzieję, iż.
„Omówione orzeczenia mają niewątpliwie duże znaczenie dla konsumentów – użytkowników
pojazdów mechanicznych – i powinny przyczynić się do ujednolicenia praktyki, zarówno w
działaniu zakładów ubezpieczeń, jak i w judykaturze”.
Orzecznictwo Sądu Najwyższego sobie, praktyka likwidacyjna sobie
Niestety jednak, pomimo kolejnych zapowiedzi podjęcia prac na rzecz ujednolicenia
procedur likwidacyjnych, a ostatnio prób tworzenia systemu bezpośredniej likwidacji szkód,
obserwacje praktyki likwidacyjnej wskazują, że w znaczącej części ubezpieczyciele –
przynajmniej do tej pory – nie są w stanie skorzystać z ostatniej, stosunkowo jednoznacznej
linii orzecznictwa Sądu Najwyższego, dostosowując procedury likwidacyjne do jego
wytycznych, a tym bardziej wspólnie wprowadzić powszechnych i jednolitych standardów
likwidacyjnych. Dodatkowo, co jest równie niepokojące, obserwujemy próby nieuzasadnionej
modyfikacji wydawałoby się utrwalonych w praktyce wytycznych płynących z innych
filarowych uchwał Sądu Najwyższego, czego przykładem jest brak poszanowania dla
ugruntowanej judykatury w odniesieniu do utraty wartości handlowej pojazdu. Podobnie
rzecz się ma w odniesieniu do ograniczania prawa wyboru zakładu naprawczego poprzez
przyjmowanie zaniżonych stawek za roboczogodziny, dążenia do szkody całkowitej lub
częściowej w zależności od korzystniejszego wariantu likwidacji szkody z pogwałceniem
zasad współżycia, nie uwzględnianiu odsetek pomimo znacznego przekroczenia terminów na
likwidację szkody czy braku uwzględniania w odszkodowaniu obowiązku naprawienia
szkody na podstawie norm prawa karnego.
Naruszenia te wyraźnie obrazują napływające do Biura Rzecznika Ubezpieczonych
sygnały w postaci skarg pisemnych, ale także zapytań telefonicznych i e-mailowych, oraz
dyskusje prowadzone przez osoby poszkodowane na forach internetowych, gdzie można
uzyskać nieodparte wrażenie, że znaczna, o ile nie większa część szkód majątkowych
likwidowana jest w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa i ich interpretacją
dokonywaną przez sądy powszechne oraz Sąd Najwyższy. Podkreślić trzeba, że nie chodzi tu
o incydentalne przypadki błędnych stanowisk ubezpieczycieli w indywidualnych sprawach, a
wyraźnie zauważalna jest szersza skala problemu. Wszystkie te informacje łącznie obrazują,
iż stosowane wobec wszystkich poszkodowanych procedury są nadal dalekie od prawideł

prawa odszkodowawczego. Stosowanie powielanych schematów w praktyce likwidacyjnej
dotyka więc wszystkich poszkodowanych znajdujących się w analogicznej sytuacji i
występujących z danym roszczeniem. Zjawisko to w szerszej skali oznacza, że zakłady
ubezpieczeń nie realizując w pełni wytycznych Sądu Najwyższego pozbawiają rzesze
poszkodowanych przysługujących im świadczeń. W tym kontekście twierdzenia samorządu
zakładów ubezpieczeń, że liczba skarg napływających do Rzecznika jest niewielka, od
początku obarczone są błędem logicznym, gdyż to nie liczba spraw a przyjęty i stosowany
wobec wszystkich poszkodowanych jednolity mechanizm – opisany procedurą lub
wyznaczany praktyką schematyczny model likwidacji – ukazuje dopiero olbrzymią skalę
nieprawidłowości.
Oceniając z pewnej perspektywy obecny obraz prowadzonych postępowań
likwidacyjnych można sformułować tezę, że to nie prawo i orzecznictwo kształtują zakres
odpowiedzialności ubezpieczycieli, a mają tu ważniejszy wpływ inne dodatkowe czynniki.
Mamy więc do czynienia z kuriozalną w państwie prawa sytuacją, gdzie praktyka likwidacji
szkód zamiast się legalizować i zbliżać do wskazań najnowszej judykatury Sądu
Najwyższego, podąża swoją niezależną drogą, która zbyt często z pominięciem prawa
wyznaczana jest – jak się może zdawać – wymuszanym przez konkurencję i akceptowalnym
przez akcjonariuszy wynikiem finansowym poszczególnych ubezpieczycieli. To głównie
polityka mająca na celu uzyskanie odpowiedniego wyniku finansowego, a także
niedoszacowanie składki determinują stosowane obecnie w praktyce obrotu procedury
likwidacyjne, które z kolei generują większość diagnozowanych problemów. Tym sposobem
dążenia zakładów ubezpieczeń do osiągnięcia akceptowalnego wyniku finansowego, przy
jednocześnie niedoszacowanej składce za ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych zamiast być gwarancją realnej, osadzonej w prawie cywilnym ochrony, stało
się jej atrapą, w której wypłacane świadczenia – wbrew prawu – nie realizują zasady pełnego
odszkodowania. Problemy te pogłębiają występujące zarówno w przeszłości, jak i nasilające
obecnie fale tzw. wojen cenowych, skutkujące potężnymi – miliardowymi w ostatnich latach
– stratami zakładów ubezpieczeń.
Aby nie być gołosłownym, Rzecznik swoje obserwacje na temat istniejących na rynku
problemów, szczególnie braku poszanowania w praktyce likwidacyjnej orzecznictwa Sądu
Najwyższego zaprezentował w wyjątkowo obszernym raporcie pt. „Orzecznictwo Sądu
Najwyższego a praktyka likwidacji szkód komunikacyjnych”. W opracowaniu tym na
przykładach precyzyjnie ukazano jak praktyka likwidacyjna zakładów ubezpieczeń
niewłaściwie poradziła sobie z wdrożeniem wytycznych płynących z filarowego orzecznictwa

Sądu Najwyższego. Ze względu na ramy opracowania przywoływany raport opisuje sposób
implementacji wytycznych Sądu Najwyższego do procedur likwidacyjnych w odniesieniu do
zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego, części potrzebnych do naprawy uszkodzonego
pojazdu oraz utraconej wartości handlowej.
Wobec dostrzegalnych i opisanych w raporcie naruszeń prawa odszkodowawczego
przez zakłady ubezpieczeń Rzecznik po raz kolejny z nadzieją przygląda się zapowiadanym
planom samorządu gospodarczego i toczącym się dyskusjom, mającym na celu wypracowanie
standardów i systemu bezpośredniej likwidacji szkód. Realizacja wstępnych planów w tym
obszarze skrzyżowała się z publikacją raportu, który przy profesjonalnym podejściu
ubezpieczycieli do prac nad systemem znacząco może pomóc w ujednoliceniu procedur
likwidacyjnych tak, aby prócz tego, że będą one tożsame dla całej branży, znajdą również
pełne
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wykorzystywane jest najlepszą istniejącą płaszczyzną do tworzenia profesjonalnych,
jednolitych standardów w likwidacji szkód.
Serdecznie zachęcam do lektury całości raportu, natomiast osobom, które nadal negują
fakt, iż Sąd Najwyższy potwierdził zapatrywania Rzecznika na zakres odpowiedzialności
odszkodowawczej polecam również lekturę informacji o działalności SN w 2012 r., gdzie Sąd
Najwyższy m.in. podkreśla, iż „Wszystkie uchwały podjęte przez Sąd Najwyższy w wyniku
wniosków Rzecznika Ubezpieczonych mają zdecydowanie charakter prokonsumencki”. Być
może takie sformułowanie Sądu w rocznym sprawozdaniu sugeruje uznanie statusu
konsumenckiego po stronie poszkodowanych. Sprawa ta niebawem będzie również niezwykle
emocjonującym zagadnieniem, które być może diametralnie zmieni obraz likwidacji szkód w
ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Mariusz Denisiuk
starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych
Przeniesienie środków z OFE do ZUS
Z dniem 1 lutego 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie
niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków
zgromadzonych w OFE. Zgodnie z nowymi przepisami nastąpiło przekazanie części środków
z otwartego funduszu emerytalnego na subkonto ubezpieczonych w OFE. Subkonta zostały
założone w roku 2012 w celu przekazywania na nie środków, które dotychczas były
przekazywane do OFE. Przypomnijmy, iż w związku z obniżeniem składki przekazywanej do
funduszu, pozostała część ewidencjonowana jest na specjalnie w tym celu utworzonym
subkoncie w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zarządzanym przez ZUS. Subkonta te są
wydzielone od pozostałych środków ewidencjonowanych w ZUS i podlegają podobnym
uregulowaniom dotyczącym dziedziczenia co środki gromadzone w OFE.
Przekazanie środków z OFE do ZUS
W dniu 3 lutego 2014 r. otwarty fundusz emerytalny umorzył 51,5% jednostek
rozrachunkowych zapisanych na rachunku każdego członka OFE na dzień 31 stycznia 2014 r.
Umorzone środki zostały przekazane do ZUS, gdzie środki zostały zaewidencjonowane na
subkoncie ubezpieczonego w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przenoszone aktywa
odzwierciedlają udział każdego członka funduszu w środkach zainwestowanych o wartości
odpowiadającej sumie wartości umorzonych jednostek rozrachunkowych. Przekazane zostały
więc do ZUS środki dotąd zainwestowane w obligacje i bony emitowane przez Skarb
Państwa, obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych
w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym, gwarantowane przez Skarb Państwa, inne papiery wartościowe opiewające na
świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa, środki pieniężne
denominowane w walucie polskiej.
W przypadku osób, którym otwarty fundusz emerytalny otworzył rachunek, aby
przekazać na niego środki wynikające z podziału w związku z rozwodem lub śmiercią
małżonka, który posiadał rachunek w otwartym funduszu emerytalnym i dla których do dnia 3
lutego 2014 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie prowadzi konta, Zakład Ubezpieczeń

Społecznych zakłada także subkonto. Na subkonto zostanie przekazana równowartość 51,5%
środków zgromadzonych na rachunku w OFE.
Decyzja o dalszym przekazywaniu składki do OFE
W okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 lipca 2014 r. członek OFE może złożyć w
Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych pisemnie lub w formie dokumentu elektronicznego –
uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu, profilu zaufanego
ePUAP, lub innych technologii umożliwiających identyfikację, zgodne ze wzorem
oświadczenie o przekazywaniu do OFE składki emerytalnej. Pierwszą składką odprowadzaną
zgodnie z oświadczeniem, będzie składka należna za lipiec 2014 r. W przypadku, gdyby
ubezpieczony nie złożył powyższego oświadczenia, wówczas składka do otwartego funduszu
emerytalnego nie będzie przekazywana i w całości będzie ewidencjonowana na subkoncie w
ZUS. Oświadczenie to ma formę określoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27
stycznia 2014 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu
emerytalnego o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego oraz o
zapoznaniu się z informacją dotyczącą powszechnego systemu emerytalnego oraz informacją
dotyczącą otwartych funduszy emerytalnych. Oświadczenie to zawiera informację o decyzji
ubezpieczonego co do dalszego przekazywania składki do otwartego funduszu emerytalnego
oraz o zapoznaniu się z przygotowaną przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia
społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych
informacją dotyczącą powszechnego systemu emerytalnego oraz informacją dotyczącą
poszczególnych otwartych funduszy emerytalnych.
Decyzja o dalszym przekazywaniu składki do OFE lub przekazywaniu całości składki
na subkonto w ZUS nie jest decyzją ostateczną i może podlegać zmianie. Począwszy od 2016
r., co cztery lata, w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 lipca, członek otwartego funduszu
emerytalnego lub osoba, której Zakład Ubezpieczeń Społecznych ewidencjonuje składkę na
subkoncie, może złożyć do ZUS pisemnie lub w formie dokumentu elektronicznego
uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu, profilu zaufanego ePUAP
lub innych technologii umożliwiających identyfikację przez system teleinformatyczny
udostępniony bezpłatnie przez Zakład, zgodne ze wzorem oświadczenie o przekazywaniu do
otwartego funduszu emerytalnego składki; zewidencjonowaniu składki na subkoncie
począwszy od składki opłaconej za miesiąc, w którym złożono wniosek.

Przekazywanie środków z OFE do ZUS w związku ze zbliżającym się osiągnięciem
wieku emerytalnego
W związku ze zbliżaniem się ubezpieczonego do wieku emerytalnego, otwarty
fundusz emerytalny umarza jednostki rozrachunkowe pozostające na rachunku członka OFE
po poinformowaniu przez ZUS o obowiązku przekazania środków zgromadzonych na
rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego na fundusz emerytalny Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych w związku z ukończeniem przez ubezpieczonych, którzy w dniu
wejścia w życie niniejszej ustawy byli w wieku niższym o mniej niż 10 lat od wieku
emerytalnego. Każdego miesiąca umorzeniu podlega liczba jednostek rozrachunkowych
będących ilorazem liczby jednostek rozrachunkowych zgromadzonych na rachunku członka
OFE i wyrażonej w miesiącach różnicy pomiędzy wiekiem emerytalnym a wiekiem członka
OFE w dniu dokonywania umorzenia. Kwota wynikająca z umorzonych jednostek jest
ewidencjonowana na subkoncie w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Przystąpienie do OFE, składka, opłata
Zmianie uległy zasady przystępowania do OFE. Dotychczas było to obowiązkiem
każdej osoby urodzonej po 31 grudnia 1968 r. objętej ubezpieczeniem emerytalnym. W
przypadku nieprzystąpienia do funduszu, dokonywane było losowanie funduszu, do którego
miała przystąpić osoba ubezpieczona. Obecnie, nie później niż w terminie 4 miesięcy, licząc
od objęcia ubezpieczeniem emerytalnym, ubezpieczony może zawrzeć umowę z OFE. Zakład
odprowadza wówczas do wybranego przez ubezpieczonego otwartego funduszu emerytalnego
składkę emerytalną, poczynając od składki opłaconej za miesiąc, w którym ZUS otrzymał od
otwartego funduszu emerytalnego zawiadomienie o zawarciu umowy.
Zmianie uległa także wysokość składki przekazywanej do otwartego funduszu
emerytalnego. W przypadku odprowadzania składki do OFE część składki na ubezpieczenie
emerytalne wynosząca 2,92% podstawy wymiaru składki jest odprowadzana przez ZUS do
wybranego przez ubezpieczonego otwartego funduszu emerytalnego, natomiast 4,38%
podstawy wymiaru składki jest ewidencjonowana przez ZUS na subkoncie.
Otwarty fundusz emerytalny może teraz pobierać opłaty wyłącznie w formie
potrącenia określonej procentowo kwoty z wpłacanych składek, nie większej niż 1,75%, z
tym że potrącenia dokonuje się przed przeliczeniem składek na jednostki rozrachunkowe.
Dziedziczenie środków zgromadzonych w OFE i na subkoncie

Dziedziczenie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu
emerytalnym nie uległo zmianie. Natomiast w związku z przekazaniem środków z OFE na
subkonto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wymaga dodatkowych wyjaśnień.
Zwaloryzowane kwoty składek, środków i odsetek za zwłokę, zewidencjonowane na
subkoncie, podlegają podziałowi w razie rozwodu, unieważnienia małżeństwa albo w
przypadku śmierci osoby, dla której ZUS prowadzi subkonto, na zasadach określonych w
przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, dotyczących podziału
środków zgromadzonych na rachunku w OFE w razie rozwodu, unieważnienia małżeństwa
albo śmierci.
W przypadku, gdy małżonek osoby zmarłej, dla której ZUS prowadzi subkonto,
nabywa prawo do środków zgromadzonych na rachunku w OFE jako osoba uprawniona
wskazana przez zmarłego albo jako jego spadkobierca, przypadającą mu w wyniku podziału
część składek zewidencjonowanych na subkoncie ewidencjonuje się na jego subkoncie, jeżeli
zażąda przekazania środków zmarłego zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu
emerytalnym na jego rachunek w otwartym funduszu emerytalnym.
W przypadku osób będących członkami OFE, otwarty fundusz emerytalny jest
obowiązany zawiadomić ZUS o osobach, na rzecz których nastąpił podział środków
zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym w razie rozwodu,
unieważnienia małżeństwa albo śmierci osoby, dla której Zakład Ubezpieczeń Społecznych
prowadzi subkonto, oraz o ich udziale w tych środkach, w terminie 14 dni od dnia dokonania
tego podziału.
Dane dotyczące osób, o których mowa w ust. 5, obejmują imię i nazwisko, numer
PESEL i numer NIP, o ile osoby mają obowiązek posługiwania się tym numerem na
podstawie przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, oraz adres
i miejsce zamieszkania.
W terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia Zakład Ubezpieczeń
Społecznych część składek przypadających małżonkowi w wyniku podziału składek
zewidencjonowanych na subkoncie ewidencjonuje na subkoncie tego małżonka jako składki,
odpowiednio na dzień ustania wspólności majątkowej albo dzień śmierci ubezpieczonego, a
część
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zewidencjonowanych na subkoncie wypłaca bezpośrednio tym uprawnionym w takiej formie,
w jakiej następuje wypłata w otwartym funduszu emerytalnym.
Osobie, której Zakład Ubezpieczeń Społecznych założył subkonto, jest dokonywana
jednorazowa wypłata składek zewidencjonowanych na subkoncie, w przypadku gdy otwarty

fundusz emerytalny dokonał tej osobie jednorazowej wypłaty środków zgromadzonych na
rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, na podstawie art. 129a ustawy z dnia 28
sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Otwarty fundusz
emerytalny jest obowiązany zawiadomić ZUS o dokonaniu jednorazowej wypłaty środków
zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym w terminie 14 dni od dnia
dokonania tej wypłaty. Zakład dokonuje jednorazowej wypłaty składek zewidencjonowanych
na subkoncie w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia. Powyższe zasady
wypłaty stosuje się odpowiednio w przypadku ustania wspólności majątkowej w czasie
trwania małżeństwa albo umownego wyłączenia lub ograniczenia wspólności ustawowej
między osobą, dla której Zakład prowadzi subkonto, a jej małżonkiem.

Podsumowanie
Zmiany w przepisach dotyczących przekazywania składek do otwartych funduszu
emerytalnych nie oznaczają ich likwidacji. Należy podkreślić, iż przekazanie części środków
z OFE na subkonto, a następnie brak złożenia oświadczenia o dalszym przekazywaniu
składek do OFE nie powoduje, że ubezpieczony przestaje być członkiem otwartego funduszu
emerytalnego. Decyzja o nieprzekazywaniu lub przekazywaniu składek do funduszu
emerytalnego może być zmieniana raz na cztery lata. Oświadczenie takie będzie składane
zawsze między 1 kwietnia a 31 lipca. Natomiast osoby dopiero rozpoczynające pracę nie
muszą, choć mogą, przystępować do funduszu emerytalnego. Warte podkreślenia jest też, iż
dziedziczenie środków przekazanych na subkonto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
odbywa się na podobnych zasadach jak dziedziczenie środków zgromadzonych na rachunku
w otwartym funduszu emerytalnym.

Cezary Orłowski
główny specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych

Bancassurance z punktu widzenia Rzecznika Ubezpieczonych
Rzecznik Ubezpieczonych od wielu lat bacznie obserwuje sytuację konsumentów na
tle umów ubezpieczeń, których „sprzedażą” zajmują się banki oraz dokonuje bieżącej analizy
obserwowanych problemów. Rzecznik Ubezpieczonych podejmuje również działania o
charakterze ogólnym, które są konsekwencją analizy spraw indywidualnych, czyli
podejmowanych przez Rzecznika interwencji. Czynności w powyższym zakresie mają przede
wszystkim na celu poprawę sytuacji i wyeliminowanie niekorzystnych dla ogółu
konsumentów rozwiązań wynikających zarówno z treści umów, jak i przyjętego przez
ubezpieczycieli i banki modelu sprzedaży ubezpieczeń.
Spoglądając na osiągnięcia Rzecznika Ubezpieczonych z lat ubiegłych, przykładem
działań o charakterze ogólnym były m.in.: raport Rzecznika Ubezpieczonych z dnia 13
grudnia 2007 r. pt. „Podstawowe problemy bancassurance w Polsce”, wystąpienie Rzecznika
Ubezpieczonych do Prezesa UOKiK z dnia 21 kwietnia 2011 r., dotyczące praktyk banków
i ubezpieczycieli naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz raport Rzecznika
Ubezpieczonych z dnia 7 grudnia 2012 r. pt: „Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym
funduszem kapitałowym”, a także aneks do raportu Rzecznika Ubezpieczonych z 2007 r. pt.
„Podstawowe problemy bancassurance w Polsce – skargi z zakresu bancassurance wniesione
w 2012 r.”
Powyższe opracowania, podane do publicznej wiadomości, zawierają kompleksowy
zbiór zdiagnozowanych problemów wymagających nie tylko pilnej potrzeby wprowadzenia
zmian w zakresie regulacji prawnych dotyczących szczególnie umowy ubezpieczenia
grupowego, ale również zdecydowanych działań Nadzoru. Wspomniany wcześniej raport
bancassurance dotyczący umów ubezpieczenia na życie z UFK, zwracał przede wszystkim
uwagę na problem złej sprzedaży – missellingu oraz łączenia przez banki roli
ubezpieczającego i pośrednika ubezpieczeniowego i wiążącej się z tym kwestii naruszenia
zasad lojalności wobec klienta oraz działania z narażeniem interesu klienta. W tym miejscu z
przykrością należy stwierdzić, iż dopiero publiczna debata, która odbyła się w 2013 r.
spowodowała działania ukierunkowane na polepszenie trudnej sytuacji konsumentów –
klientów banków. Powyższe spostrzeżenie dotyczy nie tylko samoregulacji, tj. rekomendacji
bankowych oraz PIU z 2013 r., lecz także zapowiedzianej pod koniec ubiegłego roku, miejmy

nadzieję rychłej, nowelizacji przepisów kodeksu cywilnego regulujących materię umowy
ubezpieczenia grupowego.
Koniec 2013 r. i początek 2014 r., to również informacje, które niepokoją rynek
finansowy w związku ze wzrostem liczby spraw sądowych – pozwy grupowe oraz decyzje
UOKiK związane z produktami ubezpieczeniowo-finansowymi występującymi na rynku, a
związanymi z bancassurance. W tym stanie rzeczy, z przykrością stwierdzić należy, że skala
problemów i nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem bancassurance w Polsce
przybrała tak niepokojące rozmiary, iż nie tylko pogłębiła kryzys zaufania do instytucji i
rynków finansowych, co już samo w sobie jest sytuacją wysoko niepokojącą, lecz także
spowodowała wzrost spraw spornych (pozwy zbiorowe, kary nakładane przez UOKiK),
których konsekwencje dla rynku widoczne będą zapewne w niedalekiej przyszłości. Obecnie
duże nadzieje wiążemy z zapowiadaną od dłuższego czasu przez KNF Rekomendacją U,
której projekt został przedłożony do zaopiniowania Rzecznikowi Ubezpieczonych.
Zdiagnozowane nieprawidłowości
Rzecznik Ubezpieczonych w ślad za Komisją Nadzoru Finansowego, podziela pogląd,
iż dotychczasowe funkcjonowanie rekomendacji „dobrych praktyk” przygotowywanych przez
Związek Banków Polskich, ostatnio również wspólnie z PIU, nie skutkowało całkowitym
wyeliminowaniem istniejących problemów. W opinii Rzecznika Ubezpieczonych część
nieprawidłowości, po pierwszych miesiącach obowiązywania rekomendacji, powróciła w
innej, zmodyfikowanej formie. Przykładem tutaj może być kwestia zwrotu składki za
niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej, w której to sytuacji banki początkowo
zwracały klientom składkę co do dnia niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej, stosując
w sposób prawidłowy art. 813 k.c., a następnie oddawały składkę według własnych,
niezrozumiałych dla klienta kryteriów. Analogicznej sytuacji obawiamy się również w
stosunku do skuteczności obecnie proponowanych pozalegislacyjnych rozwiązań.
W ocenie Rzecznika Ubezpieczonych dla klientów banków uznać należy za wysoce
niekorzystną kwestię łączenia ról pośrednika ubezpieczeniowego i ubezpieczającego.
Zdaniem Rzecznika w chwili obecnej klienci banków często nie są w stanie rozróżnić i
zrozumieć, jaką rolę w umowie ubezpieczenia pełni bank. Zasadniczy problem dotyczy
przede wszystkim ustalenia czy dany podmiot jest pośrednikiem ubezpieczeniowym i
otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne z tytułu pozyskania nowego ubezpieczonego, czy też
ubezpieczającym, który z tego tytułu nie pobiera żadnych prowizji i nie jest w związku z tym
narażony na konflikt interesów. Z tych też względów konieczne jest zapewnienie klientowi
gwarancji, że bank „gra” z ubezpieczonym „w jednej drużynie” i nie pobiera wynagrodzenia
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od czynności, które wykonuje jako ubezpieczający. Rzecznik Ubezpieczonych wyraża
przekonanie,

iż

uwarunkowaniach

pobieranie
prawnych

wynagrodzenia
jest

przez

podstawowym

ubezpieczającego
czynnikiem

w

obecnych

determinującym

nieprawidłowości występujące w umowach zawieranych na cudzy rachunek (np. stosowanie
klauzuli no claims bonus, czy też nieuzasadnione przeciąganie procedury zawiadamiania
ubezpieczyciela o zajściu wypadku ubezpieczeniowego, celem uniknięcia lub odsunięcia w
czasie realizacji świadczenia).
Bardzo istotnym problemem są pojawiające się coraz częściej utrudnienia w
skutecznym dochodzeniu roszczeń z umów ubezpieczenia grupowego w sytuacji, gdy
uprawnionym do żądania zapłaty świadczenia ubezpieczeniowego jest bank, który nie chce
skorzystać z przysługującego mu świadczenia ubezpieczeniowego. Dzieje się tak zwłaszcza,
gdy bank i ubezpieczyciel są w tej samej grupie kapitałowej. Nie jest wówczas jasne dlaczego
bank, pomimo możliwości odciążenia kredytobiorców z powinności osobistego świadczenia,
tego nie czyni i poprzestaje na bankowym tytule egzekucyjnym. Bank często więc zwleka
bądź rezygnuje z realizacji swoich praw wynikających z umowy ubezpieczenia, powodując
tym samym upadek znaczenia i sensu umowy ubezpieczenia w bancassurance.
Proponowane środki zaradcze
Zdaniem Rzecznika Ubezpieczonych dla lepszego uświadomienia klientowi banku na
czym polega rola banku w oferowaniu danego ubezpieczenia niezbędny jest przekaz takich
informacji jak np.: czy bank w danej relacji z klientem działa jako ubezpieczający, czy też
jako pośrednik ubezpieczeniowy oraz wskazanie czy bank jest wynagradzany przez
ubezpieczyciela z tytułu zawarcia przez konsumenta umowy ubezpieczenia, bądź
przystąpienia do niej. Przejrzystość umowy poprawiłaby także informacja, jaka część składki
będzie stanowić wynagrodzenie prowizyjne dla banku działającego jako pośrednik
ubezpieczeniowy.
Rzecznik Ubezpieczonych pragnie ponadto wskazać, że zasadę powinno stanowić
doręczenie

ubezpieczonemu

stosowanego

dokumentu

potwierdzającego

objęcie

ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową, tym bardziej w sytuacji, gdy finansuje on składkę
ubezpieczeniową. Z praktyki Rzecznika Ubezpieczonych wynika bowiem, iż nie wszystkie
banki stosują powyższą zasadę, co później ma przełożenie na niepełną wiedzę o udzielanej
ochronie ubezpieczeniowej w zakresie czasu jej trwania, przedmiotu ubezpieczenia czy
wreszcie sumy ubezpieczenia i wysokości składki ubezpieczeniowej.
W sytuacjach, które można nazwać skrajnymi, często spadkobiercy nie wiedzą, iż
zmarły członek ich rodziny – klient banku, posiadał ubezpieczenie o charakterze ochronnym,
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które pozwoliłoby spłacić zadłużenie wobec banku bez potrzeby angażowania w tę sytuację
dłużników osobistych. Klienci banków lub ich spadkobiercy powinni mieć także zapewnione
wsparcie poprzez odpowiednie komórki banków, które na bieżąco mogłyby analizować
prawidłowość realizacji umowy ubezpieczenia. Tym samym, w przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości bank mógłby reagować i wspierać proces odwoławczy wobec
ubezpieczyciela, aby dać wyraz ochrony interesu klienta i przybierającego realny wymiar
partnerstwa.
Rzecznik Ubezpieczonych uważa, że rozwiązaniem pozwalającym na szybkie i
polubowne rozwiązywanie sporów byłaby deklaracja banków i ubezpieczycieli, iż będą oni
rozstrzygać spory z ubezpieczonymi powstałe w związku z umowami ubezpieczenia
bancassurance przed sądami polubownymi (przy UKNF, przy Rzeczniku Ubezpieczonych)
lub innych instytucjach tego rodzaju. Zapis na sąd polubowny może znaleźć się w każdej
umowie ubezpieczenia grupowego, jeżeli tylko obie strony wyrażą na to zgodę. Takie
rozwiązanie pełniłoby, w ocenie Rzecznika, w dużej części funkcję prewencyjną, jak również
byłoby kolejnym dowodem na to, iż ubezpieczyciele i banki dążą faktycznie do
wyeliminowania z rynku nieprawidłowych praktyk. Jest to o tyle ważne, iż w umowie
ubezpieczenia grupowego, jeżeli bank zgłosi zastrzeżenie, że nie będzie korzystać z
uprawnienia do dochodzenia świadczenia ubezpieczeniowego, tak naprawdę taki zapis
zapewniłby klientom banków (ubezpieczonym, uposażonym, spadkobiercom) możliwość
szybkiej ścieżki rozstrzygnięcia sporów i spłaty zadłużenia wobec banków.

Podsumowanie
Biorąc pod uwagę powyższe, Rzecznik Ubezpieczonych jest zdania, że rekomendacje
własne sektora bankowego jak również KNF nie są w stanie rozwiązać wszystkich
problemów, w szczególności tych związanych z luką w prawie dotyczącą braku uregulowania
umowy ubezpieczenia grupowego czy umowy ubezpieczenia na życie z UFK. Rekomendacje
z racji swej istoty nie mogą bowiem zastępować powszechnego prawa, lecz powinny działać
in plus – jako wartość dodana, polepszająca sytuację konsumenta ponad tę, która wynika z
norm powszechnie obowiązujących. Biorąc pod uwagę obecny deficyt rozwiązań rangi
ustawowej dotyczących umów ubezpieczeń grupowych czy też z elementem inwestycyjnym
oferowanym konsumentom, Rzecznik opowiada się za wdrażaniem do obrotu miękkiego
prawa (soft law) z tym zastrzeżeniem, że kierunek takich działań uznaje jedynie za
pomocniczy, przejściowy, a tym samym tymczasowy, zaś rozwiązanie wszystkich problemów
ostatecznie powinno przybrać rangę ustawową – za czym opowiada się również Minister
Finansów.
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Anna Dąbrowska
główny specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych

Ubezpieczenia grupowe – potrzebne regulacje
Obowiązujące obecnie uregulowania prawne w kodeksie cywilnym dotyczące
umowy ubezpieczenia pozwalają niestety na konstruowanie umów ubezpieczenia na cudzy
rachunek oferowanych w formie ubezpieczenia grupowego w sposób niekorzystny dla
ubezpieczonych. Część umów wydaje się mieć na celu wyłącznie maksymalizację korzyści,
lecz nie po stronie ubezpieczonego, a ubezpieczającego lub ubezpieczyciela. Sytuację tę
obrazuje raport Rzecznika Ubezpieczonych „Podstawowe problemy bancassurance w Polsce”
z dnia 13 grudnia 2007 r. oraz aneks do tego raportu z 2012 r.
W kontekście problematyki ochrony konsumenckiej warto zauważyć, że usługi
ubezpieczeniowe niejednokrotnie charakteryzują się wysokim ryzykiem (np. umowy
ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym). Dynamiczny rozwój
rynku finansowego powoduje często, że regulacje prawne chroniące konsumenta nie nadążają
za tym rozwojem. Potwierdzeniem tej tezy może być fakt ustawicznego nowelizowania
regulacji unijnych (dyrektywy: IMD II, MIFID II) oraz tworzenie nowych regulacji
(rozporządzenie PRIPs, projekt Restatement of European Insurance Contract Law i dokument
Principles of European Insurance Contract Law (PEICL).
W przypadku umów ubezpieczenia grupowego ich rozwój wiąże się ściśle z
powstawaniem nowych kanałów zawierania tego rodzaju umów. Ubezpieczającymi są już nie
tylko pracodawcy, szkoły, czy też banki, ale np. spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe, instytucje finansowe oferujące usługi finansowe podobne do bankowych, jednak
bez nadzoru finansowego, tzw. parabanki, pośrednicy finansowi i ubezpieczeniowi,
stowarzyszenia, sieci

handlu detalicznego, sprzętu budowlanego, operatorzy sieci

komórkowych, dostawcy usług zbiorowego zaopatrzenia, firmy leasingowe, czy samorządy
zawodowe.

Pozycja ubezpieczonego w umowie ubezpieczenia na cudzy rachunek
Forma umowy ubezpieczenia grupowego pozwala na dużą swobodę działania w
zakresie

kształtowania

treści

stosunku

prawnego,

niejednokrotnie

bez

udziału

ubezpieczonego, który jest obejmowany ochroną ubezpieczeniową. Pozycja ubezpieczonego
w ubezpieczeniach na cudzy rachunek jest bardzo słaba.

Praktyka coraz częściej zmierza w kierunku tworzenia w ramach umowy
ubezpieczenia grupowego grupy składającej się z osób niepowiązanych ze sobą. Brak
jakiegokolwiek wspólnego interesu ubezpieczonych również osłabia ich położenie.
Ubezpieczony, który w rzeczywistości finansuje składkę ubezpieczeniową
pozbawiony jest szeregu istotnych z jego perspektywy uprawnień. W stosunku do
ubezpieczającego jego prawa są ograniczone m.in. w odniesieniu do doręczenia mu wzorca,
potwierdzenia zawarcia umowy, odstąpienia od umowy, wypowiedzenia umowy, zwrotu
części składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia, zmiany wysokości składki na skutek
zmiany prawdopodobieństwa wypadku. Ponadto ubezpieczony nie ma legitymacji czynnej do
pozwania zakładu ubezpieczeń, a próby podjęcia działań procesowych z jego strony często są
uniemożliwiane przez ubezpieczającego zainteresowanego niską szkodowością, od której
uzależniona jest wysokość jego prowizji. Dodatkowo ubezpieczony niebędący stroną umowy
ubezpieczenia spotyka się z trudnościami w uruchomieniu ochrony konsumenckiej ze strony
Prezesa UOKiK na podstawie stosownych przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.).
Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych, ukazujące problemy konsumentów
stanowią fundament rozważań na temat potrzeby podjęcia działań na płaszczyźnie
legislacyjnej.
Celowość uregulowania ubezpieczeń grupowych wydaje się być obecnie
przesądzona. O potrzebie takiej regulacji finalnie zadecydowała bowiem Komisja
Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości. Decyzja o podjęciu prac
legislacyjnych zapadła w dniu 24 października 2013 r. podczas posiedzenia Komisji
Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości z czynnym udziałem
przedstawicieli Biura Rzecznika Ubezpieczonych.
Obszary wymagające uregulowania
Omawiając

obszary, które powinny zostać objęte regulacją należy wskazać na

następujące zagadnienia.
Celowe wydaje się zdefiniowanie umowy ubezpieczenia grupowego, odmiennego
niż

w

przypadku

ubezpieczeń

indywidualnych

określenie

początku

ochrony

ubezpieczeniowej, nałożenie na ubezpieczającego obowiązków informacyjnych wobec
ubezpieczonego; określenie odpowiednich dla tego rodzaju ubezpieczeń warunków
rozwiązania umowy; określenie jasnych zasad zmiany warunków umowy; wprowadzenie
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prawa ubezpieczonego do rezygnacji z umowy ubezpieczenia i kontynuacji umowy
ubezpieczenia.
Zakres ten stanowi w naszej ocenie niezbędny i minimalny poziom regulacji, której
nadrzędnymi celami powinny być: usunięcie wyraźnej asymetrii w sytuacji prawnej
podmiotów

stosunku

prawnego

w

ubezpieczeniu

grupowym

oraz

zapewnienie

ubezpieczonym finansującym ochronę ubezpieczeniową w zakresie świadczonej na jego rzecz
ochrony ubezpieczeniowej analogicznych praw, jakie przysługują ubezpieczającemu,
uporządkowanie terminologii i usunięcie luk w obowiązujących przepisach.
Usunięcie problemów ubezpieczeń grupowych wiąże się z reformą regulacji
dotyczących wszystkich umów ubezpieczenia na cudzy rachunek, zarówno grupowych, jak i
indywidualnych.
Wyjściowym punktem regulacji umowy ubezpieczenia grupowego wydaje się
stworzenie ogólnej definicji tej umowy. Przedstawiciel Komisji Kodyfikacyjnej Prawa
Cywilnego przedstawił definicję, wedle której przez umowę ubezpieczenia grupowego
ubezpieczyciel byłby zobowiązany do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej w razie
wystąpienia albo niewystąpienia określonego zdarzenia osobom, które spełniają warunki
przynależności do grupy (ubezpieczeni), a ubezpieczający zobowiązuje się w zamian zapłacić
wynagrodzenie (składka ubezpieczeniowa). Uprawnienie przystąpienia do grupy byłoby
ustalane na podstawie jednolitego kryterium dla wszystkich członków grupy określonego
przez ubezpieczającego. Ponadto członkowie grupy powinni mieć zapewnioną ochronę na
jednakowych warunkach. Należy podkreślić, że jest to propozycja, która wyodrębnia nowy
rodzaj umowy ubezpieczenia, umożliwiając stronom zawieranie umów różniących się między
sobą, jednakże z uwzględnieniem potrzeb ubezpieczonych.
Ze względu na zaobserwowane nieprawidłowości – w dotychczasowej praktyce
głównie przy umowach ubezpieczenia stanowiących zabezpieczenie wierzytelności – warto
wprowadzić wyraźną zasadę swobody wyboru ubezpieczyciela. Problem w tym zakresie
nadal istnieje, wręcz narasta, mimo deklaracji zawartych w rekomendacjach dobrych praktyk
wypracowanych przez banki i ubezpieczycieli.
Jeżeli umowa (np. kredytu) ma być zabezpieczona ubezpieczeniem, klientowi należy
pozostawić możliwość wyboru ubezpieczyciela. Powinien mieć on prawo skorzystania z
przedstawionej mu oferty umowy ubezpieczenia, ale również prawo przedstawienia innej
umowy ubezpieczenia grupowego lub indywidualnego z cesją praw z takiej umowy, pod
warunkiem że umowa ubezpieczenia będzie odpowiadać podstawowym wymogom
określonym w umowie kredytu. Można również zastanowić się nad stworzeniem możliwości
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wskazania uposażonego bez możliwości odwołania go do czasu wygaśnięcia zabezpieczanej
wierzytelności.
Kolejną, istotną kwestią wymagającą rozstrzygnięcia na gruncie nowelizowanych
przepisów są problemy łączenia roli ubezpieczającego z rolą pośrednika ubezpieczeniowego,
prawa do pobierania wynagrodzenia przez ubezpieczającego, obowiązek jednoznacznego
informowania ubezpieczonego przed przystąpieniem do umowy grupowej na temat powiązań
między ubezpieczającym a ubezpieczycielem wraz z informacją na temat rzeczywistej
wysokości składki należnej ubezpieczycielowi oraz zasad ustalania ewentualnych prowizji
związanych z umową. Pobieranie wynagrodzenia przez ubezpieczającego w obecnych
uwarunkowaniach

prawnych

jest

podstawowym

czynnikiem

determinującym

nieprawidłowości i naruszanie interesów ubezpieczonych występujących w umowach
zawieranych na cudzy rachunek (np. stosowanie klauzuli no claims bonus, czy też
nieuzasadnione przeciąganie procedury zawiadamiania ubezpieczyciela o zajściu wypadku
ubezpieczeniowego, celem uniknięcia lub odsunięcia w czasie realizacji świadczenia).
Zagadnienie to wpisuje się w postulat zapewnienia lojalności ubezpieczającego i
ubezpieczonego wobec siebie i uwzględnia cel oraz naturę tego stosunku prawnego.
Warto byłoby doprecyzować kwestie związane z przystąpieniem do grupowej
umowy ubezpieczenia. Niezbędnym wydaje się umożliwienie osobie mającej zostać objętą
ochroną ubezpieczeniową zapoznania się z treścią umowy ubezpieczenia grupowego jeszcze
przed przystąpieniem do niej, a nie tak jak obecnie, na żądanie ubezpieczonego – czyli już po
przystąpieniu do tej umowy.
Istnieje również potrzeba wprowadzenia obowiązku potwierdzenia stosownym
dokumentem objęcia ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową, tym bardziej w sytuacji, gdy
finansuje on składkę ubezpieczeniową. Z praktyki wynika, iż brak takiego dokumentu
skutkuje niepełną wiedzą o udzielanej ochronie ubezpieczeniowej.
Ważne jest uzupełnienie art. 833 i 834 k.c. o sytuację przystąpienia do umowy
ubezpieczenia grupowego. Warto również zastanowić się nad stworzeniem terminologii
charakterystycznej dla umowy ubezpieczenia grupowego, w przypadku której w kontekście
ubezpieczonego mówimy o korzystaniu z ochrony ubezpieczeniowej, przystąpieniu do
ubezpieczenia, wystąpieniu z ubezpieczenia.
Istotna byłaby również regulacja, która wskazywałaby, że ochrona ubezpieczeniowa
rozpoczyna się z chwilą przystąpienia do grupy. Przed przystąpieniem ubezpieczonego do
grupy, ubezpieczający byłby obowiązany zapewnić ubezpieczonemu dostęp do warunków
ubezpieczenia dotyczących praw i obowiązków ubezpieczonego. W przypadku zmiany praw i
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obowiązków ubezpieczonego w trakcie trwania ochrony, ubezpieczający byłby obowiązany
poinformować ubezpieczonego o takiej zmianie w określonym terminie przed wejściem jej w
życie. Ubezpieczony nie ponosiłby kosztów rezygnacji z ochrony, jeżeli złożyłby
ubezpieczającemu oświadczenie o rezygnacji przed dniem wejścia w życie zmian. Propozycje
Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przewidują więc obowiązek zapewnienia dostępu
do umów osobie ubezpieczonej oraz obowiązki ubezpieczającego wobec ubezpieczonego.
Jeżeli miałyby się zmieniać prawa i obowiązki w trakcie trwania umowy mógłby on
zrezygnować z takiego ubezpieczenia. Odnosząc się do tych propozycji Rzecznik pragnie
zwrócić uwagę na jeszcze jeden bardzo istotny aspekt, a mianowicie konieczność wyraźnego
zapisania, iż niedopełnienie przez ubezpieczającego obowiązków informacyjnych spowoduje,
iż ubezpieczony nie będzie związany warunkami, czy też ich zmianami.
Nieodzowne jest zagwarantowanie ubezpieczonemu (szczególnie w sytuacji, jeśli to
on finansuje składkę) prawa uczestniczenia w podejmowaniu decyzji o rozwiązaniu umowy
ubezpieczenia, chyba że miałby zagwarantowane ustawowo prawo do indywidualnej
kontynuacji ubezpieczenia grupowego na niezmienionych warunkach. W przeciwnym
wypadku sytuacja ubezpieczonego będzie zawsze niekorzystna.
Wielce poważnym i stwarzającym obecnie wiele problemów praktycznych
zagadnieniem jest kwestia składki ubezpieczeniowej, zarówno jej zwrotu, jak i zobowiązania
do jej finansowania. Zobowiązanie ubezpieczonego do finansowania składki powinno mieć
swoje uzasadnienie prawne. W sytuacji, gdy składka została zapłacona przez ubezpieczonego,
jej zwrot z tytułu niewykorzystanego okresu ochrony ubezpieczeniowej zastrzeżonej na jego
rzecz powinien przysługiwać wyłącznie jemu.
Niezbędne wydają się również zamiany w art. 814 § 3 k.c. w ten sposób, aby
negatywne skutki braku zapłaty kolejnej raty składki obciążały ubezpieczonego tylko w
przypadku skierowania do niego stosownego wezwania oraz art. 816 k.c. w zakresie
rozszerzenia uprawnień związanych z prawem żądania zmiany wysokości składki na
ubezpieczonego finansującego składkę.
Ubezpieczony, który w obecnie stosowanej praktyce niemal zawsze sam sobie
finansuje ochronę ubezpieczeniowej nie może być pozbawiony wpływu na konsekwencje
zaniechania opłacania kolejnych rat składki ubezpieczeniowej, de facto owe konsekwencje
jego osoby. Podobna uwaga odnosi się do zmiany wysokości składki wskutek istotnej zmiany
prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego. Zmiana ta w przypadku umowy na cudzy
rachunek dotyka sfery interesów ubezpieczonego finansującego składkę ubezpieczeniową.
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Ubezpieczony finansujący ochronę ubezpieczeniową powinien dysponować w
zasadzie takimi samymi prawami jak ubezpieczający. Oczywiście zakres uprawnień powinien
odnosić się do kwestii związanych ze świadczoną na jego rzecz ochroną ubezpieczeniową.
Bardzo istotnym problemem są pojawiające się utrudnienia w skutecznym
dochodzeniu roszczeń z umów ubezpieczenia grupowego w sytuacji, gdy uprawnionym do
żądania zapłaty świadczenia ubezpieczeniowego jest ubezpieczający. Nie jest jasna sytuacja
ubezpieczonego, w którego interesie bardzo często jest to, aby ubezpieczający zrealizował
swoje uprawnienie wynikające z ochrony ubezpieczeniowej a ubezpieczający zwleka lub w
ogóle rezygnuje z realizacji swoich praw, zwłaszcza gdy on i ubezpieczyciel są w tej samej
grupie kapitałowej.
Pomimo tego, że art. 808 § 3 k.c. przewiduje prawo ubezpieczonego do
bezpośredniego dochodzenia świadczenia od zakładu ubezpieczeń, to przepis ten pozwala
jednocześnie stronom umowy na wyłączenie takiego uprawnienia, z czego powszechnie
korzystają banki. Przepis, który miał ułatwić skuteczne i szybkie dochodzenie roszczeń stał
się narzędziem do pozbawienia ubezpieczonego możliwości skutecznego dochodzenia
roszczeń. Dzieje się tak ze względu na brak zakazu istnienia powiązań kapitałowych
ubezpieczającego i ubezpieczyciela oraz zawierania umów, które przyznają ubezpieczającemu
korzyści majątkowe w przypadku, gdy zgłoszone roszczenia nie przekroczą ustalonej kwoty.
Należy więc rozważyć doprecyzowanie w art. 808 § 3 k.c., iż ubezpieczony może
dochodzić roszczeń bezpośrednio od ubezpieczyciela w sytuacji, gdy mimo wcześniejszego
uzgodnienia ubezpieczający sam tego nie robi.
Istotne jest uregulowanie statusu spadkobierców ubezpieczonego w postępowaniu
likwidacyjnym szczególnie w grupowych ubezpieczeniach na życie. Osoby takie powinny
mieć możliwość samodzielnego zgłoszenia ubezpieczycielowi wypadku ubezpieczeniowego
oraz dostępu do dokumentacji związanej z realizacją umowy ubezpieczenia, która ma wpływ
na odpowiedzialność ubezpieczyciela i wysokość należnego świadczenia. W razie odmowy
przyjęcia odpowiedzialności przez ubezpieczyciela, ubezpieczający uprawniony do
otrzymania świadczenia powinien – na żądanie ubezpieczonego/spadkobierców – scedować
prawo do świadczenia z umowy ubezpieczenia, o ile nie zamierza dochodzić go na drodze
sądowej. Postanowienia takie znajdują się w Rekomendacji dobrych praktyk na polskim
rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami
bankowymi. Niestety nie zawsze są respektowane. Jak się wydaje, następca prawny
kredytobiorcy objętego grupowym ubezpieczeniem na życie, w którym przewidziano
możliwość zapłaty sumy ubezpieczenia wyłącznie na żądanie ubezpieczającego banku, ma
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interes prawny w ustaleniu, że śmierć ubezpieczonego była wypadkiem ubezpieczeniowym, z
którym wiąże się obowiązek spełnienia przez ubezpieczyciela przewidzianego w umowie
świadczenia (wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 22 lutego 2012 r., sygn. akt I
ACa 752/11).
Ponadto powinien istnieć przepis, który dawałby ubezpieczonemu prawo do
rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku zamiaru rezygnacji lub rezygnacji
ubezpieczonego z ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczający powinien mieć też obowiązek
informowania o wynikających stąd prawach i obowiązkach ubezpieczonego, w tym kosztach
rezygnacji. Ubezpieczony powinien mieć możliwość odstąpienia od ubezpieczenia, co byłoby
środkiem przeciwdziałającym zbyt często występującym w tym segmencie rynku zjawisku
misselingu. Obok prawa rozwiązania umowy ubezpieczenia należałoby wprowadzić
możliwość wystąpienia z ubezpieczenia, a obok odstąpienia od umowy ubezpieczenia –
odstąpienie od ubezpieczenia.
Ważne

jest

uregulowanie

kwestii

kontynuacji

ochrony

ubezpieczeniowej.

Ubezpieczony, który utracił status członka grupy powinien mieć prawo złożenia w
określonym terminie wniosku do ubezpieczyciela o kontynuację ochrony ubezpieczeniowej
tego samego rodzaju na podstawie indywidualnej umowy ubezpieczenia. Można byłoby się
zastanowić nad ograniczeniem prawa do kontynuacji ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli utrata
statusu członka grupy nastąpiła wskutek rażących naruszeń po stronie ubezpieczanego.
Warto dodatkowo zwrócić uwagę na problem związany z ryzykiem zakończenia
umowy ubezpieczenia przez ubezpieczającego wbrew interesom ubezpieczonego. Warto
byłoby zatem zabezpieczyć prawo ubezpieczonego do współuczestnictwa w podejmowaniu
decyzji dotyczącej końca trwania umowy ubezpieczenia, chyba że miałby zagwarantowane
prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia na niezmienionych warunkach.
Wyjątkowo ważną propozycją zmiany przepisów kodeksu cywilnego, pozostaje
kwestia ochrony konsumenckiej osób, które nie są stronami umowy, jednakże z takiej umowy
korzystają. Chodzi tutaj w szczególności o obecnie ograniczone możliwości działania UOKiK
w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Konieczność
wzmocnienia pozycji prawnej konsumentów wynika z zagrożeń, jakie wiążą się z
nieuczciwymi praktykami rynkowymi stosowanymi przez przedsiębiorców.
W praktyce i doktrynie pojawiają się głosy, które kwestionują to, czy
ubezpieczonemu, niebędącemu stroną umowy przysługuje status konsumenta. Powołują się
tutaj na bardzo wąską definicję zawartą w art. 221 k.c., wskazują też na art. 808 § 5 k.c.
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mówiący o tym, że do ubezpieczonych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wzorców
umownych i ich abuzywności.
Na tym tle powstaje bardzo poważna wątpliwość, czy polska definicja konsumenta
jest zgodna z prawem unijnym i czy należy tutaj stosować wykładnię celowościową z
uwzględnieniem dyrektyw Unii Europejskiej zmierzającą do uznania, iż ubezpieczony
powinien korzystać z ochrony konsumenckiej.
Warto przywołać art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE
z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów (Dz. U. UE L 304/64 z
22.11.2011 r.), zgodnie z którym pojęcie „konsument” nie ogranicza zakresu do czynności
prawnych, lecz wyraźnie wskazuje na działanie osoby fizycznej w celach niezwiązanych z
działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą ani wykonywaniem wolnego zawodu.
Ochroną konsumencką należałoby objąć ubezpieczonego działającego w celu
niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, ale również
uposażonych oraz spadkobierców ubezpieczonych, którzy dochodzą roszczeń z umowy
ubezpieczenia grupowego i są osobami fizycznymi. Ubezpieczony oprócz ochrony przed
niedozwolonymi postanowieniami umowy powinien mieć przyznaną ochronę przed
nieuczciwymi praktykami rynkowymi.
Nie ma wątpliwości, że istnieje pilna potrzeba regulacji ubezpieczeń grupowych i
wzmocnienia pozycji ubezpieczonego w ramach umowy na cudzy rachunek.
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Dr Małgorzata Więcko-Tułowiecka
główny specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych

Czym są pozwy grupowe? Jakie możliwości dadzą osobom dochodzącym roszczeń z
umów ubezpieczenia na życie z UFK?
W państwach członkowskich istnieje ogromna różnorodność w zakresie postępowań
grupowych, w wielu państwach nie występują one wcale. W żadnym z nich postępowanie
grupowe nie jest jednak tak znane i tak powszechnie stosowane jak pozwy zbiorowe w
Stanach Zjednoczonych, Kanadzie czy Australii. W Europie pozwy grupowe najczęściej
składane są we Francji, Hiszpanii, Niemczech oraz Austrii i dotyczą właśnie usług
finansowych. Według danych Komisji Europejskiej sektor finansowy jest najbardziej
zagrożony pozwami grupowymi ze wszystkich sektorów gospodarki. To w odniesieniu do tej
branży określono najwięcej trudności w dochodzeniu roszczeń mających charakter naruszenia
zbiorowych interesów. Choć do tej pory w Polsce nie obserwowano praktyki w tym zakresie,
to jednak w ostatnich miesiącach sytuacja uległa zmianie. W związku z nieprawidłowościami,
jakie zaistniały na rynku bankowo-ubezpieczeniowym dotyczącymi ubezpieczeń na życie z
ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (zob. raport Rzecznika Ubezpieczonych pt.
„Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym”), doczekaliśmy się
pierwszych pozwów grupowych przeciwko ubezpieczycielom. Dnia 8 listopada 2013 r.
skierowany został pozew grupowy przeciwko AEGON TU na Życie S.A., a 14 stycznia 2014
r. przeciwko Skandia Życie TU S.A.
Historia pozwów grupowych w Polsce
Postępowanie grupowe wprowadzono do polskiego system prawnego w 2009 r.
Niewątpliwie, ten rodzaj procedury sądowej można uznać za ułatwiającą konsumentom
dochodzenie roszczeń na drodze sądowej, gdyż w przypadku naruszeń, które powtórzyły się
kilkakrotnie, grupie poszkodowanych osób łatwiej jest zmobilizować się do wystąpienia z
powództwem przed sądem. Zgodnie z wprowadzonymi w Polsce regulacjami prawnymi,
postępowaniem grupowym jest postępowanie cywilne, w którym dochodzone jest roszczenie
jednego rodzaju, oparte na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej, dochodzone przez
co najmniej 10 osób. Ustawa nie wskazuje na żadne ograniczenia przedmiotowe w
odniesieniu do rodzaju spraw, które mogą być rozpoznawane w ramach postępowania

grupowego, jak również nie przewiduje ograniczeń podmiotowych. Powództwo w tym trybie
może wytoczyć wyłącznie tzw. reprezentant grupy, który oprócz wszczęcia postępowania ma
ponadto obowiązek zebrania grupy, obowiązek wybrania pełnomocnika czy ustalenia
wynagrodzenia pełnomocnika. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której grupa jest
reprezentowana przez powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów. Brak jednak
takiej kompetencji w odniesieniu do Rzecznika Ubezpieczonych. Reprezentant grupy
prowadzi postępowanie w imieniu własnym, jednak na rzecz wszystkich członków grupy.
Aby zabezpieczyć interesy członków grupy, przepisy przewidują możliwość zmiany
reprezentanta,

a

także

możliwość

kontroli

dokonywania

przez

niego

czynności

dyspozytywnych.
Pozwy grupowe złożone przeciwko ubezpieczycielom spełniają wszystkie powyższe
wymogi prawne. Dotyczą grup konsumentów powyżej 100 osób. Ich roszczenia są tego
samego rodzaju – są to roszczenia pieniężne, oparte są na tej samej podstawie faktycznej, jak i
prawnej,

dotyczą

bowiem

pobrania

przez

ubezpieczycieli

wysokich

opłat

tzw.

likwidacyjnych, wskutek czego konsumenci pozbawieni zostali znacznej części, a nawet
całości środków pieniężnych wpłaconych w ramach umowy ubezpieczenia na życie z
ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Jednak kwestia opłat likwidacyjnych była już
wielokrotnie analizowana przez sądy, w tym przez Sąd Ochrony Konkurencji i
Konsumentów, który uznał następujące klauzule za niedozwolone (Tabela nr 1).

Tabela nr 1
Klauzule abuzywne dotyczące opłat likwidacyjnych
Nr wpisu w rejestrze

Treść niedozwolonej klauzuli

Nazwa

zakładu

ubezpieczeń

klauzul
niedozwolonych
1749

„Wartość wykupu jest to procent rezerwy ING TU na Życie
matematycznej przypadającej na daną umowę S.A.
główną z wyłączeniem rezerwy na świadczenie
dodatkowe

umowy

głownej,

zgodnie

z

poniższą tabelą:
- Liczba pełnych lat polisowych, za które
opłacono wszystkie składki całkowite;
- Wartość wykupu jako procent rezerwy

matematycznej przypadającej na daną umowę
główną z wyłączeniem rezerwy na świadczenie
dodatkowe umowy głównej:
a) 2 lata - 80 % wartości wykupu,
b) 3 lata - 85 % wartości wykupu,
c) 4 lata - 90 % wartości wykupu,
d) 5 i więcej lat - 95 % wartości wykupu.
Wysokość wartości wykupu oblicza się według
stanu rezerwy matematycznej przypadającej na
umowę główną z wyłączeniem rezerwy na
świadczenie dodatkowe umowy głównej, na
wcześniejszy z dni (dalej: dzień wartości
wykupu):
a)

dzień

następujący

po

ostatnim

dniu

opłaconego okresu, tj. termin płatności składki
całkowitej najdawniej wymagalnej
albo
b) dzień rozwiązania lub wygaśnięcia umowy
głównej.
Wartość

wykupu,

obliczona

zgodnie

z

postanowieniami ust. 1 i 2, jest pomniejszana o
sumę

zaległych

powiększana
całkowitej

składek

o

część

należnej

za

całkowitych
opłaconej
okres,

w

lub

składki
jakim

Ubezpieczyciel nie będzie udzielał ochrony
ubezpieczeniowej.
Gdy składka za umowę główną została
opłacona

Ubezpieczający

jednorazowo,

nabywa prawo do wypłaty wartości wykupu
dnia następnego, licząc od dnia rozpoczęcia
odpowiedzialności. Wartość wykupu stanowi
wtedy

95

wyłączeniem

%

rezerwy
rezerwy

matematycznej
na

z

świadczenie

dodatkowe umowy głównej, przypadającej na
daną umowę główną w dniu rozwiązania
umowy głównej.
Jeżeli dzień wartości wykupu przypada po
przekształceniu
ubezpieczenie

umowy

ubezpieczenia

bezskłądkowe,

to

w

wartość

wykupu stanowi 95 % rezerwy matematycznej
z

wyłączeniem

rezerwy

na

świadczenie

dodatkowe umowy głównej”
2161

„Opłata likwidacyjna (koszt wykupu środków UNIQA
zgromadzonych na ORJU składek regularnych) Towarzystwo
– przy dokonaniu całkowitego lub częściowego Ubezpieczeń
wykupu

certyfikatu

ubezpieczeniowego

na

– Życie S.A.

100% jeżeli składki regularne były łącznie
opłacane krócej niż 1 rok”
3834

„Opłata

likwidacyjna

jest

pobierana

w AEGON TU na

wysokości wskazanej w tabeli poniższej: Rok Życie S.A.
Polisowy, w którym jest pobierana opłata
likwidacyjna od środków wypłacanych z
Subkonta Składek Regularnych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Wysokość opłaty likwidacyjnej stanowiąca
procent środków wypłacanych z Subkonta
Składek Regularnych:

99%
99%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%”
4631

„W razie odstąpienia od umowy Ubezpieczenia AEGON TU na
zwraca

Towarzystwo

Ubezpieczającemu Życie S.A.

Wartość Rachunku Ubezpieczającego, ustaloną
według

wyceny

Jednostek

Uczestnictwa

najpóźniej z dziewiątego Dnia Wyceny po dniu
zaakceptowania
oświadczenia

przez
o

odstąpieniu

Towarzystwo
od

Umowy

Ubezpieczenia, zwiększoną o pobranie opłaty,
wskazane w § 18 ust. 1 pkt 1-6”
4633

„Opłata

likwidacyjna

pobierana

jest

w AEGON TU na

wysokości wskazanej w tabeli poniższej: Rok Życie S.A.
Polisowy, w którym jest pobierana opłata
likwidacyjna od środków wypłacanych z
Subkonta Składek Regularnych:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
Wysokość opłaty likwidacyjnej stanowiąca
procent środków wypłacanych z Subkonta
Składek
100%
100%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%”
Źródło: Rejestr klauzul niedozwolonych, UOKiK.

Dodatkowo, opłatę likwidacyjną stosowaną przez Nordea Polska TUnŻ S.A.
zakwestionował ostatnio Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 18 grudnia 2013 r., (sygn. akt I CSK
149/13). Stosowana przez ubezpieczyciela klauzula na dzień opracowania niniejszej
publikacji nie została jeszcze wpisana do rejestru. Zakwestionowane jednak zostało
postanowienie umowne dotyczące opłaty likwidacyjnej, które nakłada na konsumenta
obowiązek poniesienia - w razie wypowiedzenia umowy przed upływem 10 lat - opłaty
likwidacyjnej pochłaniającej wszystkie środki zgromadzone na jego rachunku podstawowym,
jeśli wypowiedzenie umowy następuje w ciągu dwóch pierwszych lat trwania umowy oraz
znaczną ich część w następnych latach i to bez względu na wysokość uiszczanej przez
konsumenta składki oraz bez względu na wartość zgromadzonych na rachunku środków.
Należy podzielić pogląd, że przejęcie przez ubezpieczyciela całości lub znacznej części tych
środków w oderwaniu od rozmiaru uiszczonych przez ubezpieczającego składek rażąco
narusza interes konsumenta, a nadto jest wyrazem nierówności stron tego stosunku
zobowiązaniowego, kształtując prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi
obyczajami.

Na podstawie powyższych wpisów do rejestru, które zakazują stosowania opłat
likwidacyjnych, można więc stwierdzić, iż liczba pozwów grupowych przeciwko
ubezpieczycielom w zakresie umów ubezpieczenia na życie z UFK może niebawem
wzrosnąć. Rzecznik Ubezpieczonych w 2013 r. skierował do Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów 6 wystąpień dotyczących łącznie 50 wzorców umownych
oferowanych przez AEGON TU na Życie S.A., Open Life TU S.A., TU Europa S.A. oraz
AXA Życie TU S.A. Podmioty te stosują bowiem w swoich wzorcach umownych zapisy o
treści tożsamej lub podobnej do postanowień uznanych za niedozwolone. Stosowanie klauzuli
o zbliżonej treści do klauzuli wpisanej do rejestru, która wywołuje takie same skutki, godzi
jednak tak samo w interesy konsumentów, jak stosowanie klauzuli identycznej co wpisana do
rejestru i może być uznane w stosunku do innego przedsiębiorcy za praktykę naruszającą
zbiorowe interesy konsumentów.
Problemy konsumentów w dochodzeniu roszczeń
Powództwa grupowe nie są jednak nadal instrumentem diametralnie zmieniającym
rzeczywistość, w jakiej żyją konsumenci. Istnieją bowiem bardzo istotne bariery w
dochodzeniu roszczeń przez konsumentów, w tym w korzystaniu z sądowych procedur
postępowania grupowego. Zostały one zidentyfikowane i wskazane przez Komisję
Europejską już w 2008 r. i pozostają aktualne. Szczegółowa kwalifikacja znajduje się w
Tabeli nr 2.

Tabela nr 2.
Problemy konsumentów w dochodzeniu roszczeń
Trudności właściwe dla wszystkich dostępnych konsumentom mechanizmów dochodzenia
roszczeń
1. Brak wiedzy dotyczącej mechanizmu dochodzenia roszczeń pośród konsumentów, a także
brak
świadomości, że ich prawa zostały naruszone
2. Brak motywacji
Trudności właściwe dla wszystkich sądowych mechanizmów dochodzenia roszczeń
(indywidualnych oraz zbiorowych).
3. Koszty procesów sądowych
4. Długość postępowania sądowego

5. Wymogi formalne
6. Złożoność postępowania sądowego
7. Koszty pozwów w sprawach konsumenckich nie podlegają ubezpieczeniu kosztów
ochrony prawnej
8. Niedopuszczanie ewentualności wystąpienia nieprzewidzianych kosztów
Trudności właściwe tylko dla sądowego mechanizmu dochodzenia roszczeń zbiorowych
9. Brak dostępnego mechanizmu dochodzenia roszczeń zbiorowych
10. Ograniczona liczba instytucji, które wszczynają postępowania zbiorowe
11. Brak społecznego poparcia, a także mechanizmów finansujących pozwy zbiorowe
12. Ograniczone możliwości organizacji konsumenckich w tym zakresie
13. Brak wiedzy specjalistycznej wśród pełnomocników niezbędnej, aby podjąć działania
zbiorowe
14. Brak sędziów doświadczonych w prowadzeniu postępowań zbiorowych
15. Problemy jakie instytucje składające pozew zbiorowy mają z przekazywaniem
informacji poszkodowanym konsumentom
16. Problemy z dystrybucją przyznanego przez sąd odszkodowania
Trudności właściwe dla alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR)
17. Brak dostępu do alternatywnych metod rozwiązywania sporów
18. Przedsiębiorcy nie należący do ADR
19. Trudności w porozumieniu się stron podczas stosowania alternatywnych metod
rozwiązywania sporów wymagających wzajemnej zgody na przeprowadzenie postępowania
Specyficzne trudności występujące w sprawach międzynarodowych właściwe dla wszystkich
mechanizmów dochodzenia roszczeń zbiorowych
20. Brak wiedzy o ustawodawstwie oraz tej dotyczącej funkcjonowania postępowań
zbiorowych w innych krajach członkowskich
21. Rozbieżności w krajowych ustawodawstwach
22. Brak informacji o pozwach zbiorowych składanych w innych krajach członkowskich
23. Trudności w zidentyfikowaniu pozwanego w innym kraju członkowskim
24. Brak instytucji odpowiedzialnej za złożenie skargi w innym kraju członkowskim lub
niemożność zebrania skarg złożonych w różnych krajach członkowskich
25. Bariera językowa, wydatki związane z podróżą oraz problemy w zapewnieniu
odpowiedniego przedstawicielstwa

Źródło: Study regarding the problems faced by consumers in obtaining redress for infringements of consumer
protection legislation, and the economic consequences of such problems, Final Report, Bruksela, 26.08.2008.

Tak więc mimo, że niektóre państwa członkowskie wskazują na pewne pozytywne
doświadczenia w zakresie powództw grupowych szczególnie, gdy takie postępowanie spotka
się z szerszym zainteresowaniem mediów, to jednak wprowadzenie instytucji pozwu
grupowego nie ma znaczącego wpływu na zmianę zachowania pozywanych przedsiębiorców.
Nie wszyscy oni zdają sobie bowiem sprawę z negatywnych efektów medialnych pozwów
grupowych, które mają wpływ na zmniejszenie dobrej reputacji przedsiębiorcy. Dodatkowo,
kwoty zasądzane w powództwach grupowych są zazwyczaj jedynie nieznaczną częścią
dochodów przedsiębiorcy, jakie uzyskał on wskutek zastosowania nieprawidłowej praktyki.
Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Komisji Europejskiej żaden z
działających systemów pozwów grupowych nie spowodował do tej pory powstania
nieuzasadnionych kosztów po stronie przedsiębiorcy. Tym bardziej, w żadnym z państw
członkowskich powództwo grupowe nigdy nie doprowadziło do likwidacji czy upadłości
dobrze prosperującej firmy. Jeżeli powództwo grupowe okazuje się bezzasadne, strona
przegrywająca zwraca przedsiębiorcy koszty sądowe, co stanowi skuteczną ochronę interesów
instytucji finansowych. Z kolei w przypadku wygrania sprawy przez grupę konsumentów
zasądzana przez sąd kwota jest ograniczona wyłącznie do wysokości poniesionej przez
konsumenta szkody, gdyż europejski system prawny nie przewiduje możliwości zasądzenia
odszkodowania retorsyjnego.
Niewątpliwie

więc

praktyka

w

zakresie

pozwów

grupowych

przeciwko

ubezpieczycielom w Polsce będzie się rozwijać. Wydaje się jednak, iż główną przyczyną
rozwoju tej praktyki będzie działalność kancelarii prawnych i odszkodowawczych, a nie
świadomość konsumentów.

Bartłomiej Chmielowiec
główny specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych, aplikant radcowski

Podatki w ubezpieczeniach – część 1

Opodatkowanie odszkodowań
Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem
dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych
w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochody, od których na podstawie przepisów Ordynacji
podatkowej zaniechano poboru podatku. Przedstawiony przepis ustanawia zasadę
powszechności opodatkowania dochodów osób fizycznych podatkiem dochodowym.
Opodatkowaniu podlegają więc wszelkiego rodzaju dochody za wyjątkiem dochodów i
przychodów wymienionych głównie w art. 21 ustawy. Ustawodawca z różnych powodów
uznał, iż niektóre przychody lub dochody uzyskane przez podatnika są wolne od podatku
dochodowego. Określony w art. 21 katalog zwolnień przedmiotowych jest wyjątkiem od
zasady sprawiedliwości podatkowej, dlatego też wykładnia przepisów ustanawiających te
zwolnienia powinna być wykładnią ścisłą. Katalog zwolnień przedmiotowych na przestrzeni
23 lat obowiązywania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ulegał ciągłym
zmianom i modyfikacjom. Od początku obowiązywania ustawy wśród katalogu zwolnień
przedmiotowych zostały umieszczone zapisy dotyczące zwolnień z podatku dochodowego
otrzymanych odszkodowań. Obecnie katalog zwolnień dotyczących odszkodowań został
uregulowany w art. 21 ust. 1 pkt 3, 3a, 3b, 3c, 3d, 4, 106 oraz w pkt 120. Zwolnieniem
przedmiotowym objęte są również szczególnego rodzaju świadczenia, które mają swoisty
charakter odszkodowawczy. Zostały one wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 45, 52, 53.
Odszkodowanie jest świadczeniem przysługującym danemu podmiotowi, który doznał
uszczerbku (szkody), bądź to w swoim majątku (szkoda majątkowa), bądź też w innych
dobrach (szkoda niemajątkowa). Osoby fizyczne mogą być uprawnione do otrzymania
odszkodowania za poniesioną szkodę z tytułu szeregu ustaw (np. ustawy – Prawo ochrony
środowiska, ustawy o gospodarce nieruchomościami, kodeksu cywilnego, kodeksu pracy,
kodeksu postępowania administracyjnego, itd.).
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Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzają generalną
zasadę, iż odszkodowania są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, z tym
jednak zastrzeżeniem, iż w niektórych przypadkach odszkodowania nie będą podlegały
zwolnieniu od podatku i osoba fizyczna będzie miała obowiązek rozliczenia się z urzędem
skarbowym z tytułu otrzymanego odszkodowania – zob. „Opodatkowanie odszkodowań oraz
odsetek od odszkodowań w polskim prawie podatkowym”. Głównie dotyczy to odszkodowań
otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przyczyną, dla której
ustawodawca wprowadził zasadę zwolnienia odszkodowań z podatku dochodowego jest fakt,
iż odszkodowanie ma na celu zrekompensowanie poszkodowanemu poniesionej przez niego
szkody, a nie jego wzbogacenie skutkujące przychodem, od którego co do zasady pobierany
winien być podatek.
Odszkodowania wypłacane z umowy ubezpieczenia
Rolą odszkodowania jest zrekompensowanie poszkodowanemu poniesionej szkody i
nie stanowi ono świadczenia, którego celem jest wzbogacenie podatnika. Zgodnie zatem z
treścią art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od
podatku dochodowego są kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z
wyjątkiem:
a)

odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną
działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z
których dochody są opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. 1 lub art. 30c,

b)

dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 15.
Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się w zakresie działalności

swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w
umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę (art. 805 k.c.).
Ubezpieczania gospodarcze dzielą się na ubezpieczenia majątkowe oraz osobowe. Kryterium
podziału wskazanych ubezpieczeń jest zakres przedmiotowy ochrony ubezpieczeniowej. W
ubezpieczeniach majątkowych może nim być każdy interes majątkowy, który nie jest
sprzeczny z prawem i daje się ocenić w pieniądzu (art. 821 k.c.). Tak więc w ubezpieczeniach
majątkowych przedmiotem ochrony jest mienie lub odpowiedzialność cywilna. Natomiast w
ubezpieczeniach osobowych przedmiotem ochrony są w szczególności dobra osobiste
człowieka, czyli życie i zdrowie (art. 829 k.c.). W razie zaistnienia zdarzenia skutkującego
powstaniem wypadku ubezpieczeniowego, ubezpieczyciel ma obowiązek spełnić świadczenie
2

polegające w szczególności na zapłacie: przy ubezpieczeniu majątkowym – określonego
odszkodowania za szkodę; przy ubezpieczeniu osobowym – umówionej sumy pieniężnej,
renty lub innego świadczenia.
Otrzymane odszkodowania oraz inne świadczenia z tytułu ubezpieczeń osobowych lub
majątkowych (również w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu
mechanicznego), niezależnie od tego czy zostały przyznane na podstawie uznania
ubezpieczyciela, ugody pozasądowej lub sądowej, są zatem zwolnione z podatku
dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych.
Pojawiają się interpretacje wskazujące, iż do rekompensaty szkód z tytułu czynów
niedozwolonych wypłacanych w ramach ubezpieczenia OC sprawcy szkody zastosowanie
znajdują normy zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 3-3d ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, które również przewidują zwolnienia podatkowe związane z odszkodowaniami,
jednakże w mojej ocenie pomimo tych wątpliwości co do hipotezy poszczególnych norm
prawnych zawartych w przedmiotowych przepisach wynikających w szczególności z licznych
nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku wypłaty
odszkodowań w ramach ubezpieczeń obowiązkowych (w tym obowiązkowego ubezpieczenia
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych) niezależnie od tego czy zostały przyznane na
podstawie decyzji ubezpieczyciela, ugody pozasądowej lub sądowej, odszkodowania te są
zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższą interpretację potwierdzają
również w interpretacjach indywidualnych organy podatkowe – Dyrektorzy Izb Skarbowych.
Jako przykład można wskazać na interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia
1 czerwca 2010 r. (sygn. IPPB2/415-196/10-4/MK1), gdzie Dyrektor podzielił zapatrywanie
wnioskodawcy, iż zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, jeżeli świadczenie wypłacone zostało z tytułu ubezpieczeń majątkowych i
osobowych, to takie świadczenie będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem
dochodowym od osób fizycznych. Przy czym bez znaczenia pozostaje to, czy do wypłaty
świadczenia dochodzi na podstawie roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia, w
wyniku ustaleń dokonanych w postępowaniu, o którym mowa w art. 16 ustawy o działalności
ubezpieczeniowej, czy też do wypłaty dochodzi w drodze kulancji lub na podstawie ugody
zawartej z uprawnionym lub prawomocnego orzeczenia sądu.
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Przykłady analogicznych interpretacji zostały zawarte m.in. w decyzjach: Dyrektora
Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 30 października 2009 r. (sygn. ILPB2/415-797/09-5/WM)
oraz z dnia 14 września 2009 r. (sygn. ILPB1/415-712/09-4/IM), Dyrektora Izby Skarbowej w
Warszawie z dnia 21 sierpnia 2009 r. (sygn. IPPB1/415-417/09-2/AM), czy też Dyrektora
Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 8 czerwca 2009 r. (sygn. IBPBII/1/415-270/09/MK).
W tym miejscu należy również wskazać, iż stosownie do treści art. 14b ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (teks jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.)
minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego,
wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego
(interpretacja indywidualna). W przypadku wątpliwości można zatem zawsze złożyć wniosek
do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika Dyrektora Izby Skarbowej
(Warszawa, Poznań, Katowice, Bydgoszcz, Łódź) o wydanie interpretacji indywidualnej na
formularzu urzędowym ORD-IN.
Wyjątki od zasady zwolnień podatkowych wypłaconych odszkodowań
Stosownie do omawianego wyżej przepisu art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych, odszkodowania wypłacane z tytułu ubezpieczeń
majątkowych i osobowych są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych za
wyjątkiem:
a)

odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną
działalności gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej,

b)

dochodów z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową
ubezpieczenia zawartą na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej, w
przypadku ubezpieczeń związanych z funduszami kapitałowymi.
W pierwszej sytuacji, analiza treści uregulowań zawartych w ustawie o podatku

dochodowym od osób fizycznych prowadzi do wniosku, że o ile w przypadku osób
fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, zasadą jest zwolnienie otrzymanych
odszkodowań z podatku dochodowego, o tyle w przypadku prowadzenia działalności
gospodarczej, zasadą jest opodatkowanie otrzymanych odszkodowań otrzymanych w związku
z prowadzoną działalnością gospodarczą. Opodatkowaniu podlegają bowiem zarówno
odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną
działalnością gospodarczą (otrzymane również z tytułu ubezpieczeń majątkowych i
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osobowych), a także inne odszkodowania otrzymane w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą.
W przypadku drugiego wskazanego wyjątku, opodatkowaniu 19% zryczałtowanym
podatkiem dochodowym na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych – podlega dochód z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej, w
przypadku ubezpieczeń związanych z funduszami kapitałowymi. Dochodem tym, jest różnica
między wypłaconą kwotą świadczenia, a sumą składek wpłaconych do zakładu ubezpieczeń,
które zostały przekazane na fundusz kapitałowy. Oczywiście opodatkowaniu podlega tylko
różnica dodatnia, czyli dla przykładu: w sytuacji kiedy łączna kwota wpłaconych przez
ubezpieczonego składek wyniosła 2000 zł, zaś kwota świadczenia po zakończeniu umowy
ubezpieczenia została wypłacona w wysokości 2800 zł – opodatkowaniu będzie podlegała
kwota 800 zł, stanowiąca różnicę między sumą wpłaconych składek, a wypłaconym
świadczeniem.
Otrzymane odszkodowanie, które nie podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od
osób fizycznych należy wykazać w zeznaniu podatkowym składanym za dany rok
podatkowy, w pozycji inne źródła.

Opodatkowanie odsetek
W kodeksie cywilnym zasady naprawienia szkody ujęte jako przepisy ogólne w art.
361-363, mają zastosowanie do wszystkich stosunków zobowiązaniowych, których treścią
jest obowiązek naprawienia szkody. Przepisy te mają zastosowanie zarówno do
odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu czynów niedozwolonych (ex delicto),
regulowanej w art. 415 i nast. k.c., jak i z modyfikacjami wynikającymi z treści umowy do
odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (ex contracto)
regulowanej w art. 471 i nast. k.c. Naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany
poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby szkody mu nie wyrządzono.
Naprawienie szkody powinno zapewnić poszkodowanemu całkowitą kompensatę doznanego
uszczerbku.
Instytucję prawną odsetek za zwłokę reguluje natomiast art. 481 k.c. Zgodnie z jego
treścią, jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może
żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby
opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.
Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe.
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Ponadto w razie zwłoki wierzyciel może nadto żądać naprawienia szkody na zasadach
ogólnych.
Z powyższych przepisów wynika, że nie można utożsamiać odsetek za zwłokę z
odszkodowaniem (naprawieniem szkody), a tym samym odsetki nie korzystają ze zwolnienia
od podatku dochodowego od osób fizycznych określonego w art. 21 ust. 1 pkt 3-4. Ponadto
przepisy dotyczące zwolnienia odszkodowań z podatku dochodowego od osób fizycznych
zostały umieszczone w rozdziale dotyczącym zwolnień przedmiotowych. Jak każdy przepis
regulujący zwolnienia podatkowe, powinien być on interpretowany w sposób ścisły. W
związku z tym, skoro ustawodawca w art. 21 ust. 1 pkt 3-4 ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych określił, iż wolne od podatku dochodowego są odszkodowania, brak jest
podstaw do przyjęcia, że użyte w tym przepisie pojęcie odszkodowania, obejmuje również
odsetki za opóźnienie w spełnieniu świadczenia. Powyższe potwierdził NSA w Warszawie w
wyroku z dnia 9 stycznia 2007 roku (sygn. akt II FSK 36/06) stwierdzając, iż „Posłużenie się
w zapisie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26
lipca 1991 r. (Dz. U. z 1991 r., Nr 80, poz. 350 ze zm.) jedynie pojęciem odszkodowania, bez
użycia słowa odsetki powoduje, iż jedynie te pierwsze (odszkodowania), a nie te ostatnie
(odsetki), mogą być uznane za zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych”.
Ustawodawca, gdyby chciał zwolnić z opodatkowania odsetki, uczynił by to wyraźnie
wymieniając je w przepisie, tak jak uczynił od 1 stycznia 2001 r. w art. 21 ust. 1 pkt 95,
zwalniając od podatku odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z
tytułów o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy (stosunek służbowy, stosunek pracy, w
tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej
spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta).
W związku z powyższym, otrzymane odsetki za zwłokę w wykonaniu zobowiązania
cywilnoprawnego (np. wypłacone przez ubezpieczyciela odsetki z tytułu nie wypłacenia
odszkodowania

w

terminie

przewidzianym

przepisami

prawa)

są

przychodem

opodatkowanym na ogólnych zasadach albo zryczałtowanym podatkiem dochodowym od
przychodów ewidencjonowanych w odniesieniu do podatników tego ryczałtu, które należy
wykazać w zeznaniu rocznym w pozycji „inne przychody”.
Podsumowując zatem niniejsze opracowanie należy wskazać, iż, kwoty otrzymane z
tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych niezależnie od tego czy zostały przyznane na
podstawie uznania ubezpieczyciela (decyzji ubezpieczyciela), ugody pozasądowej lub
sądowej, czy też wyroku sądowego, są zwolnione z podatku dochodowego od osób
fizycznych. Są jednak przypadki ściśle wskazane w ustawie, gdzie otrzymane odszkodowanie
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będzie jednak podlegało opodatkowaniu. Dotyczy to odszkodowań otrzymanych w związku z
prowadzoną działalnością gospodarczą, a także dochodu uzyskanego z tytułu inwestowania
składki ubezpieczeniowej w przypadku ubezpieczeń związanych z funduszami kapitałowymi.
Kwoty odsetek od otrzymanych odszkodowań, nie są zwolnione z podatku
dochodowego i należy je wykazać i opodatkować w zeznaniu rocznym za dany rok
podatkowy.
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Odpowiedzialność za zdarzenia medyczne – część 1 – pojęcie błędu medycznego

Z roku na rok wzrasta ilość osób poszkodowanych na skutek wadliwych działań osób
wykonujących usługi medyczne. Wysokość roszczeń odszkodowawczych w indywidualnych
sprawach wskazuje, iż bardzo często sprawy te są wyjątkowo skomplikowane ze względu na
zawiłości w sferze prawnej oraz medycznej. W pierwszej części cyklu dotyczącego
odpowiedzialności za zdarzenia medyczne, chciałbym przybliżyć pojęcie błędu medycznego.
Wystąpienie błędu medycznego stanowi bowiem podstawę ustalenia oraz przypisania
odpowiedzialności cywilnej podmiotowi, który zobowiązany jest do naprawienia szkody.
Kolejne części cyklu dotyczyć będą sposobu dochodzenia roszczeń za błędy medyczne oraz
obowiązkowych ubezpieczeń podmiotów prowadzących działalność leczniczą.

Definicja
W pierwszej kolejności należałoby dokonać próby definicji pojęcia medycznego oraz
pewnego usystematyzowania tego prawniczego sformułowania. W orzeczeniu Sądu
Najwyższego z dnia 1 kwietnia 1955 r. (sygn. akt IV CR 39/54) wskazano, iż błędem w
sztuce lekarskiej jest czynność (zaniechanie) lekarza w zakresie diagnozy i terapii, niezgodna
z nauką medycyny w zakresie dla lekarza dostępnym. Najogólniej rzecz biorąc można
stwierdzić, iż błąd medyczny to nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie lekarza,
lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej lub osoby wykonującej inny zawód medyczny, które
powodują powstanie szkody u pacjenta.
Powstanie błędu medycznego uzależnione jest od wystąpienia następujących
elementów: postępowania niezgodnego z powszechnie uznanym stanem wiedzy medycznej,
winy nieumyślnej (tzw. lekkomyślność lub niedbalstwo), wystąpienia szkody, związku
przyczynowego między popełnionym błędem, a ujemnym skutkiem postępowania
leczniczego w postaci śmierci pacjenta, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.
Analizując treść przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 159 z późn. zm.) można dokonać
próby odnalezienia legalnej definicji pojęcia błędu medycznego. Przedmiotowa ustawa
wprowadza bowiem pojęcie zdarzenia medycznego oraz określa specyficzne zasady i tryb

dochodzenia roszczeń za zdarzenia medyczne przed komisjami wojewódzkimi. Jak wskazuje
się w art. 67a ww. ustawy, za zdarzenie medyczne uważa się zakażenie pacjenta
biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta
albo śmierć pacjenta będące następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:
diagnozą, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie,
przyczyniając się do rozwoju choroby; leczeniem, w tym wykonaniem zabiegu operacyjnego;
zastosowaniem produktu leczniczego lub wyrobu medycznego. Omawiana ustawa expressis
verbis nie używa sformułowania „błąd medyczny”, jednakże treść tego przepisu w sposób
jednoznaczny oraz zupełny wskazuje jakie zdarzenia muszą wystąpić, aby uznać, iż doszło do
powstania zdarzenia medycznego.
Na marginesie można wskazać, że skutkiem błędu medycznego mogą być również
tzw. choroby jatrogenne. Błąd jatrogenny to postępowanie lekarza bądź innego pracownika
służby zdrowia bądź zakładu leczniczego, które wywierają niekorzystny wpływ na stan
psychiczny oraz fizyczny pacjenta. Czynniki te powodują wystąpienie lub też nasilenie
objawów chorobowych u pacjenta. Znaczna część błędów jatrogennych polega na braku
przedstawiania przez lekarza (pracownika) niezbędnych informacji. Błędy te często polegają
na nierzetelnym informowaniu, niewłaściwej postawie względem pacjenta, braku wiedzy lub
umiejętności psychologicznych w kontakcie z chorym. Wynikiem błędów jatrogennych jest
częstokroć lęk oraz poczucie zagrożenia, a więc negatywne stany psychiczne pacjenta.
Powstanie błędu jatrogennego powoduje więc np. w przypadku leczenia pacjenta z depresją,
zwiększenie się objawów depresyjnych, co może prowadzić do samookaleczenia się pacjenta,
samobójstwa.
Rodzaje błędów medycznych
Wyróżnienie rodzajów błędów medycznych nie ma kluczowego znaczenia dla
możliwości ustalenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu zobowiązanego do naprawienia
szkody, jednakże wprowadzenie określonych kategorii w pewien sposób uprości poruszanie
się po omawianej tematyce. Możemy wyróżnić następujące rodzaje błędów medycznych: błąd
diagnostyczny, terapeutyczny, techniczny, rokowania, organizacyjny oraz informacyjny.
Błąd diagnostyczny polega na niewłaściwym rozpoznaniu schorzenia u pacjenta.
Niewłaściwe rozpoznanie polega na błędnym stwierdzeniu, że pacjent jest zdrowy bądź
słusznym stwierdzeniu, iż pacjent choruje, jednakże następnie stawiana jest błędna diagnoza.
Następstwem postawienia niewłaściwej diagnozy może być pogorszenie się stanu chorego,
rozstrój zdrowia, a w najcięższych przypadkach śmierć. W chwili postawienia błędnej

diagnozy stosowana jest nieodpowiednia terapia leczenia, a więc rzeczywista przyczyna nie
jest leczona, a pacjent otrzymuje leki, które mogą powodować rozstrój zdrowia. Przykładem
błędu diagnostycznego może być nierozpoznanie zawału mięśnia sercowego lub pomylenie
bólu żołądka z atakiem wyrostka robaczkowego. W orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 24
października 2013 r. (sygn. akt IV CSK 64/13) wskazano, że pojęcie „błędu w sztuce
lekarskiej” odnosi się zatem nie tylko do błędu terapeutycznego (błędu w leczeniu, w tym
błędu operacyjnego), ale również do błędu diagnostycznego (błąd rozpoznania). W razie
konieczności poprzedzenia zabiegu operacyjnego specjalistycznymi badaniami, błąd
diagnostyczny może się odnosić do etapu tych badań, a jego konsekwencją może być błędna
diagnoza schorzenia prowadząca do błędnej decyzji o zabiegu operacyjnym, lub o zakresie
takiego zabiegu. Przykładowo, błędem takim może być stwierdzenie gruźlicy u pacjenta,
który w rzeczywistości miał chorobę gośćcową (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego
1972 r., sygn. akt II CR 609/71).
Kolejny rodzaj błędu medycznego to błąd terapeutyczny. Jest on najczęściej skutkiem
źle postawionej diagnozy. Błąd ten ma miejsce wówczas, gdy choroba została zdiagnozowana
właściwie, jednakże wybrano złą metodę leczenia. W takich przypadkach chory otrzymuje
leki, które nie są skuteczne bądź kierowany jest na zabieg, którego wykonanie nie jest
konieczne. Przeważnie w błędach terapeutycznych pacjent kierowany jest na niewłaściwą
drogę leczenia. Przykładowo, skierowanie pacjentki na operację neurochirurgiczną, mimo że
stan jej zdrowia w ogóle nie uzasadniał wykonania takiego zabiegu (wyrok Sądu
Najwyższego z dnia 24 lutego 2005 r., sygn. akt V KK 375/04).
Wyróżnia się również błąd techniczny. Powstanie tego błędu następuje podczas
wykonywania wszelkiego rodzaju zabiegów operacyjnych (np. operacja chirurgiczna,
operacja plastyczna). Błędy te występują wówczas, gdy na skutek niewłaściwego
postępowania osoby uczestniczącej w przeprowadzeniu operacji, dochodzi do uszczerbku na
zdrowiu bądź nawet zgonu pacjenta. Z błędem technicznym możemy mieć do czynienia np. w
sytuacji pozostawienia zamkniętego zaworu z tlenem przez anestezjologa podczas operacji, co
skutkuje śmiercią pacjenta.
W praktyce funkcjonuje również pojęcie błędu rokowania, który występuje w razie
wyrażenia niewłaściwej prognozy, co do stanu zdrowiu pacjenta (np. stwierdzenie czasowej
niezdolności do pracy w sytuacji, gdy istnieją przesłanki do stwierdzenia trwałej
niezdolności). Błąd organizacyjny jest natomiast następstwem wadliwej organizacji pomocy
medycznej, która powoduje dalsze negatywne następstwa. W orzeczeniu Sądu Apelacyjnego
w Rzeszowie z dnia 12 października 2006 r. (sygn. akt I ACa 377/06) wskazano, że za błędy

organizacyjne oraz zaniedbania personelu medycznego, a także za naruszenie standardów
postępowania
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zdrowotnych,

odpowiedzialność ponosi zakład opieki zdrowotnej (szpital). W sprawie będącej przedmiotem
rozstrzygnięcia doszło do zaniedbań takich jak m.in.: zaginięcie karty obserwacyjnej
pacjentki, niewłaściwie prowadzona dokumentacja anestezjologiczna, niezastosowanie
specjalistycznego
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znieczulającego, co w ocenie Sądu, mogło doprowadzić do porażenia mięśni oddechowych, w
tym międzyżebrowych i w efekcie zatrzymania oddechu.
Ostatni rodzaj błędu medycznego to błąd informacyjny. Błąd informacyjny polega na
zaniechaniu przekazania przez lekarza informacji określonych w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 2
listopada 2005 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 226, poz. 1493 z poźn.
zm.). Przepis ten stanowi wyraźnie, iż lekarz ma obowiązek udzielać pacjentowi lub jego
ustawowemu przedstawicielowi przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu,
proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się
przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz
rokowaniu. Należy mieć na względzie, że w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia
2013 r. (sygn. akt IV CSK 431/12) stwierdzono, iż naruszenie obowiązku przewidzianego w
art. 31 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty nie rodzi automatycznie po stronie
poszkodowanego roszczenia o zadośćuczynienie. Jednakże w razie powstania szkody, w
związku z naruszeniem tego przepisu, poszkodowany może żądać zadośćuczynienia na
podstawie właściwych norm kodeksu cywilnego. W wyroku Sądu Apelacyjnego w
Katowicach z dnia 26 października 2012 r. (sygn. akt I ACa 575/12) stwierdzono jednak, że
roszczenie o zadośćuczynienie przewidziane w art. 445 k.c. oraz roszczenie o
zadośćuczynienie będące następstwem zawinionego naruszenia praw pacjenta mają odrębny
charakter. Określają one zasady odpowiedzialności sprawców za odrębne czyny bezprawne,
odmienny jest przedmiot ochrony prawnej każdego z nich. Art. 445 § 1 k.c. rekompensuje
skutki uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, natomiast art. 31 ust. 1 ustawy z 1996 r. o
zawodach lekarza i lekarza dentysty chroni godność, prywatność i autonomię pacjenta,
niezależnie od staranności i skuteczności zabiegu leczniczego.
Wskazany podział błędów medycznych nie ma charakteru katalogu zamkniętego.
Rodzaje błędów medycznych mogą być bardzo różnorodne. Sprawy, w których dochodzi do
powstania błędu medycznego mają charakter zawiły, dlatego też wprowadzenie pewnych
kategorii ułatwia poszkodowanemu precyzyjne sformułowanie żądań i roszczeń, a także
przedstawienie dowodów w postępowaniu.

Wina
Aby można było w sposób jednoznaczny stwierdzić, iż wystąpił błąd medyczny należy
również zbadać czy lekarz bądź inny członek personelu medycznego dopuścił się
zawinionego działania bądź zaniechania. Odpowiedzialność cywilna za błędy medyczne
opiera się bowiem na zasadzie winy. Wystarczy zatem stwierdzenie chociażby winy
nieumyślnej (zaniedbania, rażącego niedbalstwa), aby można było danej osobie przypisać
odpowiedzialność cywilną. Należy mieć na względzie, że zarówno lekarzy jak i personel
medyczny obowiązuje stopień staranności określony w normie art. 355 § 1 k.c. Zachowanie
tych osób powinno być oceniane przez pryzmat profesjonalizmu oraz zachowania staranności
obowiązującej w danym zawodzie. Należy również badać aktualny stan wiedzy medycznej,
bowiem ocenę czy błąd medyczny miał miejsce należy opierać na wiedzy medycznej
obowiązującej w dzień wystąpienia błędu. Zasada ta ma szczególnie znaczenie przy
długoletnich procesach medycznych.
Jak wskazuje się w orzecznictwie, w celu zbadania, że dane zachowanie jest
zawinione należy ustalić nie tylko, czy jest ono obiektywnie bezprawne, lecz również, czy
sprawca dochował należytej staranności od niego wymaganej, a jeżeli tego nie uczynił, to z
jakich przyczyn. Trafnie również określono w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 września
1973 r. (sygn. akt I KR 116/72), że ustalenie błędu w sztuce lekarskiej zależy od odpowiedzi
na pytanie, czy postępowanie lekarza w konkretnej sytuacji i z uwzględnieniem całokształtu
okoliczności istniejących w chwili zabiegu, a zwłaszcza tych danych, którymi wówczas
dysponował albo mógł dysponować, zgodne było z wymaganiami aktualnej wiedzy i nauki
medycznej oraz powszechnie przyjętej praktyki lekarskiej. Podobnie muszą być brane pod
uwagę wszystkie realia określonego przypadku przy rozstrzyganiu o winie lekarza (w
jakiejkolwiek jej postaci), polegające na odtworzeniu rzeczywistego wewnętrznego procesu
motywacyjnego na podstawie faktów zewnętrznych i właściwości osobistych sprawcy.
Obszernie na temat możliwości przypisania winy lekarzowi oraz stopnia jego
staranności wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 lutego 2010 r. (sygn. akt V
CSK 287/09). W tezie orzeczenia wskazano, że dla ustalenia winy lekarza oraz oceny
niedołożenia należytej staranności (art. 355 § 1 k.c.) sąd korzysta z wiadomości specjalnych
przedstawionych przez biegłych. Opinią biegłych nie jest jednak związany w zakresie, który
jest zastrzeżony do wyłącznej kompetencji sądu, to znaczy do oceny, czy spełniona jest
przesłanka obiektywna i przesłanki subiektywne winy. W ocenie Sądu, jeżeli zachowanie
lekarza przy dokonywaniu zabiegu medycznego odbiega na niekorzyść od przyjętego,

abstrakcyjnego wzorca postępowania lekarza, przemawia to za jego winą w razie wyrządzenia
szkody. Wzorzec taki budowany jest według obiektywnych kryteriów takiego poziomu
fachowości, poniżej którego postępowanie danego lekarza należy ocenić negatywnie.
Właściwy poziom fachowości wyznaczają kwalifikacje (takie jak: specjalizacja, stopień
naukowy), posiadane doświadczenie ogólne i przy wykonywaniu określonych zabiegów
medycznych, charakter i zakres dokształcania się w pogłębianiu wiedzy medycznej i
poznawaniu nowych metod leczenia. O zawinieniu lekarza może zdecydować nie tylko
zarzucenie mu braku wystarczającej wiedzy i umiejętności praktycznych, odpowiadających
aprobowanemu wzorcowi należytej staranności, ale także niezręczność i nieuwaga
przeprowadzanego zabiegu, jeżeli oceniając obiektywnie nie powinny one wystąpić w
konkretnych okolicznościach. Nie chodzi zatem o staranność wyższą od przeciętnej
wymaganej wobec lekarza, jak to formułuje się w niektórych wypowiedziach, lecz o wysoki
poziom przeciętnej staranności każdego lekarza jako staranności zawodowej (art. 355 § 2 k.c.)
i według tej przeciętnej ocenianie konkretnego zachowania. Dalej Sąd skonstatował, że do
obowiązków lekarzy oraz personelu medycznego należy podjęcie takiego sposobu
postępowania (leczenia), które gwarantować powinno, przy zachowaniu aktualnego stanu
wiedzy i zasad staranności, przewidywalny efekt w postaci wyleczenia, a przede wszystkim
nie narażenie pacjentów na pogorszenie stanu zdrowia.
Nieodłącznym elementem winy jest bezprawność. Bezprawność jest nieodłączną
cechą każdego czynu niedozwolonego. Jak wskazano w omawianym orzeczeniu Sądu
Najwyższego, za bezprawność uważa się sprzeczność z obowiązującym porządkiem
prawnym, przez który należy rozumieć nie tylko ustawodawstwo, ale również obowiązujące
w społeczeństwie zasady współżycia społecznego. Wśród nich mieści się przeprowadzanie
zabiegów operacyjnych zgodnie ze sztuką lekarską i z najwyższą starannością wymaganą od
profesjonalistów w zakresie medycyny.
Związek przyczynowy pomiędzy szkodą a zdarzeniem
Ostatnim warunkiem przypisania odpowiedzialności cywilnej za błąd medyczny jest
istnienie związku przyczynowego pomiędzy powstałą szkodą (np. rozstrojem zdrowia,
śmiercią), a zdarzeniem (polegającym na zawinionym działaniu bądź zaniechaniu przez
lekarza czy innego członka personelu medycznego). Zasada adekwatnego związku
przyczynowego jest wyrażona w treści art. 361 § 1 k.c., który stanowi, że zobowiązany do
odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub
zaniechania, z którego szkoda wynikła. Jak wskazuje się w orzecznictwie zapadłym na tle

spraw, w których wystąpiły błędy medyczne, ocena czy skutek jest normalny, powinna być
oparta na całokształcie okoliczności sprawy oraz wynikać z zasad doświadczenia życiowego,
zasad wiedzy naukowej i specjalnej. W orzecznictwie wskazuje się również, że w przypadku
tzw. procesów lekarskich ustalenie istnienia związku przyczynowego w przypadku powstania
szkód osobowych nie musi graniczyć z pewnością. Do przyjęcia, iż pomiędzy zdarzeniem, a
szkodą istnieje związek przyczynowy wystarczy, iż zostanie on ustalony z dostateczną dozą
prawdopodobieństwa. Pogląd taki został przedstawiony w judykaturze (przykładowo: wyrok
Sądu Najwyższego z dnia 5 kwietnia 2012 r., sygn. akt II CSK 402/11; wyrok Sądu
Najwyższego z dnia 20 marca 2009 r., sygn. akt II CSK 564/08; wyrok Sądu Apelacyjnego w
Rzeszowie z dnia 22 listopada 2012 r., sygn. akt I AC a 306/12).

Marcin Bielecki
specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych, aplikant radcowski
Dobrowolne ubezpieczenia zwierząt
Wiele osób spośród nas chowa zwierzęta. Większość zwierząt w Polsce jest hodowana
dla potrzeb prowadzonego gospodarstwa rolnego czy hodowlanego. W tym artykule
chciałbym pokrótce nakreślić możliwości i potrzeby ubezpieczeniowe związane z
ubezpieczeniami zwierząt, które trzymamy dla innych celów (przede wszystkim jako
zwierzęta domowe.) Osoby zainteresowane tematyką ubezpieczeń dla zwierząt hodowlanych i
pracujących w rolnictwie zapraszam do zapoznania się również z innymi opracowaniami
zamieszczonymi na stronie Rzecznika Ubezpieczonych.
Na początku warto zadać sobie pytanie czy posiadając domowe zwierzę mam
obowiązek zawarcia jakiejś umowy ubezpieczenia? Odpowiedź jest tu jasna: formalnego
obowiązku nie ma.
Odpowiedzialność cywilna właściciela zwierzęcia
Oczywiście należy pamiętać, że zgodnie z art. 431 k.c. „Kto chowa zwierzę albo się
nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od
tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, oni
osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy”. Z powyższego wynika, że
właściciel zwierzęcia odpowiada za szkodę wyrządzoną przez zwierzę w zakresie tzw. winy
w nadzorze. Czyli przyjmuje się, że właściciel zwierzęcia ponosi winę chyba, że wykaże, że
nie można mu przypisać winy w zaniechaniu obowiązku starannego nadzoru nad
zwierzęciem. Jeżeli zwierzę jest tylko narzędziem w ręku człowieka to odpowiada on za
szkodę tak, jakby wyrządził ją własnym działaniem lub zaniechaniem (czyli zgodnie z art.
415 k.c.)
Problematyka odpowiedzialności cywilnej posiadacza zwierzęcia może mieć również
inne aspekty niż tylko szkody wyrządzone bezpośrednio przez zwierzę. Dobrym przykładem
istniejących w tym zakresie ryzyk może być sytuacja akwarysty amatora, który hoduje w
mieszkaniu ryby. Szkody spowodowane gwałtowanym rozlaniem się kilkuset litrów wody z
jednego chociażby akwarium mogą być znaczne. Co więcej, szkody mogą powstać zarówno
w naszym mieszkaniu jak i w mieszkaniach sąsiadów. Wskazane zatem wydaje się co
najmniej ubezpieczenie naszego mieszkania i mienia ruchomego w nim się znajdującego (w
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tym akwarium) oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, które
chronić nas będzie przed finansowymi skutkami zalania sąsiadów.
Innym przykładem potencjalnych ryzyk w zakresie odpowiedzialności cywilnej, który
chciałbym pokazać jest sytuacja właściciela np. gospodarstwa agroturystycznego czy szkoły
jazdy konnej. W trakcie zwykłych czynności obsługowych (jak np. karmienie, sprzątanie czy
dbanie o higienę zwierzęcia), a tym bardziej w trakcie np. jazdy konnej, może dojść do
szeregu zdarzeń niespowodowanych bezpośrednio przez zwierzę, a mimo to obciążających
odpowiedzialność cywilną właściciela zwierzęcia. W takiej sytuacji kluczowa może być
dobrze sformułowana umowa ubezpieczenia OC w życiu prywatnym czy OC przedsiębiorcy.
Pomimo tego, że nie jest obowiązkiem właściciela zwierzęcia zawrzeć umowy ubezpieczenia
wg mnie warto rozważyć zawarcie umów ubezpieczenia spośród trzech kategorii:
1. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej właściciela zwierzęcia – zabezpiecza
właściciela zwierzęcia (albo inną osobę, która chowa zwierzę) przed ryzykiem
wysokich kosztów związanych z naprawieniem szkód wyrządzonych przez zwierzę
innym osobom. Obejmuje to zarówno koszty leczenia osoby pogryzionej przez
naszego psa (czyli odszkodowania i świadczenia wypłacane tytułem szkody na osobie)
jak i szkody na mieniu (np. zadrapany lakier na masce samochodu sąsiada, po której
przebiegł nasz kot).
2. Ubezpieczenia kosztów leczenia zwierzęcia – zależnie od wariantu obejmować może
leczenie wyłącznie operacyjne ratujące życie, leczenie chorób i urazów powstałych w
wyniku nieszczęśliwego wypadku bądź (w najszerszych pakietach) leczenie chorób
ujawnionych w okresie ubezpieczenia.
3. Ubezpieczenia typu assistance w związku z posiadaniem zwierzęcia – o ile dostępne
na rynku to zapewne jako opcja rozszerzające tzw. assitance domowe, tj. w razie
wypadku właściciela można liczyć na pomoc w organizacji opieki nad zwierzętami
domowymi, informację o niezbędnych warunkach podróży dla zwierzęcia (psa, kota),
zorganizowanie wizyty u weterynarza czy zorganizowanie napraw drobnych usterek
domowych spowodowanych przez zwierzęta.
Wybór czy zawrzeć umowę i w jakim wariancie oczywiście jest zależny przede
wszystkim od indywidualnych potrzeb właściciela zwierzęcia, warunków proponowanych
przez ubezpieczycieli i od przewidywanej składki. Pewnie każdy kto płacił za leczenie
swojego pupila wie, że koszty leczenia zwierząt potrafią być niebagatelne, a przecież w
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przypadku zwierząt nie można liczyć na wsparcie NFZ czy refundację kosztów zakupów
lekarstw.
Większość umów ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy – jest to powszechnie
przyjęta praktyka na rynku. Formalnie nie ma żadnych przeszkód by był to dowolny inny
dogodny dla ubezpieczającego i ustalony z ubezpieczycielem okres. Dobrym przykładem
mogą być tu umowy ubezpieczenia zwierząt zawierane na okres trwania zawodów
sportowych czy wystaw, w których zwierze bierze udział.
Wypada stwierdzić, że polski rynek ubezpieczeń zwierząt jest raczej niewielki. Trudno w
tym miejscu analizować czy przyczyną, dla której umów ubezpieczenia zwierząt jest
relatywnie mało, jest brak popytu po stronie właścicieli zwierząt czy też raczej popyt istnieje,
ale jest niedostrzegany przez towarzystwa ubezpieczeń. Faktem pozostaje, że o ile
teoretycznie nie ma przeszkód, aby zawrzeć umowę ubezpieczenia dla jakiegokolwiek
zwierzęcia, o tyle w praktyce na polskim rynku ubezpieczeniowym funkcjonują
ubezpieczenia zwierząt gospodarskich (np. bydło), hodowlanych (m.in. drób, świnie, owce,
nutrie, fretki), a ze zwierząt domowych relatywnie łatwo ubezpieczyć można psy oraz koty.
Spotkać można ubezpieczenia dedykowane właścicielom koni. Nie ma żadnych przeszkód
formalnych, aby umowa ubezpieczenia obejmowała również inne zwierzęta jednak
znalezienie oferty ubezpieczeniowej dla rzadziej spotykanych zwierząt (zwłaszcza zwierząt
egzotycznych) będzie bardzo trudne. Jest to sytuacja wyraźnie różna od sytuacji rynkowej w
innych państwach europejskich, gdzie ubezpieczenia od kosztów leczenia zwierząt i
assistance są powszechne (np. kraje skandynawskie czy Wielka Brytania).
Na co zwrócić szczególną uwagę
Pomimo ograniczonych możliwości wyboru oferty ubezpieczeniowej, właściciel
zwierzęcia chcący się zabezpieczyć poprzez umowę ubezpieczenia powinien zwrócić uwagę
na warunki, na których umowa jest zawierana. Opisane one będą w polisie, którą dostarczy
ubezpieczyciel (np. wysokość składki, okres ubezpieczenia, suma ubezpieczenia) i w
ogólnych warunkach ubezpieczenia (o.w.u.) W praktyce o.w.u. doprecyzowują zakres
udzielanej ochrony. To w o.w.u. należy szukać definicji zdarzeń, które podlegają ochronie,
katalogu wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela, czy postanowień na temat karencji
czy udziału własnego. Warto zwrócić uwagę, że stosowanie udziału własnego (określanego
kwotowo lub procentowo) jest bardzo powszechne w ubezpieczeniach zwierząt.
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Często ubezpieczenie zwierząt nie jest osobną umową, a rozszerzeniem ochrony
wynikającej z innych umów ubezpieczenia (np. OC w życiu prywatnym, ubezpieczenia
mienia domowego czy assistance).
W szczególności analizując warunki przedstawione przez ubezpieczyciela w o.w.u. należy
zwrócić uwagę w jakich sytuacjach ubezpieczyciel będzie zwolniony od odpowiedzialności
bądź odpowiedzialność ta będzie ograniczona. Zdecydowana większość umów ubezpieczenia
zwierząt, dostępna dla osób fizycznych, wyłącza spod odpowiedzialności ubezpieczyciela
szkody będące następstwem popełnienia bądź usiłowania popełnienia przestępstwa, szkody
będące wynikiem wojny czy zamieszek itp. Dla dobrowolnych umów ubezpieczenia zwierząt
typowymi wyłączeniami odpowiedzialności objęte są szkody będące następstwem:
 chorób dziedzicznych;
 schorzeń istniejących przed zawarciem umowy ubezpieczenia;
 opieki związanej z ciążą i porodami zwierząt;
 badań kontrolnych;
 leczenia stomatologicznego;
 wyczynowego uprawiania sportu przez zwierzęta;
 szkód będących efektem zaniedbania zwierzęcia (np. wskutek niewłaściwego bądź
niewystarczającego żywienia);
 niewłaściwego leczenia;
 chorób wynikających z zaniedbania szczepień ochronnych.
Oczywiście, jest to katalog przykładowy, który ulega modyfikacji zależnie od gatunku
zwierzęcia, jego wartości czy rozszerzeń odpowiedzialności o dodatkowe klauzule.
Chcąc zawrzeć umowę ubezpieczenia zwierzęcia od kosztów leczenia trzeba się liczyć
z możliwością specyficznych oczekiwań ubezpieczyciela. Często do wniosku o zawarcie
umowy ubezpieczenia trzeba załączyć oświadczenie o stanie zdrowia zwierzęcia. Jeżeli
zwierzę jest rasowe, bądź drogie można się spotkać z koniecznością przedstawienia opinii
weterynarza o stanie zdrowia zwierzęcia i okazania dokumentacji potwierdzającej
pochodzenie zwierzęcia, a nawet trzeba liczyć się z ewentualnością, że ubezpieczyciel
uzależni zawarcie umowy ubezpieczenia od oceny stanu zdrowia zwierzęcia przez
weterynarza wskazanego przez ubezpieczyciela (aczkolwiek trzeba przyznać, że są to bardzo
rzadkie przypadki). Zabiegi te mają szczególne znaczenia w przypadku zwierząt bardzo
drogich (w tym wystawowych), bo pośrednio pomagają też prawidłowo ustalić sumę
ubezpieczenia.
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Dobrowolne ubezpieczenia zwierząt wydają się ciekawą i nie do końca
zagospodarowaną niszą. Zapełnienie tej niszy pozostaje w dobrze rozumianym interesie
ubezpieczycieli i potencjalnych ubezpieczających. Z jednej strony bowiem poszerzenie oferty
ubezpieczeniowej dałoby szansę na rozwój tego rynku, a z drugiej strony aktualna niewielka
oferta nie pozwala na łatwe popularyzowanie wśród właścicieli zwierząt idei ubezpieczenia
się od odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane w związku z chowaniem
zwierząt, czy kosztów leczenia pupili.
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Odpowiedzialność cywilna i ubezpieczeniowa za szkody wyrządzone w związku
z ruchem ciągników rolniczych

W świetle definicji zawartej w art. 2 pkt 44 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o
ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.) ciągnik rolniczy jest to
pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia rozwijanie prędkości nie mniejszej niż 6
km/h, skonstruowany do używania łącznie ze sprzętem do prac rolnych, leśnych lub
ogrodniczych; ciągnik taki może być również przystosowany do ciągnięcia przyczep oraz do
prac ziemnych.
Posiadacz ciągnika musi zawrzeć umowę ubezpieczenia OC
Ciągnik rolniczy jest również pojazdem mechanicznym w rozumieniu ustawy z dnia 22
maja

2003

r.

o

ubezpieczeniach

obowiązkowych,

Ubezpieczeniowym

Funduszu

Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jedn. Dz. U. z
2013 r., poz. 392 z późn. zm.; dalej: u.u.o.). Na posiadaczach pojazdów mechanicznych ciąży
zaś obowiązek zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (art. 23 ust. 1 u.u.o.).
Stosownie do art. 34 u.u.o., z ubezpieczenia tego odszkodowanie przysługuje wtedy,
gdy posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym (a więc również ciągnikiem rolniczym)
są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę,
będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia
lub uszkodzenia mienia. Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego
uważa się również szkodę powstałą podczas i w związku z:
1) wsiadaniem do pojazdu mechanicznego lub wysiadaniem z niego;
2) bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu mechanicznego;
3) zatrzymaniem lub postojem pojazdu mechanicznego.
Warto przy tym podkreślić, iż na użytek prawa cywilnego powszechnie przyjmowana
jest szeroka koncepcja ruchu pojazdu, znacznie szersza niż tylko w znaczeniu czysto
fizycznym. Pojazd jest zatem zawsze w ruchu, gdy się przemieszcza (również siłą

bezwładności), jak też, gdy wprawdzie się nie porusza, ale pracuje w nim silnik. W ruchu w
znaczeniu prawnym znajduje się także pojazd zatrzymany, a więc chwilowo unieruchomiony,
z wyłączonym silnikiem, lecz bez opuszczenia go przez kierującego i pasażerów, a także
pojazd unieruchomiony na trasie na skutek awarii. Ruch kończy dopiero postój pojazdu, czyli
zaparkowanie go w trwały sposób (por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 13 lipca 1976 r.,
sygn. akt IV CR 241/76, i z dnia 7 kwietnia 2005 r., sygn. akt II CK 572/04).
Odpowiedzialność odszkodowawcza wynikająca z ruchu ciągnika
W przypadku szkody wyrządzonej w związku z ruchem ciągnika rolniczego
odszkodowanie z obowiązkowego ubezpieczenia OC ustala się i wypłaca w granicach
odpowiedzialności cywilnej jego posiadacza lub kierującego (art. 36 ust. 1 zd. 1 u.u.o.).
Należy w związku z tym wyjaśnić, iż kierujący ciągnikiem, niebędący jego posiadaczem,
zawsze odpowiada na zasadach ogólnych, czyli według zasady winy określonej w art. 415 k.c.
Jeżeli zaś chodzi o odpowiedzialność posiadacza ciągnika to kluczową kwestią jest tu
odpowiedź na pytanie, czy i ewentualnie kiedy ciągnik rolniczy może zostać uznany za
„mechaniczny środek komunikacji”, o którym mowa w art. 436 § 1 k.c., a które to określenie
nie zostało w żaden sposób zdefiniowane.
W orzecznictwie sądów nie budzi żadnych wątpliwości, iż posiadacz ciągnika
przeznaczonego do prac w gospodarstwie rolnym ponosi odpowiedzialność za szkodę na
osobie lub mieniu, wyrządzoną przez ruch tegoż ciągnika, na zasadzie ryzyka przewidzianej
w art. 436 § 1 w zw. z art. 435 § 1 k.c. Posiadacz ten odpowiada zatem na zasadzie winy
jedynie w razie kolizji mechanicznych środków komunikacji (będących w ruchu) albo też w
razie szkody na osobie przewożonej z grzeczności, zgodnie z zastrzeżeniem poczynionym w
art. 436 § 2 k.c.
Na potwierdzenie powyższego stwierdzenia przywołać można kilka znaczących
orzeczeń Sądu Najwyższego, poczynając od uchwały z dnia 7 marca 1968 r. (sygn. akt III
PZP 1/68). W jej uzasadnieniu podkreślono, iż przepis art. 436 § 1 k.c. nie stawia wymagania,
żeby pojazd był przeznaczony do ruchu na drogach publicznych. Brak więc podstaw do
ograniczania jego działania tylko do tej kategorii pojazdów. Ciągnik zaś jest pojazdem
mechanicznym przeznaczonym do ciągnięcia pojazdów bez własnego napędu, czyli przyczep,
naczep, maszyn rolniczych czy budowlanych. Ciągniki są napędzane niemal wyłącznie
silnikami spalinowymi, są więc poruszane za pomocą sił przyrody. Przeznaczenie ciągnika w
danym momencie do takich czy innych celów nie może zaś zmieniać jego charakteru, gdyż z
istoty swej jest on środkiem komunikacji.

Również w wyroku z dnia 6 lipca 1999 r. (sygn. akt III CKN 312/98) Sąd Najwyższy
przychylił się do takiego stanowiska. Zauważył przy tym, że ciągniki rolnicze podlegają
rejestracji, mogą poruszać się po drogach publicznych jako środki transportu (komunikacji), a
ich posiadacze podlegają obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za
szkody związane z ich ruchem. Od dawna przyjmowany jest też pogląd, że odpowiedzialność
na podstawie art. 436 § 1 k.c. nie jest związana z trakcyjną funkcją pojazdu w chwili
zdarzenia (orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 26 sierpnia 1958 r, sygn. akt III CR 1370/57).
Kolejnym orzeczeniem, jakie warto przywołać, jest wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13
czerwca 2002 r. (sygn. akt V CKN 1051/00). Tutaj również zauważa się, iż omawiany przepis
nie stawia wymagania, by pojazd był przeznaczony do ruchu na drogach publicznych, nie
wyłącza też z zakresu jego obowiązywania żadnych pojazdów ze względu na kryterium celu,
jakiemu służą. Ciągnik rolniczy pozostaje ze swojej istoty środkiem transportu (w znaczeniu
potocznym: przewóz ludzi i ładunków, różnymi środkami lokomocji), a w rozumieniu art. 436
§ 1 k.c. środkiem komunikacji (w powszechnym rozumieniu jest to utrzymywanie łączności
między różnymi miejscami przy pomocy środków lokomocji, ale też przewożenie ludzi i
ładunków) niezależnie od jego przeznaczenia w danym momencie.
Szkoda wyrządzona w związku z ruchem maszyny złączonej z ciągnikiem
Co istotne, w ostatnim z przywołanych orzeczeń Sąd Najwyższy stwierdził także, iż
ciągnik rolniczy dokonujący wraz z zagregowaną z nim maszyną rolniczą uprawy gruntu jest
mechanicznym środkiem komunikacji w rozumieniu tego przepisu. Stwierdzenie to ma
niezwykle istotne reperkusje praktyczne, o czym świadczyć może dla przykładu sprawa, która
znalazła rozstrzygnięcie w wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 7 lutego 2012 r.
(sygn. akt I ACa 1382/11). Powód i jego brat pojechali na pole ciągnikiem, do którego
podłączona była za pomocą wału napędowego maszyna do prasowania słomy. W pewnym
momencie brat powoda został zawołany do pracującego w pobliżu kombajnu i odszedł od
ciągnika, zostawiając go z włączonym silnikiem i podłączoną prasą do słomy. W tym czasie
powód uległ wypadkowi z udziałem maszyny prasującej – brat odnalazł go nieprzytomnego i
pozbawionego ręki, która została wciągnięta w maszynę. W tak zakreślonym stanie
faktycznym Sąd Apelacyjny podkreślił, iż ciągnik rolniczy ze swej istoty jest przeznaczony
do napędzania innych maszyn rolniczych, zaś maszyna nieposiadająca własnego napędu
połączona z ciągnikiem, tak jak maszyna do prasowania słomy, wprawiana jest w ruch za
pomocą silnika ciągnika. Wypadek spowodowany działaniem maszyny złączonej z
ciągnikiem należy zatem traktować jako spowodowany ruchem pojazdu mechanicznego. Nie

ma przy tym znaczenia, że okoliczności wypadku związane były wyłącznie z pracą maszyny,
a nie z ciągnikiem ją napędzającym, bowiem środkiem komunikacji, o którym mowa w art.
436 § 1 k.c. jest ciągnik rolniczy wraz ze sprzężoną z nim maszyną. Odpowiedzialność
odszkodowawczą ponosi w związku z tym pozwany zakład ubezpieczeń na podstawie umowy
obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza ciągnika.
Inny przykład z praktyki sądów powszechnych to wyrok Sądu Apelacyjnego w
Katowicach z dnia 25 czerwca 2013 r. (sygn. akt I ACa 247/13). Wypadkiem, za który
odpowiedzialność odszkodowawczą ponosi zakład ubezpieczeń ubezpieczający w zakresie
OC posiadacza ciągnika rolniczego, zostało uznane zdarzenie, do którego doszło w trakcie
opróżniania szamba za pomocą beczki na fekalia połączonej z ciągnikiem za pomocą wału
napędowego. Kierujący ciągnikiem poprosił swojego ojca, by ten sprawdził przez okienko w
beczce poziom jej napełnienia. Ojciec przeszedł więc do przedniej części beczki, w pobliże
pracującego wału napędowego. W tym momencie kierującemu ześlizgnęła się noga z
naciśniętego pedału sprzęgła, w wyniku czego nastąpiło gwałtowne szarpnięcie do przodu
ciągnika, a poszkodowany został popchnięty przyczepą i upadł na wał napędowy, co
spowodowało

u

niego

ciężkie

obrażenia

ciała.

Ubezpieczyciel

odmówił

zapłaty

zadośćuczynienia za krzywdę, jednak sądy obu instancji nie miały wątpliwości, że wypadek
ma związek z ruchem pojazdu mechanicznego.
Odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody związane z ruchem ciągnika
Należy podkreślić, iż rzeczą zupełnie normalną jest, że wypadek związany z szeroko
rozumianym ruchem pojazdu mechanicznego pozostaje w związku przyczynowym nie tylko z
tym ruchem, ale także np. działalnością gospodarczą prowadzoną przez posiadacza pojazdu
czy prowadzeniem przez niego gospodarstwa rolnego. Ciągnik rolniczy, niezależnie od tego,
czy służy do transportu towaru załadowanego na przyczepę, czy też do przemieszczenia
maszyny rolniczej z nim złączonej, a nawet do pracy w polu przy użyciu złączonego z nim
sprzętu rolniczego, jest jednak bez wątpienia środkiem komunikacji, o którym mowa w art.
436 § 1 k.c., a zatem jego posiadacz może ponosić odpowiedzialność opartą na zasadzie
ryzyka. Nie ma bowiem przesądzającego znaczenia funkcja pojazdu wypełniana w momencie
powstania szkody, lecz to, czy szkoda ta powstała w związku z ruchem tego pojazdu (tak
również Sąd Najwyższy w wyrokach z dnia 21 maja 2009 r., sygn. akt V CSK 444/08, i z dnia
19 grudnia 2013 r., sygn. akt II CSK 157/13).
Posiadacz ciągnika rolniczego jest ponadto objęty obowiązkiem zawarcia ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Za szkodę wyrządzoną w

związku z ruchem ciągnika odpowiada zatem również ubezpieczyciel w ramach tego
ubezpieczenia, z wyjątkiem jedynie szkód enumeratywnie wymienionych w art. 38 ust. 1
u.u.o. (zob. także G. Bieniek, Odpowiedzialność cywilna za wypadki drogowe, Warszawa
2006, s. 12-16). Dotyczy to również szkody wyrządzonej ruchem maszyny złączonej z
ciągnikiem i napędzanej dzięki pracy jego silnika (zob. także nieprawomocny wyrok Sądu
Okręgowego w Olsztynie z dnia 25 października 2013 r., sygn. akt I C 723/12).
Wskazuje się natomiast na ogół, że szkoda wyrządzona w związku z ruchem ciągnika
rolniczego nie jest objęta obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej
rolników. Zgodnie bowiem z art. 50 ust. 2 u.u.o., z ubezpieczenia OC rolników
odszkodowanie przysługuje również wtedy, gdy szkoda powstała w związku z ruchem
pojazdów wolnobieżnych w rozumieniu przepisów Prawa o ruchu drogowym, będących w
posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z
posiadaniem tego gospodarstwa rolnego. Ciągnik rolniczy jest zaś odrębną kategorią
pojazdów i nie może być utożsamiany z pojazdem wolnobieżnym. Dlatego też ubezpieczenie
OC rolników obejmuje jedynie te szkody związane z ruchem pojazdów, które powstały w
związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych (np. wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z
dnia 30 października 2012 r., sygn. akt I C 244/11).
Warto przy okazji wspomnieć, iż podobne do wyżej opisanych problemy z uzyskaniem
świadczenia

od

ubezpieczyciela

mogą

dotyczyć

także

ubezpieczenia

następstw

nieszczęśliwych wypadków (NNW). Przedmiotem takiego ubezpieczenia są na ogół
następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdu oraz
podczas wsiadania i wysiadania z niego. Również więc wówczas, gdy do wypadku dojdzie w
trakcie pracy ciągnika na polu uprawnym, jego negatywne dla osoby ubezpieczonej
następstwa będą objęte ubezpieczeniem NNW (por. wyrok Sądu Rejonowego w Ząbkowicach
Śląskich z dnia 26 lutego 2014 r., sygn. akt I C 12/13).

Piotr Budzianowski
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Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych – OC, AC, NNW, ASSISTANCE – jak wybrać
najlepszy produkt?
W niniejszym opracowaniu postaram się w sposób przystępny przedstawić i pokrótce
omówić poszczególne rodzaje ubezpieczeń, które na ogół wchodzą w skład pakietów
ubezpieczeń komunikacyjnych oferowanych na polskim rynku ubezpieczeniowym. Obecnie
dostępne produkty ubezpieczeniowe, oprócz ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych, którego warunki określa ustawa, zapewniają ochronę ubezpieczeniową w
bardzo szczegółowo określonych sytuacjach, jakie mogą nam się przydarzyć podczas szeroko
rozumianej podróży pojazdem. Dlatego zawsze pamiętajmy o czytaniu ogólnych warunków
ubezpieczenia, które stanowią integralną część umowy ubezpieczenia, i które wyznaczają
zakres praw i obowiązków stron umowy. Warunki określają w jakich sytuacjach zakład
ubezpieczeń będzie ponosił odpowiedzialność, a w jakich sytuacjach będzie ona wyłączona.
Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
Jest to ubezpieczenie o szczególnej wadze, chroniące przede wszystkim osoby, które
mogą zostać poszkodowane wskutek wypadku przez nas spowodowanego. Poszkodowany
dzięki temu ubezpieczeniu nie jest narażony na to, że nas jako sprawcę szkody nie będzie stać
na naprawienie szkody (uszkodzony pojazd, koszty leczenia, zadośćuczynienie i inne koszty)
lub że wyrządzona szkoda zostanie naprawiona zbyt późno lub nie będzie naprawiona w
ogóle.
Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych regulowane
jest przez zapisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, która określa:
 zasady zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych, obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z
tytułu posiadania gospodarstwa rolnego i obowiązkowego ubezpieczenia budynków
wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych;
 sposób kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umów ubezpieczeń oraz konsekwencje
niespełnienia tego obowiązku;

 podstawowe zasady, jakim powinny odpowiadać inne umowy ubezpieczeń
obowiązkowych;
 zadania i zasady działania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Polskiego
Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Z ubezpieczenia komunikacyjnego OC odszkodowanie przysługuje wtedy, gdy posiadacz lub
kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w
związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała,
rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia. Ubezpieczeniem tym
objęta jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym
w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z
ruchem tego pojazdu. Należy też pamiętać, że za szkodę powstałą w związku z ruchem
pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą podczas i w związku z:
 wsiadaniem do pojazdu mechanicznego lub wysiadaniem z niego;
 bezpośrednim załadowywaniem i rozładowywaniem pojazdu mechanicznego;
 zatrzymaniem lub postojem pojazdu mechanicznego.
Należy pamiętać, że są takie przypadki, w których zakład ubezpieczeń, jak również
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, mają roszczenie zwrotne (tzw. regres) wobec
kierującego pojazdem. Chodzi o sytuację, gdy kierujący pojazdem mechanicznym:
 wyrządził szkodę umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości
(tzn. gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi
co najmniej 0,2 ‰ albo obecności w wydychanym powietrzu co najmniej 0,1 mg
alkoholu w 1 dm3) albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych
lub innych środków o podobnym charakterze;
 wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;
 nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z
wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo
pościg za przestępcą;
 zbiegł z miejsca zdarzenia.
Jest to katalog zamknięty, wobec czego w innych przypadkach poza określonymi powyżej
zakładowi ubezpieczeń nie będzie przysługiwał regres do kierującego pojazdem.
Warto zaznaczyć, że zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i
PBUK taryfy oraz wysokość składek ubezpieczeniowych za ubezpieczenia obowiązkowe
ustala zakład ubezpieczeń informując o wprowadzeniu i o każdej zmianie taryfy organ

nadzoru – Komisję Nadzoru Finansowego – wskazując w szczególności na analizę
szkodowości oraz kosztów obsługi ubezpieczenia uzasadniającą wprowadzenie każdorazowej
zmiany w taryfach. Oznacza to pewną dowolność w kształtowaniu przez zakłady ubezpieczeń
taryf składek za ubezpieczenia obowiązkowe.

Ubezpieczenie autocasco (AC)
Ubezpieczenie AC ma przede wszystkim zrekompensować koszty naprawy pojazdu w
przypadku jego uszkodzenia częściowego lub całkowitego – najczęściej wskutek zawinionego
przez kierującego zderzenia, kolizji z innym pojazdem lub przedmiotem znajdującym się na
zewnątrz/poza pojazdem np. drzewem, ogrodzeniem, budynkiem, czy też zwierzęciem.
Ubezpieczenie AC może również obejmować ochronę z tytułu kradzieży pojazdu lub tylko
kradzieży czy spalenia.
Zawarcie umowy ubezpieczenia AC oznacza przystąpienie do warunków umowy,
jakie dany zakład ubezpieczeń określił w ogólnych warunkach ubezpieczenia autocasco
pojazdów. Jest to odrębny dokument, zazwyczaj kilkunasto-stronnicowy. Warunki są tzw.
wzorcem umownym, co oznacza, że wiążą drugą stronę (klienta), jeżeli zostaną doręczone
przed zawarciem umowy. Pośrednik ubezpieczeniowy (agent/multiagent lub broker) powinien
udostępnić nam treść warunków odpowiednio wcześniej przed zawarciem umowy
ubezpieczenia, abyśmy mieli wystarczająco dużo czasu na szczegółowe zapoznanie się z ich
treścią. Należy pamiętać, że zawierając umowę ubezpieczenia najczęściej podpisujemy, że
zapoznaliśmy się z treścią warunków ubezpieczenia, a więc będą nas one wiązać.
Mając na uwadze charakter umowy ubezpieczenia AC, przed jej zawarciem należy
zapoznać się szczegółowo z postanowieniami

ogólnych warunków ubezpieczenia

określającymi przedmiot ubezpieczenia, zakres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej,
wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń czy zasady postępowania i wyliczania
należnego odszkodowania w razie powstania szkody.
Wysokość składki ubezpieczeniowej jest ważna, lecz najważniejsze powinno być
dopasowanie zakresu świadczonej ochrony ubezpieczeniowej do naszych wcześniej
zdefiniowanych potrzeb. Zazwyczaj mniejsza składka ubezpieczeniowa oznacza węższy
zakres ochrony oraz bardziej restrykcyjne zasady wyliczenia wartości szkody, co w praktyce
przekłada się na wypłatę odszkodowania w znacznie mniejszej wysokości niż rzeczywiście
poniesione koszty. Zatem warto uiścić nieraz wyższą składkę, która zapewnia ochronę
ubezpieczeniową, pozwalającą na uzyskanie odszkodowania na satysfakcjonującym
poziomie.

Co ważne, umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie pisemnego wniosku (lub
rejestrowanej rozmowy telefonicznej), który bardzo często zawiera wiele pytań dotyczących
pojazdu, zabezpieczenia przed kradzieżą, miejsca i sposobu użytkowania i garażowania,
obecnego i poprzednich właścicieli, przebiegu ubezpieczenia i innych okoliczności
określających ryzyko powstania szkody. Zgodnie z przepisami prawa (art. 815 k.c.)
ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości ubezpieczyciela wszystkie znane sobie
okoliczności, o które ubezpieczyciel zapytywał w formularzu oferty albo przed zawarciem
umowy w innych pismach. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia, mimo braku odpowiedzi
na poszczególne pytania ubezpieczyciela, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne.
Wszelkie niezgodności, jakie zostaną później ujawnione, zakład ubezpieczeń może
wykorzystać przeciwko ubezpieczającemu i powołać jako uzasadnienie odmowy wypłaty lub
redukcji odszkodowania.
Jeżeli umowa ubezpieczenia autocasco została zawarta na okres dłuższy niż 6
miesięcy (zwykle jest to umowa zawierana na 12 miesięcy), konsument ma prawo odstąpić od
umowy w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy. Dla przedsiębiorców termin ten jest krótszy
i wynosi 7 dni. Do takiego odstąpienia nie jest potrzebna zgoda zakładu ubezpieczeń, bowiem
po oświadczeniu w tym zakresie umowa zostaje rozwiązana. Pozostaje obowiązek zapłaty
składki za okres, w którym umowa obowiązywała i była świadczona ochrona
ubezpieczeniowa.

Ubezpieczenie NNW
W ubezpieczeniach NNW przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa
nieszczęśliwego wypadku, którego skutkiem są uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia
powodujące stały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego. Pojęcie nieszczęśliwego
wypadku nie zostało zdefiniowane przez przepisy prawa, pozostawiając tym samym swobodę
przy określaniu tego pojęcia w ogólnych warunkach ubezpieczenia. W praktyce wypracowano
definicję nieszczęśliwego wypadku jako „każde działające z zewnątrz w sposób nagły na
ciało ubezpieczonego zdarzenie, w którego bezpośrednim następstwie ubezpieczony
niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała lub zmarł”.
Ogólne warunki ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów definiują zwykle
nieszczęśliwy wypadek jako nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną pozostające w
związku z ruchem pojazdu mechanicznego, w następstwie którego ubezpieczony niezależnie
od swojej woli doznał trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. Trwałość
uszczerbku oznacza, że naruszenie funkcji organizmu na skutek nagłego wypadku musi mieć

charakter stały, niezmienny, który ograniczy sprawność poszkodowanego praktycznie do
końca jego życia. Jaskrawymi przykładami obrazującymi tego typu uszczerbki są utrata
wzroku, słuchu, kończyn, całkowity paraliż, ale też skomplikowane złamanie skutkujące
ograniczeniami ruchowymi w przyszłości.
W razie zaistnienia zdarzenia powodującego odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń,
wypłacane jest ubezpieczonemu świadczenie stanowiące iloczyn procentowego uszczerbku na
zdrowiu i sumy ubezpieczenia, a w przypadku śmierci ubezpieczonego – 100% sumy
ubezpieczenia wypłacane jest uprawnionym z umowy ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia
stanowi maksymalną wysokość świadczenia, które może być wypłacone z ubezpieczenia
NNW każdemu z ubezpieczonych, a w przypadku ich śmierci uprawnionym.
W pakietach ubezpieczeń komunikacyjnych zazwyczaj możemy wybrać jedną z kilku
opcji wysokości sum ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów (10 000 zł, 25 000 zł, 50 000
zł).

Assistance komunikacyjne
Assistance (ang. pomoc, wsparcie) to dobrowolna umowa ubezpieczenia, zwykle
wchodząca w skład pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych w zakresie podstawowych
świadczeń, a za dodatkową opłatą w wersjach rozszerzonych. Ubezpieczenie to na celu
świadczenie usług dla zapewnienia komfortu i poczucia bezpieczeństwa w różnych sytuacjach
życiowych dotyczących zdarzeń komunikacyjnych: uzyskania informacji o dalszym
postępowaniu w razie wypadku czy awarii, lokalizacji najbliższego serwisu, możliwości
naprawy na miejscu, dostarczenia paliwa lub uruchomienia silnika (np. zimą), dodatkowego
holowania, najmu pojazdu zastępczego, zakwaterowania w hotelu, umożliwienia kontynuacji
podróży lub powrotu i inne, w których świadczona jest pomoc na koszt ubezpieczyciela.
Podobnie jak w ubezpieczeniu NNW, w pakietach ubezpieczeń, assistance oferowane
jest w wersji podstawowej (zwykle jest to holowanie po awarii lub wypadku z określonym
limitem kilometrów), zaś po opłaceniu dodatkowej składki możemy liczyć na szeroki
wachlarz świadczeń w ramach tego ubezpieczenia.

Podsumowanie
Dobre ubezpieczenie to takie, które będzie odpowiadało naszym potrzebom. Warto
więc przed zakupem pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych lub kiedy będziemy myśleli o
przedłużeniu ubezpieczenia u dotychczasowego ubezpieczyciela, zastanowić się czego tak
naprawdę potrzebujemy. Przeczytajmy ogólne warunki ubezpieczenia umów dobrowolnych

(AC, NNW, Assistance) kilku zakładów ubezpieczeń, choćby tylko rozdziały dotyczące
zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela czy wyłączeń odpowiedzialności. Odpowiedzmy
sobie na pytanie czy często będziemy podróżowali po kraju, wyjeżdżali za granicę (przyda się
dobry pakiet assistance). Właściwie określając swoje wymagania dotyczące pakietu
ubezpieczeń komunikacyjnych, łatwiej będziemy mogli podjąć decyzję odnośnie zakupu
ubezpieczenia. Bardzo pomocne okazać się może również korzystanie z różnego rodzaju
opracowań czy blogów dostępnych w internecie, prowadzonych przez osoby mające duże
doświadczenie na rynku ubezpieczeń – zobacz np.: 18 sposobów jak płacić mniej za
ubezpieczenie samochodu. Należy również pamiętać o tradycyjnych formach sprzedaży
ubezpieczeń czyli przez pośredników ubezpieczeniowych. Pośrednikami ubezpieczeniowymi
w Polsce mogą być agenci ubezpieczeniowi oraz brokerzy ubezpieczeniowi. Agent
ubezpieczeniowy może sprzedawać ubezpieczenia jednego zakładu ubezpieczeń (tzw. agent
na wyłączność) lub posiadać ofertę kilku/kilkunastu zakładów ubezpieczeń (tzw. multiagent).
Broker ubezpieczeniowy natomiast działa na rzecz osoby poszukującej ochrony
ubezpieczeniowej i jest zobowiązany wybrać najlepszą ofertę, dopasowaną do potrzeb
przedstawionych przez osobę, która chce zawrzeć umowę ubezpieczenia.

Paweł Wawszczak
główny specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych

Wydatki rzeczywiście poniesione na najem pojazdu zastępczego i zaoszczędzone wydatki
na eksploatację własnego pojazdu mechanicznego

Uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu mechanicznego w wypadku komunikacyjnym
rodzi szereg negatywnych skutków w sferze majątkowej poszkodowanego. Oprócz kosztów
naprawy pojazdu lub zakupu nowego środka transportu poszkodowany ponosi szereg
wydatków będących następstwem zdarzenia wywołującego szkodę: koszty holowania,
parkowania

pozostałości

powypadkowych,

oceny

technicznej

zakresu

uszkodzeń,

wyrejestrowania pojazdu po jego zniszczeniu lub dodatkowych badań technicznych w razie
naprawy uszkodzonego pojazdu, etc. W większości przypadków wskutek zniszczenia lub
uszkodzenia pojazdu mechanicznego następuje czasowa utrata możliwości korzystania przez
poszkodowanego z pojazdu. Poszkodowani, którzy wykorzystują swoje pojazdy mechaniczne
do celów zawodowych lub prywatnych, nie posiadając innego, wolnego i nadającego się do
wykorzystania pojazdu mechanicznego, bardzo często – w celu odtworzenia możliwości
korzystania z rzeczy w dotychczasowym zakresie – zmuszeni są na pewien czas wynająć
pojazd zastępczy. Następnie kierują roszczenie o refundację kosztów najmu pojazdu
zastępczego do sprawcy szkody lub jego ubezpieczyciela.
W dniu 17 listopada 2011 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt III CZP 05/11) podjął
uchwałę o następującej treści: „Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy
obowiązkowego

ubezpieczenia

odpowiedzialności

cywilnej

posiadaczy

pojazdów

mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego do
prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki
na najem pojazdu zastępczego; nie jest ona uzależniona od niemożności korzystania przez
poszkodowanego z komunikacji zbiorowej”.
Innymi słowy, jeżeli poszkodowany wskutek czynu niedozwolonego utracił
możliwość korzystania z rzeczy, a nie posiada innego, wolnego i nadającego się do
wykorzystania pojazdu mechanicznego, wynajmie pojazd zastępczy o zasadniczo podobnej
klasie, według stawki czynszu najmu obowiązującej na lokalnym rynku i będzie korzystał z

przedmiotu najmu w okresie naprawy pojazdu mechanicznego lub w okresie niezbędnym do
zakupu innego pojazdu, to koszty poniesione z powyższego tytułu będą mogły być
kwalifikowane jako wydatki celowe i ekonomicznie uzasadnione. Ubezpieczyciel nie może
uzależniać swojej odpowiedzialności od tego, że poszkodowany nie mógł skorzystać z
komunikacji publicznej lub skorzystanie z niej było niedogodne.
Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały podkreślił dwukrotnie, że refundacji
podlegają rzeczywiście poniesione wydatki na najem pojazdu zastępczego oraz że
ubezpieczyciel może pomniejszyć należne odszkodowanie z tego tytułu o zaoszczędzone
wydatki na eksploatację własnego pojazdu. Te wskazania Sądu Najwyższego doprowadziły
do wykształcenia się wśród niektórych zakładów ubezpieczeń stanowisk, w świetle których
odszkodowanie za najem pojazdu zastępczego może nastąpić tylko wówczas, gdy
poszkodowany faktycznie zapłacił czynsz najmu oraz, że należne odszkodowanie może być
pomniejszone o 20% lub 10% tytułem zaoszczędzonych wydatków na najem pojazdu
zastępczego. Konsekwencją zajętych stanowisk jest zwiększenie sporów w tym obszarze, a co
za tym idzie i spraw sądowych. Warto zatem przeanalizować przywołane wypowiedzi Sądu
Najwyższego i udzielić odpowiedzi na pytanie, czym są wydatki rzeczywiście poniesione na
najem pojazdu zastępczego i czym są zaoszczędzone wydatki na eksploatację własnego
pojazdu.
Wydatki rzeczywiście poniesione
W uzasadnieniu uchwały z dnia 17 listopada 2011 r. Sąd Najwyższy wyraźnie
wskazał, że refundacji podlegają wydatki rzeczywiście poniesione przez poszkodowanego na
najem pojazdu zastępczego. W orzecznictwie Sądu Najwyższego ukształtował się pogląd, że
naprawa uszkodzonego pojazdu nie jest warunkiem wypłaty odszkodowania – bo istotne
znaczenie ma fakt powstania szkody, a nie jej naprawienia (por. uchwała Sądu Najwyższego z
dnia 15 listopada 2001 r. (sygn. akt III CZP 68/01); uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17
maja 2007 r. (sygn. akt III CZP 150/06); wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 lutego 2002 r.
(sygn. akt V CK 908/00); wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 czerwca 2001 r. (sygn. akt V
CKN 387/01)), jednak nie jest on adekwatny do sytuacji najmu pojazdu zastępczego. W
przypadku tego rodzaju roszczenia strata majątkowa powstaje dopiero z chwilą poniesienia
kosztów najmu pojazdu zastępczego.
Po publikacji uzasadnienia uchwały w praktyce rynkowej natychmiast pojawiły się
stanowiska, w świetle których refundacji podlegają wyłącznie wydatki faktycznie zapłacone
przez poszkodowanego na rzecz wynajmującego. Poszkodowany nie może zatem żądać

refundacji czynszu wymagalnego za pojazd zastępczy, tj. takiego którego upłynął termin do
zapłaty przez poszkodowanego, ale jeszcze niezapłaconego. Podobnie, cesjonariusz
wierzytelności nie może domagać się od ubezpieczyciela zapłaty wymagalnych kosztów
najmu, jeśli poszkodowany przed przelewem wierzytelności nie zapłacił czynszu najmu za
pojazd zastępczy. Bez znaczenia ma fakt, iż wymagalność czynszu najmu – zobowiązanie do
zapłaty powstało przed lub w czasie likwidacji szkody.
W mojej ocenie powyższej konstatacji nie można jednak poczytywać w taki sposób,
że warunkiem refundacji jest faktyczne zapłacenie przez poszkodowanego czynszu najmu, zaś
z kompensacji wyłączony jest wymagalny dług poszkodowanego. Zwrócić trzeba bowiem
uwagę, że powyższą ocenę Sąd Najwyższy sformułował w części rozważań poświęconych
niedopuszczalności kwalifikowania utraty możliwości korzystania z rzeczy jako szkody samej
w sobie. Nie można zatem interpretować jej jako zawężenie roszczenia tylko do przypadków
rzeczywiście zapłaconego czynszu najmu. Dodatkowo, w orzecznictwie Sądu Najwyższego
dominuje pogląd, iż szkoda równoznaczna jest z uszczerbkiem majątkowym, obejmującym
różnicę pomiędzy obecnym stanem majątkowym a stanem majątkowym, jaki zaistniałby,
gdyby nie zdarzenie wywołujące szkodę. Uszczerbek w majątku w postaci straty może
polegać nie tylko na zmniejszeniu majątku, lecz także na powstaniu nowych lub zwiększeniu
się istniejących zobowiązań (pasywów). Szkoda majątkowa w postaci straty (damnum
emergens) obejmuje zarówno zmniejszenie się aktywów, jak i zwiększenie się pasywów, przy
czym pasywa winy być rozumiane jako ciążące na danym podmiocie obowiązki powiązane z
prawami

majątkowymi

przysługującymi

innemu

podmiotowi.

Samo

zaciągnięcie

zobowiązania i powstanie długu oznacza „zarezerwowanie” w majątku dłużnika określonych
aktywów na poczet świadczenia, którego spełnienie staje się bezwzględnie konieczne w
terminie wymagalności. Same aktywa nigdy nie obrazują rzeczywistej sytuacji majątkowej
danej osoby. Powołując się na powyższe argumenty, Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 10
lipca 2008 r. (sygn. akt III CZP 62/08) zajął stanowisko, zgodnie z którym pojęcie strat, jakie
poszkodowany poniósł – w rozumieniu art. 361 § 2 k.c. – obejmuje także niezaspokojone
przez poszkodowanego wymagalne zobowiązania na rzecz osoby trzeciej. Wobec
powyższego koszty najmu samochodu zastępczego, choć niepokryte przez bezpośrednio
poszkodowanego, mogą wchodzić w skład szkody, jaką ten poniósł w wyniku zniszczenia lub
uszkodzenia pojazdu. Innymi słowy, refundacji może podlegać czynsz najmu pojazdu
zastępczego spełniony przez poszkodowanego lub niezaspokojony, lecz wymagalny.

Zaoszczędzone wydatki na eksploatację własnego pojazdu w okresie najmu pojazdu
zastępczego
Na przestrzeni ostatnich lat przedmiotem sporu pomiędzy poszkodowanymi a
zakładami ubezpieczeń jest także zagadnienie dotyczące dopuszczalności i wysokości
pomniejszenia należnego odszkodowania za wydatki na najem pojazdu zastępczego o
zaoszczędzone koszty eksploatacji własnego pojazdu, tj. wydatki, które zostałyby poniesione
przez poszkodowanego, gdyby jego samochód nie został uszkodzony lub zniszczony i gdyby
nie wynajmowałby samochodu zastępczego. Dopuszczalność pomniejszania w taki sposób
odszkodowania została zaaprobowana przez Sąd Najwyższy. W wyroku z dnia 8 września
2004 r. (sygn. akt IV CK 672/03) Sąd Najwyższy wskazał, że odszkodowanie za wydatki na
najem

pojazdu

mechanicznego

może

być

pomniejszone

o

zaoszczędzone

przez

poszkodowanego koszty eksploatacji własnego samochodu. Dopuszczalność stosowania tego
rodzaju pomniejszenia wysokości świadczenia odszkodowawczego można także znaleźć w
uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 marca 2003 r. (sygn. akt IV CKN
1961/00). Konkluzja ta jest oczywista i wynika z obowiązującej zasady compensatio lucri
cum damno (zasady przeciwdziałania wzbogaceniu się poszkodowanego). Również Sąd
Najwyższy w uchwale z dnia 17 listopada 2011 r. (sygn. akt III CZP 05/11) podtrzymał
stanowisko o możliwości stosowania tego rodzaju redukcji wysokości odszkodowania za
poniesione wydatki na najem pojazdu zastępczego.
Sąd Najwyższy w dotychczasowym orzecznictwie poświęconym problematyce
refundacji wydatków na najem pojazdu zastępczego nie odniósł się szczegółowo do metodyki
pomniejszania wysokości należnego odszkodowania, w szczególności nie przedstawił swojej
oceny jakiego dokładnie rodzaju wydatki na eksploatację należy brać pod uwagę. Czy należy
brać pod uwagę tylko różnicę w wydatkach na zakup płynów eksploatacyjnych, głównie
paliwa, czy może jakieś inne zaoszczędzone wydatki związane z faktem posiadania
samochodu. Sąd Najwyższy zakwestionował natomiast w wyroku z dnia 18 marca 2003 r.
(sygn. akt IV CKN 1961/00) i to bardzo wyraźnie dopuszczalność stosowania tzw.
„kilometrówki” – pomniejszenia wysokości należnego świadczenia odszkodowawczego z
tytułu poniesionych kosztów najmu pojazdu zastępczego o tzw. „kilometrówki”, czyli w
oparciu o stawki za 1 km przebiegu pojazdu, które określone są w rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu
dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych,
motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z
późn. zm.). Stanowisko to jest jednak pewną bardzo ważną podpowiedzią co do

dopuszczalności stosowania innych uproszczonych i zryczałtowanych form pomniejszenia
wysokości odszkodowania.
Do czasu wydania przez Sąd Najwyższy uchwały z dnia 17 listopada 2011 r. (sygn.
akt III CZP 05/11) w praktyce likwidacji szkód komunikacyjnych można było spotkać się z
przypadkami pomniejszenia odszkodowania za wydatki poniesione na najem pojazdu
zastępczego o tzw. „kilometrówki”, pomimo tego, że taka praktyka została już w 2003 r.
zakwestionowana przez Sąd Najwyższy. Po wydaniu uchwały przez Sąd Najwyższy,
wykształciła się wśród niektórych zakładów ubezpieczeń praktyka, która polega na
pomniejszeniu należnego odszkodowania za wydatki poniesione na najem pojazdu
zastępczego o z góry przyjętą stałą wartość procentową – 10% lub 20%, niezależnie od tego
czy w rzeczywistości poszkodowany zaoszczędził określone wydatki, a jeśli tak, to w jakiej
dokładnej wysokości.
Mając na uwadze zasadę odpowiedzialności za szkodę i wskazane powyżej
orzecznictwo Sądu Najwyższego nie można kwestionować dopuszczalności pomniejszenia
wysokości należnego odszkodowania za poniesione wydatki na najem pojazdu zastępczego o
zaoszczędzone przez poszkodowanego wydatki na eksploatację własnego pojazdu
mechanicznego. Przez wydatki na eksploatację należy rozumieć te koszty związane
bezpośrednio z faktem używania samochodu, a nie ze wszystkimi możliwymi wydatkami,
jakie mogą wiązać się z faktem posiadania pojazdu mechanicznego. Najczęściej spotykaną
sytuacją zaoszczędzenia określonych wydatków na eksploatację własnego pojazdu to
wynajęcie pojazdu mechanicznego o mniejszym spalaniu lub o spalaniu tańszego paliwa.
Różnica pomiędzy kosztem zakupu paliwa, które należałoby ponieść, gdyby poszkodowany
jeździł własnym samochodem, a kosztem zakupu paliwa w czasie najmu pojazdu
mechanicznego jest tym zaoszczędzonym wydatkiem. Zaoszczędzone wydatki mogą też
wystąpić w przypadku różnicy w zakupie i zużyciu niektórych innych płynów
eksploatacyjnych. Moim zdaniem nie można jednak kwalifikować jako zaoszczędzonych
wydatków, nakładów na rzecz odłożonych tylko w czasie, które chwilowo nie zostały
poniesione z powodu czasowego wyłączenia pojazdu z ruchu wskutek jego uszkodzenia, np.
kosztów badań technicznych czy wymiany elementów układu hamulcowego lub
wydechowego pojazdu w związku ze zużyciem określonych części. Tego rodzaju odłożone
wydatki nie są co do zasady faktycznie zaoszczędzonym i stałym wydatkiem, gdyż
poszkodowany i tak je poniesie w chwili naprawy lub bezpośrednio po naprawie
uszkodzonego pojazdu mechanicznego.

Fakt zaoszczędzonych wydatków na eksploatację własnego samochodu i ich
wysokość musi być każdorazowo wykazana przez ubezpieczyciela, gdyż jest to okoliczność
redukująca zakres jego odpowiedzialności – wysokość wypłaconego odszkodowania.
Obowiązek dowodzenia, czy i ile zaoszczędził poszkodowany nie używając swojego pojazdu
w okresie naprawy, gdy jednocześnie wynajmował pojazd zastępczy znajduje swoje
umocowanie wprost w art. 6 k.c. i art. 14 ust. 3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych,
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Komunikacyjnych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 392 z późn. zm.). Pomniejszenie to nie
może być jednak oparte na abstrakcyjnych wskaźnikach, oderwanych od okoliczności
konkretnego przypadku. Nie może być również uzasadniane kwestią trudności dowodowych
czy ewentualnymi kosztami związanymi z przeprowadzeniem oceny, jakie dokładnie wydatki
zostały zaoszczędzone przez poszkodowanego za pomocą np. biegłych niezależnych,
rzeczoznawców,

względnie
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W świetle powyższego, jako nieuprawnione należy uznać pomniejszenie należnego
odszkodowania o 10% lub 20% tytułem zaoszczędzonych wydatków na eksploatację
własnego pojazdu. Tego rodzaju procentowe wskaźniki pomniejszenia odszkodowania
ustalone są w całkowicie arbitralny sposób, są wspólne dla wszystkich poszkodowanych,
niezależnie od ich sytuacji, rodzaju wynajętego pojazdu, sposobu i zakresu jego
wykorzystania. Ocena wysokości zaoszczędzonych wydatków na eksploatację powinna zaś
odbywać się z uwzględnieniem okoliczności konkretnego przypadku. Nie można bowiem
wykluczyć, iż poszkodowany nie zaoszczędzi żadnych wydatków lub że nakłady na najem
pojazdu zastępczego będą w określonych, uzasadnionych okolicznościach większe, niż gdyby
zostały one poniesione na eksploatację własnego pojazdu.

Ewa Kiziewicz
główny specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych
Wyczerpanie sumy gwarancyjnej - kiedy wytoczyć powództwo?

Podstawa wytoczenia powództwa
Z uwagi na wagę problemu, zagadnienie wyczerpywalności sumy gwarancyjnej w
umowie ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych było wielokrotnie
analizowane zarówno przez praktyków rynku ubezpieczeniowego, jak i przedstawicieli
doktryny pod kątem możliwości ewentualnego otrzymywania przez poszkodowanych
dalszych świadczeń pomimo wyczerpania się sumy gwarancyjnej. Z uwagi na złożoność
problemu został on poddany pod ocenę Sądu Najwyższego w kontekście możliwości dalszego
wypłacania świadczenia zarówno na podstawie art. 3571 k.c., zgodnie z którym „Jeżeli z
powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z
nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie
przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z
zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość
świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Rozwiązując umowę sąd może w miarę
potrzeby orzec o rozliczeniach stron, kierując się zasadami określonymi w zdaniu
poprzedzającym”. Przedstawiciele doktryny nierzadko podnoszą, iż przepis ten reguluje
kwestie związane z umownymi stosunkami zobowiązaniowymi (por. M. Serwach, E.
Kowalewski, Klauzula rebus sic stantibus a podwyższenie sumy gwarancyjnej w
ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” 2006, nr 1).
Podnoszą także, iż z przepisu tego wynika, że jego zastosowanie uwarunkowane jest zajściem
ściśle określonych przesłanek, które w przypadku wyczerpania się sumy gwarancyjnej nie
zachodzą. Przede wszystkim wyczerpania się sumy gwarancyjnej nie można oceniać w
kategoriach nadzwyczajnej zmiany stosunków, których strony umowy nie mogły przewidzieć
w chwili zawierania umowy, jak również tego, iż spełnienie przez dłużnika zobowiązania
wiązałoby się z nadmiernymi trudnościami. Przeciwnicy możliwości zastosowania art. 3571
k.c. w odniesieniu do wyczerpania sumy gwarancyjnej podnoszą, iż brzmienie powyższego
przepisu wskazuje, iż dotyczy on wyłącznie stosunków pomiędzy stronami umowy, osoba zaś
poszkodowana stroną umowy nie jest. W konsekwencji nie ma podstaw stosowania tego
przepisu w zakresie umowy ubezpieczenia OC.

Stanowisko Sądu Najwyższego
Wobec złożoności problemu skutków wyczerpania się sumy gwarancyjnej w umowie
ubezpieczenia OC zaistniała potrzeba rozstrzygnięcia go przez Sąd Najwyższy. W rezultacie,
wbrew stanowisku osób kwestionujących możliwość zastosowania art. 3571 k.c., w uchwale z
dnia 29 grudnia 1994 r. (sygn. akt III CZP 120/94), Sąd Najwyższy kwestionując możliwość
zmiany stosunku ubezpieczenia OC na podstawie art. 3581 § 3 k.c. dopuszcza jednak taką
możliwość na podstawie art. 3571 k.c. Sąd bowiem w dalszej części sentencji stwierdził, iż w
wyjątkowych przypadkach możliwe jest

zastosowanie art. 3571 k.c. w sprawach o

świadczenia z obowiązkowego ubezpieczenia OC w sytuacji wyczerpania sumy
gwarancyjnej. Również w uchwale z dnia 31 maja 1994 r. (sygn. akt III CZP 74/94) Sąd
Najwyższy wskazał na taką możliwość. Podobną opinię Sąd Najwyższy wyraził w uchwale z
dnia 26 listopada 1991 r. (sygn. akt III CZP 122/91), w której stwierdził, iż „w sprawach o
odszkodowanie z umowy ubezpieczenia, w której określono górną granicę odpowiedzialności
zakładu ubezpieczeń, dopuszczalne jest stosowanie art. 3571 § 1 k.c.” (obecnie art. 3571 k.c.).
Stanowisko prezentowane przez Sąd Najwyższy w powyższej uchwale wzbudziło krytykę
wśród przedstawicieli doktryny. Znalazło to odzwierciedlenie m.in. w formułowanych przez
nich glosach krytycznych (por. glosy do uchwały z dnia 26 listopada 1991 r., sygn. akt III
CZP 122/91 – M. Nesterowicz, „Przegląd Sądowy” 1993, nr 7-8, s. 81; A. Szpunar, „Państwo
i Prawo” 1992, nr 12, s. 113; A. Brzozowski, „Państwo i Prawo” 1992, nr 12, s. 11).
Jednakże zdaniem Rzecznika Ubezpieczonych podzielającego stanowisko prezentowane w
orzecznictwie Sądu Najwyższego, regulacja zawarta w art. 3571 k.c. może być stosowana
również w stosunku do umów ubezpieczenia OC

m.in. dlatego, iż poszkodowanemu

przysługuje bezpośrednie roszczenie do zakładu ubezpieczeń (actio directa). W opinii
Rzecznika argumentacja Sądu Najwyższego w pełni zasługuje na akceptację. Z posiadanych
przez Rzecznika informacji wynika, iż w ostatnim czasie także linia orzecznictwa sądów
powszechnych coraz częściej potwierdza możliwość zastosowania art. 3571 k.c. w przypadku
świadczeń z tytułu umowy ubezpieczenia OC wobec zagrożenia wyczerpaniem się sumy
gwarancyjnej.
Warunki wytoczenia powództwa
Trzeba jednak pamiętać, iż art. 3571 k.c. stanowiący podstawę do ukształtowania
stosunku prawnego łączącego poszkodowanego z ubezpieczycielem stanowi, iż „sąd może po
rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób

wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy”. Dla
zastosowania tego przepisu istotne jest więc, by powództwo o oznaczenie sposobu wykonania
zobowiązania wynikającego z umowy ubezpieczenia OC zostało wytoczone wówczas, gdy
stosunek ubezpieczenia jeszcze istnieje, zatem jeszcze przed wyczerpaniem się sumy
gwarancyjnej. Jeśli bowiem odpowiedzialność ubezpieczyciela już ustanie ze względu na
wyczerpanie się sumy gwarancyjnej, obowiązek zakładu ubezpieczeń do świadczenia na rzecz
poszkodowanego wygaśnie; w konsekwencji więc nie będzie już możliwe orzeczenie o
kształcie tego zobowiązania.

Orzeczenie sądu bowiem ma określić sposób dalszego

wykonywania zobowiązania, a więc zmodyfikować istniejący stosunek prawny. W przypadku
umowy ubezpieczenia OC modyfikacja polega na przedłużeniu trwania stosunku
zobowiązaniowego, aby wyeliminować zagrożenie rażącą stratą dla poszkodowanego w
wyniku nadzwyczajnej zmiany stosunków. Pamiętać także trzeba, iż ciężar udowodnienia w
postępowaniu sądowym, iż zaszły przesłanki umożliwiające zastosowanie art. 3571 k.c., a
więc nadzwyczajną zmianę stosunków, zagrożenie rażącą stratą, niemożność przewidzenia
wpływu zmiany stosunków na wykonanie zobowiązania spoczywa na tej osobie, która
wytacza powództwo o zmianę kształtu stosunku zobowiązaniowego. Należy także wykazać
związek przyczynowy pomiędzy zmianą stosunków a zagrożeniem stratą. W tym przypadku
ciężar dowodu spoczywa na poszkodowanym, którego celem jest uzyskanie prawa do
dalszych świadczeń poprzez podwyższenie sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu OC, do
wysokości której zakład ubezpieczeń będzie ponosił odpowiedzialność gwarancyjną.
Jednocześnie warto pamiętać, iż art. 3571 k.c. ustanawia tzw. prawo sędziowskie, stąd sąd nie
jest związany żądaniem pozwu co do sposobu ingerencji w stosunek zobowiązaniowy, a
decyzję o zmianie zobowiązania i kształcie tej zmiany sąd podejmuje niezależnie od woli
poszkodowanego (por. P. Machnikowski, (w:) E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny.
Komentarz, Warszawa 2006, s. 518).

Urszula Borowiecka
specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych

Po co Rzecznik w social media?
Wirtualny świat zdominowany jest przez ludzi stosunkowo młodych, do których nie
przemawiają tradycyjne formy kontaktu. Zdecydowanie łatwiej jest im odnaleźć się w
rzeczywistości spoglądając na nią za pośrednictwem monitora i kliknięcia myszką. Najlepiej,
jeżeli czynności te wykonują siedząc na własnej kanapie i mając w zasięgu ręki kubek z
ulubionym napojem. Łączą się ze światem z wygodnej dla nich perspektywy i kiedy chcą,
mogą się z niego wycofać klikając ,,zamknij”. To wszystko bez wychodzenia z domu. Zdaje
się, że w takich okolicznościach łatwiej jest wypowiedzieć się na jakikolwiek temat, podjąć
dyskusję, zająć stanowisko.
Brak oficjalnego języka i przebywania ze sobą face to face pozwala zrzucić sztywne
mundurki, ominąć procedury i przekroczyć bariery obowiązujące w naszej rzeczywistości, co
sprawia, że wirtualne relacje stają się bardziej bezpośrednie. Zacierające się granice
pozwalają dać upust emocjom, co w realu, obcując z nieznajomymi, jest w zasadzie
niemożliwe.
Wydawać by się mogło, w szczególności biorąc pod uwagę urzędowy charakter
instytucji Rzecznika Ubezpieczonych, że jego obecność w social media jest nieadekwatna do
roli, w jakiej jest osadzony społecznie. Utarte w Polsce przekonanie, że urząd to skostniałe
procedury z brakiem dostępu do jakiejkolwiek informacji, nieprzyjazne miejsce, gdzie każda
sprawa ciągnie się latami, pracownicy pozbawieni chęci do działania, popijający kawkę i
spoglądający ,,spod byka” na każdy nowy dokument pojawiający się na ich biurku nijak się
mają, biorąc pod uwagę stereotypy, do sprawnego działania na rzecz – będąc przy urzędniczej
terminologii – petentów. Generalnie rzecz biorąc, załatwienie sprawy w biurokratycznej
machinie przyprawia potencjalnego Kowalskiego o mdłości. Kwintesencję problemu mogą
stanowić tutaj słowa: ,,Rzecznik Ubezpieczonych to państwówka.. 8h pobytu, 30 dniowy okres
na ustosunkowanie się do pisma. Państwo liczyli że napiszą przed Wami? Żarty jakieś…” Jest
to jeden z komentarzy w dyskusji prowadzonej na facebooku a propos publikacji dotyczących
polis, które obejmowałyby ochroną ubezpieczeniową otrzymane przez kierowców mandaty, a
także, w późniejszym czasie, zawiadomienia prokuratury o tym procederze. Nie zagłębiając
się jednak w meritum, chciałabym jedynie podkreślić, że autor wpisu nie zadał sobie nawet

trudu, by przeanalizować cały komentowany przez siebie materiał, pozwolił sobie jednak na
negatywną ocenę, czym potwierdza stosunek gros społeczeństwa do pracy urzędów (na
marginesie pragnę wspomnieć, że nie mamy ustawowych 30 dni na odpowiedź na pismo ani
też nie jesteśmy budżetówką).
Aby zneutralizować nieco taki sposób postrzegania naszej pracy, albo mówiąc śmielej
– obalić te mity, postanowiliśmy rozszerzyć naszą działalność, wkraczając w obszar
wirtualnego świata. Na początek stworzyliśmy profil na facebooku. Mamy też plany na
przyszłość, jednak na chwilę obecną, niech pozostaną tajemnicą.
Fanpage należące do firm prywatnych zakładane są głównie po to, by pozyskiwać
klientów, co za tym idzie, by zarabiać. Stosowanie różnych tricków z zakresu marketingu
internetowego ma podłoże czysto ekonomiczne. Odpowiednio rozreklamuję swój biznes,
więcej zarobię. I nic w tym złego. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.
Ze względu na charakter naszej działalności, uczestniczenie w wirtualnym świecie nie
sprowadza się (niestety) do zarabiania grubej kasy, nie sprowadza się do zarabiania nawet
średniej kasy, w zasadzie nie sprowadza się w ogóle do zarabiania jakiejkolwiek kasy.
Instytucja taka jak Rzecznik, dzięki obecności w social media, za sprawą jednego kliknięcia,
ma stać się kumplem do rozmowy. Łatwo. Ale tak właśnie ma być. Przystępnie i bez
zbędnych komplikacji.
Nasz cel to przede wszystkim przekształcenie charakterystycznych dla urzędu,
sformalizowanych struktur komunikacyjnych w formę bardziej nowoczesną, dostępną.
Utworzenie, obok działających, tradycyjnych dróg komunikacyjnych, dodatkowej platformy
umożliwiającej wymianę poglądów, myśli, informacji, w tym – stworzenie dodatkowej drogi
umożliwiającej szybki kontakt z naszym Biurem. Przełamanie stereotypów dotyczących
niedostępności urzędów.
Obecność w mediach społecznościowych ma pozwolić nam na bezpośrednią
komunikację z klientami i z osobami z branży. Wymianę poglądów, stanowiska w bieżących
sprawach, przy tym sposób tej komunikacji ma przybierać zdecydowanie luźniejszą formę,
niż w przypadku choćby rozmów telefonicznych, gdzie faux pas byłoby użycie nieformalnego
języka.
Forma udzielania porad prawnych również ma się wydawać bardziej dostępna. Przede
wszystkim ze względu na to, że nierzadko zamienia się w czat, a dostępne emotikony
generują pozytywne emocje.

Nasza strona traktowana może być też jako tablica ogłoszeniowa, gdzie zamieszczane
są informacje odnośnie podejmowanych przez Rzecznika inicjatyw, wystąpień w mediach, a
także nowych publikacji.
Pod koniec poprzedniego roku przeanalizowaliśmy jaki oddźwięk wzbudziła nasza
strona wśród internautów.
Trochę statystyki
Na dzień 31 grudnia 2013 r. odnotowaliśmy 1012 fanów, co oznacza, że tyle osób
,,polubiło” naszą stronę. Wśród nich wyodrębnić możemy trzy istotne grupy wiekowe.
Największa to osoby w wieku 25-34 lata, w tym 28% kobiet i tyle samo mężczyzn. Następnie,
niewiele się od siebie różniące pod względem liczby fanów – grupy. Pierwsza to osoby w
wieku 35-44 lata, w tym 8% kobiet i 10% mężczyzn. Druga to osoby w wieku 18-24 lata, w
tym 8% kobiet i 7% mężczyzn.
Większość naszych fanów pochodzi z Polski – 998 osoby. Są to osoby głównie z
większych miast, a trzy pierwsze miejsca w tabeli zajmują: Warszawa (239 osób), Wrocław
(65 osób), Poznań (51 osób). Wśród lubiących nas osób są także Brytyjczycy (9 osób) i
Niemcy (5 osób).
Liczba osób, do których dotarliśmy ogółem, tj. nie są naszymi fanami, ale wykazały
zainteresowanie naszym fanpage’m poprzez wejście na niego, to osoby głównie z Polski –
3538, w tym 655 z Warszawy, 231 z Gdańska, 171 z Krakowa.
W ramach działalności informacyjno-edukacyjnej w 2013 r. opublikowaliśmy ok. 650
postów, z czego największą popularnością cieszył się post z 16.09.2013 r. dotyczący
obowiązku wypłaty odszkodowania w ramach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za
czas naprawy samochodu. Całkowity zasięg tego postu to 2097 osób. Dużym
zainteresowaniem cieszył się również post opublikowany 13.12.2013 r., przedstawiający
nagrany przez nas film, którego przekaz miał na celu wzbudzenie świadomości
ubezpieczeniowej wśród osób wybierających się na narty. Trafił on w sumie do 1651 osób.
Spore wyniki osiągnęło też opublikowane przez nas 29.10.2013 r. zdjęcie ogłoszenia
rzekomej kancelarii odszkodowawczej. Obejrzało je 1497 osób.
Jeśli chodzi o poradnictwo prawne za pośrednictwem facebooka, udzieliliśmy w sumie
63 odpowiedzi, w tym 23 na wallu i 23 drogą mailową. Podkreślenia wymaga fakt, że
większość rozmów nie kończyła się na jednej odpowiedzi, ze względu na nieformalny dostęp
via facebook przeradzała się w rozmowę na czacie.

Na uwagę zasługuje również fakt, że wszystkie polubienia (strony/postów)
zdobyliśmy metodą bezpłatną, nie prowadziliśmy żadnych płatnych kampanii reklamowych,
które miałyby na celu zwiększenie liczby fanów. Nie promowaliśmy postów, nie tworzyliśmy
reklam pojawiających się na stronach innych użytkowników, znajomych naszych fanów, nie
zwiększaliśmy metodą płatną zasięgu swoich postów. W związku z powyższym nie
odnotowaliśmy żadnych tzw. płatnych polubień.
Powyższe dane zebraliśmy na podstawie statystyk odnoszących się do naszego
fanpage’a prowadzonych przez facebooka. Dzięki nim można przeanalizować dokładnie np.
zasięg opublikowanego postu, aktywność powiązanych z nami osób (polubienia, komentarze,
udostępnienia) i wiele innych, co widoczne jest wyżej. Taka analiza pozwala na usprawnienie
naszych działań, dostosowanie ich do zauważalnych trendów.
Uzyskiwanie informacji zwrotnej możliwe jest też w bardziej bezpośredni sposób
dzięki analizowaniu dodawanych komentarzy i treści na naszym fanpage’u. Jako dodatkową i
nieco poboczną funkcję potraktować można ocenę profilu za pomocą gwiazdek (na pięć
możliwych otrzymaliśmy łącznie cztery i pół gwiazdki).
Jak zatem widać, obecność w świecie realnym przenika się z obecnością w świecie
wirtualnym. Można pokusić się o stwierdzenie, że brak obecności w świecie wirtualnym
zdecydowanie zawęża granice funkcjonowania i możliwości dotarcia do szerokiego grona
odbiorców w świecie realnym, w szczególności jeżeli mówimy o osobach, które nie znają
świata bez internetu. Według nas to dobrze. Więc jesteśmy.

18.12.2013 –Przedstawiciele Biura Rzecznika Ubezpieczonych wzięli udział w spotkaniu
roboczym zorganizowanym przez Departament sądów, organizacji i analiz wymiaru
sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości, w sprawie rosnącej liczby spraw z
powództw przedsiębiorców wynajmujących pojazdy zastępcze poszkodowanym w kolizjach
komunikacyjnych przeciwko zakładom ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej sprawców
kolizji o zwrot kosztów najmu.
02.01.2014 – Rzecznik Ubezpieczonych złożył kolejny wniosek do Sądu Najwyższego. We
wniosku Rzecznik wniósł o odpowiedź na pytanie: „Czy osobie najbliższej przysługuje z
tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy
pojazdów mechanicznych zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę wynikającą z
naruszenia jej dobra osobistego w postaci szczególnej więzi emocjonalnej ze zmarłym, nawet
gdy śmierć nastąpiła przed dniem 3 sierpnia 2008 r.?”
13.01.2014 – Rzecznik Ubezpieczonych opublikował raport pt. „Orzecznictwo Sądu
Najwyższego a praktyka likwidacji szkód komunikacyjnych”. Celem raportu jest praktyczna
ocena przyjętych przez zakłady ubezpieczeń modeli likwidacji szkód komunikacyjnych pod
kątem ich zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz ukształtowanym
orzecznictwem Sądu Najwyższego.
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Ubezpieczonych wzięli udział w konferencji pt. „Zadośćuczynienie na rzecz poszkodowanego
i najbliższych członków rodziny w orzecznictwie sądów powszechnych i Trybunału
Konstytucyjnego” zorganizowanej przez Sejm RP, Komisję Nadzwyczajną ds. Zmian w
Kodyfikacjach,
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Konstytucyjnego, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń.
24.01.2014 – Sąd Najwyższy opublikował uzasadnienie do podjętej na wniosek Rzecznika
Ubezpieczonych uchwały składu siedmiu sędziów z dnia 29 października 2013 r. (sygn. akt
III CZP 50/13) w sprawie terminu przedawnienia roszczeń do Ubezpieczeniowego Funduszu
Gwarancyjnego.

06.03.2014 – Przedstawiciel Biura Rzecznika Ubezpieczonych wziął udział w „II Forum
Aktywnych Kobiet na Ursynowie”, gdzie zaprezentowane zostały zadania Rzecznika
Ubezpieczonych.
13.03.2014 – Przedstawiciel Biura Rzecznika Ubezpieczonych wziął udział w Europejskiej
Konferencji na temat Ochrony Konsumenta w Usługach Finansowych, która miała miejsce w
Bukareszcie. Na konferencji został przedstawiony wykład na temat doświadczeń polskiego
Rzecznika Ubezpieczonych w zakresie ochrony konsumentów usług ubezpieczeniowych.
15.03.2014 – Rzecznik Ubezpieczonych wziął udział w V Targach Wiedzy Konsumenckiej,
które odbyły się w Centrum Handlowym Wola Park w Warszawie.
18.03.2014 – Przedstawiciele Biura Rzecznika Ubezpieczonych wzięli udział w konferencji z
okazji Światowego Dnia Konsumenta pt. „Prawo konsumenckie w świetle nadchodzących
zmian” zorganizowanej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
03.04.2014 – W Biurze Rzecznika Ubezpieczonych odbyła się debata pt.: „Alternatywne
metody rozwiązywania sporów ubezpieczeniowych. Szanse i zagrożenia w praktyce”.
03-04.04.2014 – Przedstawiciele Biura Rzecznika Ubezpieczonych wzięli udział oraz
wygłosili referat na XVII Międzyanrodowej Konferencji „Przestępczość Ubezpieczeniowa
2014”.
09.04.2014 – Przedstawiciel Biura Rzecznika Ubezpieczonych wziął udział w uroczystości
wręczenia nagród w X Wielkopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Konsumenckiej.
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