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Rozpatrywanie skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych w 2014 roku
Do Biura Rzecznika Ubezpieczonych w 2014 r. wpłynęło 15 429 pisemnych skarg
zgłaszanych w indywidualnych sprawach z zakresu problematyki ubezpieczeń
gospodarczych, tj. o 6,6% mniej niż w roku poprzednim. W ocenie Rzecznika
Ubezpieczonych nie oznacza to jednak, iż sytuacja na rynku ubezpieczeniowym uległa
poprawie. Analizując pisemne skargi kierowane do Urzędu Rzecznika Ubezpieczonych
w indywidualnych sprawach nadal można zaobserwować pewne nieprawidłowości
występujące na rynku ubezpieczeniowym. Oznacza to, iż skala nierespektowania prawa
przez część podmiotów rynku ubezpieczeniowego względem poszkodowanych jest nadal
znacząca. Dodatkowo, zdaniem Rzecznika Ubezpieczonych, spadek liczby pisemnych
skarg wynika w szczególności ze spadku liczby kolizji i wypadków drogowych oraz spadku
liczby zawieranych umów ubezpieczeń autocasco, a także znacznego zmniejszenia,
otrzymywanych za pośrednictwem pełnomocników, liczby skarg dotyczących odmowy
przyznania przez zakład ubezpieczeń zadośćuczynienia w oparciu o art. 448 k.c. w
związku z art. 23 i 24 § 1 k.c.
Łącznie w latach 1995/96-2014 do Rzecznika Ubezpieczonych wpłynęło 128 248
pisemnych skarg (Wykres nr 1).

Wykres nr 1
Liczba skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych
kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w latach 1995/96-2014
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Napływały one zarówno bezpośrednio od osób ubezpieczonych, ubezpieczających,
uposażonych i uprawnionych z umowy ubezpieczenia – 11 263 spraw (73,0%), jak też za
pośrednictwem pełnomocników i innych podmiotów – 4166 spraw (27,0%) (Wykres nr
2).
W 2014 r. nastąpił wzrost o 1,4 pkt proc. w porównaniu do 2013 r. skarg
przekazanych do Biura Rzecznika Ubezpieczonych bezpośrednio przez skarżących.
Łącznie skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych za pośrednictwem
pełnomocników i innych podmiotów uległy zmniejszeniu w stosunku do roku ubiegłego
o 1,4 pkt proc. Udział spraw otrzymywanych przez Biuro Rzecznika Ubezpieczonych za
pośrednictwem

pełnomocników

tj.

podmiotów

zajmujących

się

zarobkowo

pośredniczeniem w uzyskiwaniu świadczeń od zakładów ubezpieczeń (kancelarii
adwokackich i radcowskich, kancelarii odszkodowawczych oraz innych podmiotów, które
świadczą usługi w tym zakresie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) uległ
zmniejszeniu o 1,7 pkt proc. w stosunku do analogicznego okresu sprawozdawczego
ubiegłego roku.
W 2014 r. w porównaniu do 2013 r. nastąpił wzrost o 0,3 pkt proc. skarg
przekazywanych 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).

Wykres nr 2
Źródło wpływu skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych
kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w 2014 r.
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W 2014 r. w zakresie ubezpieczeń na życie (dział I) odnotowano łącznie 3878
pisemnych skarg, co stanowiło 25,1% ogółu spraw kierowanych w tym okresie do Biura
Rzecznika Ubezpieczonych. W porównaniu do roku ubiegłego udział grupy skarg
odnoszącej się do problematyki ubezpieczeń na życie wzrósł o 3,7 pkt proc. (Wykres nr 3
i 4).
Natomiast skarg z zakresu problematyki pozostałych ubezpieczeń osobowych
i majątkowych (dział II) w przedstawianym okresie sprawozdawczym odnotowano
łącznie 11 503, co stanowiło 74,6% wszystkich spraw kierowanych do Rzecznika
Ubezpieczonych w 2014 r. W stosunku do analogicznego okresu minionego roku nastąpił
spadek o 3,5 pkt proc. (Wykres nr 3 i 4).

Tematyka skarg
Najliczniejsza
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komunikacyjnych (49,2%), tj. obowiązkowego ubezpieczenia OC p.p.m. – 39,8%,
ubezpieczeń autocasco – 6,7%, ubezpieczeń NNW kierowcy i pasażerów – 0,5% oraz
ubezpieczeń assistance – 0,3%, Zielonej Karty – 0,1%, ubezpieczenia szyb
samochodowych – 0,1%, roszczeń regresowych zakładów ubezpieczeń – 0,8% oraz
ubezpieczenia kosztów naprawy pojazdu – 7 skarg (Tabela nr 1).

W porównaniu do roku ubiegłego udział grupy skarg odnoszącej się do
problematyki ubezpieczeń komunikacyjnych uległ zmniejszeniu o 2,4 pkt proc.
W 2014 r., w stosunku do roku ubiegłego, nastąpił spadek udziału skarg
odnoszących się do obowiązkowego ubezpieczenia OC p.p.m. o 2 pkt proc.
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).

Tabela nr 1
Tematyka skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych
wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych w 2014 r.
Tematyka skarg

Liczba

%

DZIAŁ I-Ubezpieczenia na życie

3878

25,1

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

18
3860

0,1
25,0

1594
1422
817
9
5
13

10,3
9,2
5,3
0,1
0,0
0,1

11 503

74,6

-

Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe (z opcją NNW)
Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
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
Ubezpieczenia mienia:
- Ubezpieczenia mienia osób fizycznych
- Ubezpieczenia mienia przedsiębiorstw
- Assistance
- Ubezpieczenia cargo mienie w transporcie
Ubezpieczenia NNW:
- Ubezpieczenia NNW
- Ubezpieczenia NNW młodzieży szkolnej
Ubezpieczenia rolne:
- OC rolników
- Obowiązkowe ubezpieczenia budynków wchodzących w skład
gospodarstwa rolnego
- Ubezpieczenia upraw
- Ubezpieczenia mienia w gospodarstwach rolnych
- Ubezpieczenia maszyn rolniczych
- Ubezpieczenia zwierząt w gospodarstwach rolnych
- UFG (dot. likwidacji szkód)
- UFG (kary i regres)
Ubezpieczenia sprzętu gospodarstwa domowego i nowo zakupionego sprzętu

7587
6135
1029
75
42
16
12
7
118
83
70
1572
1330
143
66
33
743
597
131
9
6
392
290
102
283
138
106

49,2
39,8
6,7
0,5
0,3
0,1
0,1
0,0
0,8
0,5
0,4
10,2
8,6
1,0
0,4
0,2
4,8
3,9
0,8
0,1
0,0
2,6
1,9
0,7
1,8
0,9
0,7

18
11
3
2
2
3
268

0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
1,7

Ubezpieczenia turystyczne:
- Ubezpieczenia kosztów leczenia podczas pobytu za granicą
- Ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży
- Ubezpieczenia bagażu
- Assistance
- Ubezpieczenia opóźnienia lotu za granicę
Ubezpieczenia kredytu i innych produktów bankowych:
- Ubezpieczenia kredytu
- Ubezpieczenia kart płatniczych i kont osobistych
Ubezpieczenia ryzyk finansowych
Regresy (dot. pozostałych szkód)
Gwarancje ubezpieczeniowe

144
88
25
22
8
1
92
87
5
67
20
19

0,9
0,6
0,2
0,1
0,0
0,0
0,6
0,6
0,0
0,4
0,1
0,1

Ubezpieczenia zdrowotne
Ubezpieczenia ochrony prawnej
Ubezpieczenia maszyn budowlanych
Ubezpieczenia dziennego pobytu szpitalnego
Assistance (dot. pozostałych ubezpieczeń)
Ubezpieczenia operacji
Casco statków powietrznych i morskich
Ubezpieczenia ryzyk budowlanych
Ubezpieczenia zwierząt w gospodarstwach domowych
Ubezpieczenia krótkoterminowych należności eksportowych
Brak danych

Brak właściwości Rzecznika Ubezpieczonych
Ogółem

10
9
8
7
4
2
2
2
1
1
270

0,1
0,1
0,05
0,05
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,7

48
15 429

0,3
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;



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 oraz obniżania przez
zakłady ubezpieczeń stawek za roboczogodziny.
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, zaniżenia bądź odmowy wypłaty
stosownego odszkodowania w przypadku znacznego pogorszenia sytuacji życiowej po
śmierci osoby najbliższej oraz zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę
przyznawanego najbliższym członkom

rodziny zmarłego. 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.

W 2014 r., w stosunku do roku minionego, nastąpił spadek o 1,2 pkt proc. 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 całkowitej, które często wynikały z mało
starannego i profesjonalnego określenia wartości pojazdu przy zawieraniu umowy
ubezpieczenia i przy likwidacji szkody.

W

przedstawianym

okresie

sprawozdawczym,

w

grupie

ubezpieczeń

komunikacyjnych znacząca liczba skarg odnosiła się do składek ubezpieczeniowych – 985
skarg (6,4%) (Tabela nr 2). Udział tych skarg uległ zmniejszeniu w stosunku do roku
ubiegłego o 0,3 pkt proc.
Ubezpieczający skarżyli się przede wszystkim na: występowanie tzw. podwójnego
ubezpieczenia OC p.p.m., wezwanie do zapłaty przez zakład ubezpieczeń składek
powstałych na skutek ponownej kalkulacji, problemy z uzyskaniem zwrotu
niewykorzystanej części składki za ubezpieczenie OC p.p.m. w następstwie zbycia
pojazdu; wysokość składek, w tym na konstrukcję taryf składek.
W 2014 r. – w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowano
nieznaczny spadek o 0,1 pkt proc. skarg związanych z tzw. podwójnym ubezpieczeniem
OC p.p.m. (w 2013 r. – 2,6%, w 2014 r. – 2,5%).

W badanym okresie sprawozdawczym w grupie skarg odnoszących się do
problematyki ubezpieczeń komunikacyjnych, odnotowano łącznie 153 skargi dotyczące
działalności UFG, co stanowiło 0,9% wszystkich spraw kierowanych w tym okresie do
Rzecznika Ubezpieczonych. Łączny udział tej grupy skarg w porównaniu do 2013 r. wzrósł
o 0,4 pkt proc. Przyczyną tych skarg była odmowa uznania w całości lub w części
zasadności zgłaszanych roszczeń odszkodowawczych – 83 skargi (0,5%) oraz nakładanie
opłat

tytułem

niedopełnienia

obowiązku

zawarcia

umowy

obowiązkowego

ubezpieczenia OC p.p.m. (70 skarg – 0,4%).

W 2014 r. kolejne miejsce w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych – z uwagi na
liczbę spraw – zajmowały skargi dotyczące roszczeń regresowych zakładów ubezpieczeń
– 118 skarg (0,8%) oraz ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy
i pasażerów – 75 skarg (0,5%).

Pozostałe wystąpienia skarżących w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych
dotyczyły ubezpieczeń assistance – 42 skargi (0,3%), ubezpieczeń Zielonej Karty – 16
skarg (0,1%), ubezpieczeń szyb samochodowych – 12 skarg (0,1%) oraz ubezpieczeń
kosztów naprawy pojazdu – 7 skarg (Tabela nr 1).

Drugie miejsce z uwagi na liczbę zajmowały 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 3,7 pkt (Wykres nr 3 i 4).

Wykres nr 3
Podział ryzyka według działów w skargach z zakresu ubezpieczeń gospodarczych
kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w latach 2008-2014
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2014 r.
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2012 r.
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Wykres nr 4
Podział ryzyka według działów w skargach z zakresu ubezpieczeń gospodarczych
kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w 2014 r.
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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 PZU 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.
W niniejszej grupie skarg w 2014 r. takich spraw odnotowano 18 (0,1%).
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 3860 (25,0%). W porównaniu do roku ubiegłego procentowy
udział grupy tych skarg uległ zwiększeniu o 3,7 pkt.
Najliczniejsza grupa spraw z omawianego zakresu dotyczyła ubezpieczeń
wypadkowych i chorobowych będących uzupełnieniem ubezpieczeń na życie – 1594
spraw (10,3%). Procentowy ich udział wzrósł w stosunku do roku ubiegłego o 1,6 pkt.

Wysoka pozycja w grupie skarg działu I dotyczyła ubezpieczeń na życie związanych
z u.f.k. (1422 spraw, tj. 9,2%). Ich procentowy udział uległ zwiększeniu w stosunku do
roku ubiegłego o 1,8 pkt. 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.
Kolejne miejsce zajęły skargi dotyczące ubezpieczeń na życie (817 spraw, tj. 5,3%).
Procentowy ich udział wzrósł w stosunku do roku ubiegłego o 0,3 pkt.
Następne miejsce w zakresie skarg dotyczących nieprawidłowości w dziale
I zajmowały sprawy odnoszące się do ubezpieczeń posagowych, zaopatrzenia dzieci – 9
spraw (analogicznie jak w roku poprzednim – 0,1%) oraz ubezpieczeń rentowych – 5
spraw.
W 2014 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 całości składki bądź jej znacznej części w przypadku rezygnacji z umowy
ubezpieczenia na życie z u.f.k. – wysokie opłaty likwidacyjne (1299 spraw, tj. 8,4%). Ich
procentowy udział wzrósł w stosunku do roku ubiegłego o 1,9 pkt (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)

w przypadku rezygnacji z umowy ubezpieczenia na życie z u.f.k. – wysokie opłaty
likwidacyjne;

f)

okoliczności

towarzyszące

zawarciu

umowy

ubezpieczenia,

a

zwłaszcza

niewłaściwa ocena produktu przez ubezpieczającego wynikająca z braku rzetelnej
i obiektywnej informacji ze strony agenta;
g)

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 ZU, tj. rezygnacja z wywiadu medycznego, co w przypadku
zajścia

zdarzenia

ubezpieczeniowego

skutkowało

odmową

przyjęcia

odpowiedzialności przez zakład ubezpieczeń.

W opinii Rzecznika Ubezpieczonych poziom niezadowolenia z zawarcia
niedostosowanej do potrzeb ubezpieczonego umowy ubezpieczenia na życie wynikał
również

z

nieodpowiedniego

poziomu

świadomości

ubezpieczających,

co

odzwierciedlało 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
zajmowały skargi odnoszące się do problematyki ubezpieczeń OC (10,2%), w tym m.in.
OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, OC z tytułu wykonywania
zawodu oraz OC w życiu prywatnym (Tabela nr 1). Łączny ich udział w ogólnej liczbie
skarg w stosunku do roku ubiegłego uległ zmniejszeniu o 0,7 pkt proc.
W tej grupie skarg podnoszone były najczęściej zarzuty dotyczące:


odmowy wypłaty odszkodowania motywowanej przez zakłady ubezpieczeń brakiem
ochrony ubezpieczeniowej;



ustalania 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 ustalanej
minimalnej sumy gwarancyjnej.

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 (4,8%) (Tabela nr 1). W tej grupie skarg nastąpił
spadek o 0,7 pkt proc. 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 likwidacji szkód zalaniowych, kradzieżowych
oraz ogniowych.
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.;



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. Zdaniem skarżących wynikało to także ze zbyt nisko ustalonej
minimalnej sumy ubezpieczenia, a także ze stosowania 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 2014 r. w stosunku do roku ubiegłego odnotowano nieznaczny wzrost skarg
(o 0,3 pkt proc.) w zakresie ubezpieczeń NNW, w tym skarg odnoszących się do
ubezpieczeń NNW młodzieży szkolnej. Łączny udział tej grupy skarg w całości spraw
wyniósł 2,6% (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;



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 283 skargi (1,8%)
odnoszących się do problematyki ubezpieczeń rolnych. W stosunku do roku ubiegłego
odnotowano nieznaczny wzrost tych spraw – o 0,1 pkt proc. (Tabela nr 1).
Najliczniejsza grupa skarg odnosiła się do obowiązkowego ubezpieczenia OC
rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego – 138 skarg (0,9%). Procentowy ich
udział wzrósł o 0,2 pkt w stosunku do 2013 r.

Kolejne miejsce w grupie ubezpieczeń rolnych – z uwagi na liczbę spraw –
zajmowały

skargi

dotyczące

umów

obowiązkowego

ubezpieczenia

budynków

wchodzących w skład gospodarstwa rolnego – 106 spraw (0,7%). Procentowy ich udział
uległ zmniejszeniu o 0,1 pkt proc. w stosunku do roku ubiegłego.
Pozostałe wystąpienia skarżących w zakresie ubezpieczeń rolnych dotyczyły:
ubezpieczeń upraw – 18 skarg (0,1%) – w porównaniu do 2013 r. procentowy udział tej
grupy skarg utrzymał się na tym samym poziomie; ubezpieczeń mienia w
gospodarstwach rolnych – 11 skarg (0,1%), ubezpieczeń maszyn rolniczych – 3 skargi
oraz ubezpieczeń zwierząt w gospodarstwach rolnych – 2 skargi.
Pozostałe 5 skarg z zakresu ubezpieczeń rolnych dotyczyły UFG, w tym odmowy uznania
w całości lub w części zasadności zgłaszanych roszczeń odszkodowawczych – 2 skargi
oraz

nakładania

opłat

tytułem

niedopełnienia

obowiązku

zawarcia

umowy

obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego
i ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego – 3 skargi.
W grupie skarg dotyczących ubezpieczeń rolnych dominowały następujące zarzuty:


spór co do wysokości przyznanego odszkodowania lub świadczenia;



oddalenie roszczenia przez zakład ubezpieczeń w całości;



opieszałość w prowadzonym postępowaniu likwidacyjnym, co prowadziło do
nieterminowego zaspokajania roszczeń.

Dodatkowo w odniesieniu do umów obowiązkowego ubezpieczenia budynków
wchodzących w skład gospodarstwa rolnego przyczyną skarg były m.in. nieprawidłowości
w działaniach zakładów ubezpieczeń w odniesieniu do likwidacji szkód huraganowych,
zalaniowych oraz ogniowych. W tej grupie skarg, znacząca liczba spraw dotyczyła także
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.

Kolejną grupę skarg stanowiły ubezpieczenia sprzętu gospodarstwa domowego
i nowo zakupionego sprzętu – 268 spraw (1,7%). W porównaniu do analogicznego okresu
roku ubiegłego nastąpił wzrost spraw z tego zakresu o 1,1 pkt proc. (Tabela nr 1).

Najczęściej podnoszone zarzuty dotyczyły odmowy uznania roszczenia przez zakład
ubezpieczeń

z

uwagi

na

brak

wystąpienia

okoliczności

objętych

ochroną

ubezpieczeniową (w szczególności w sytuacji, gdy zaistniałe zdarzenie nie spełniało
definicji nieszczęśliwego wypadku zawartej w o.w.u.).

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 niżej wymienione
zarzuty (Tabela nr 2):


oddalenie roszczenia przez zakłady ubezpieczeń

– 6203 skarg (40,2%).

W porównaniu do 2013 r. procentowy udział skarg w tej grupie wzrósł o 0,8 pkt;


spór co do wysokości przyznanego odszkodowania lub świadczenia – 4628 skarg
(30,0%). Procentowy ich udział uległ zmniejszeniu w stosunku do roku ubiegłego
o 0,4 pkt;



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;
występowanie tzw. podwójnego ubezpieczenia w odniesieniu do ubezpieczeń
obowiązkowych oraz dodatkowo w odniesieniu do umów ubezpieczeń na życie
z u.f.k. w przypadku rezygnacji z umowy ubezpieczenia – wysokie opłaty
likwidacyjne – łącznie 2368 skarg (15,3%). W porównaniu do 2013 r. procentowy
udział skarg w tej grupie wzrósł o 1,5 pkt;



opieszałość w postępowaniu odszkodowawczym – 1052 skargi (6,8%). Procentowy
udział w tej grupie skarg w porównaniu do roku ubiegłego uległ zmniejszeniu o 2
pkt.

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

ubezpieczeń,

uzasadniania

udzielanie

często

stanowiska

zajmowanego

zdawkowych,

przez

niepopartych

zakład

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.

Tabela nr 2
Zarzuty zawarte w skargach z zakresu ubezpieczeń gospodarczych
wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych w 2014 r.
Lp.

Przyczyna skargi

Liczba

%

123

0,8

25

0,2

12

0,1

5

0,0

6203

40,2

1701
4502

11,0
29,2

4628

30,0

480
4148

3,1
26,9

1052

6,8

78
974

0,5
6,3

8. Składki:

2368

15,3

Dział I

1299

8,4

Dział II

1069

6,9

- podwójne ubezpieczenie (dot. OC posiadaczy pojazdów mechanicznych)

387

2,5

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

598

3,9

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

84

0,5

67

0,4

20
47

0,1
0,3

119

0,8

37
81

0,2
0,5

287

1,9

36
251

0,2
1,6

174

1,1

22
152

0,1
1,0

11

0,1

10
1

0,1
0,0

6

0,0

5
1

0,0
0,0

47

0,3

1. Zaniżona wartość wykupu polisy
Dział I

2. Nieprawidłowe zarządzanie polisą
Dział I

3. Odmowa wykupu wartości polisy
Dział I

4. Opieszałość w wykupie polisy
Dział I

5. Oddalenie roszczenia
Dział I
Dział II

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

7. Opieszałość w postępowaniu odszkodowawczym
Dział I
Dział II

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

9. Odmowa kontynuacji ubezpieczenia
Dział I
Dział II

10. Interpretacja przepisów ubezpieczeniowych
Dział I
Dział II

11. Procedury stosowane przez zakład ubezpieczeń
Dział I
Dział II

12. Odmowa wglądu w akta
Dział I
Dział II

13. Zmiana o.w.u. w trakcie trwania umowy
Dział I
Dział II

14. Zmiana sumy ubezpieczenia
Dział I
Dział II

15. Brak wyraźnej przyczyny skargi

Dział I
Dział II

16. Inne przyczyny skargi
Dział I
Dział II

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

15
32

0,1
0,2

48

0,3

10
38

0,1
0,2

206

1,3

48

0,3

15 429

100

Dział II

18. Brak właściwości Rzecznika Ubezpieczonych

19. Ogółem

Tryb rozpatrywania skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych i wyniki interwencji
Jak przedstawiono na Wykresie nr 5 w zdecydowanej większości spraw – 13 624
(88,3%) Rzecznik Ubezpieczonych podjął interwencję. Procentowy ich udział w ogólnej
liczbie skarg wzrósł w stosunku do roku ubiegłego o 1 pkt.
Badanie tej wielkości w czasie ubiegłego 19-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 (tzw. kulancji
ubezpieczeniowej), mimo istnienia przesłanek negatywnych dla skarżącego.

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.
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 2014 r.
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Rzecznik Ubezpieczonych nie podjął interwencji w 1535 przypadkach, co stanowiło
9,9% spraw (Wykres nr 5). Procentowy ich udział w ogólnej liczbie skarg uległ
zmniejszeniu w stosunku do roku ubiegłego o 0,6 pkt. 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 4,6% wszystkich spraw, a ich procentowy udział uległ zmniejszeniu
w stosunku do roku ubiegłego o 1,3 pkt. Ich autorzy wyraźnie zaznaczali, iż chodzi im

jedynie o zapoznanie Rzecznika Ubezpieczonych z daną sprawą. Materiał zawarty
w takich skargach był 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 (2,6%), a ich procentowy udział w niniejszej grupie skarg
wzrósł w stosunku do roku ubiegłego o 0,5 pkt.
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 2,2% wszystkich skarg
w przedstawianej grupie, a ich procentowy udział wzrósł o 0,4 pkt 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 0,5% ogółu skarg kierowanych
do Rzecznika Ubezpieczonych w 2014 r., a ich procentowy udział uległ zmniejszeniu o 0,2
pkt w stosunku do roku minionego.

Wobec 1,7% skarg skierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w 2014 r., 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 3008
skarg (28,3%) nastąpiła zmiana stanowiska na korzyść skarżącego, w tym w drodze
wyjątku wobec 98 spraw (0,9%) (Wykres nr 6). Tym samym skuteczność interwencji

(efektywność) Rzecznika Ubezpieczonych uległa zmniejszeniu o 5,3 pkt proc. w stosunku
do roku ubiegłego.
W ocenie Rzecznika Ubezpieczonych wpływ na to miały w szczególności
następujące przyczyny:


zaostrzenie polityki finansowej niektórych podmiotów rynku ubezpieczeniowego,
przekładającej się między innymi na maksymalne ograniczanie wysokości
odszkodowań i świadczeń poprzez permanentne nierespektowanie obowiązujących
przepisów prawa ubezpieczeniowego oraz ugruntowanej linii orzecznictwa;



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

ustalonego

odszkodowawczym,

przez

którego

zakład

możliwości

ubezpieczeń

w

oceny

posiada

nie

postępowaniu
Rzecznik

Ubezpieczonych;


znaczny wzrost liczby skarg z zakresu ubezpieczeń wypadkowych i chorobowych
będących uzupełnieniem ubezpieczeń na życie oraz ubezpieczeń na życie z u.f.k.,
gdzie

oferowana

konsumentom

ochrona

ubezpieczeniowa

jest

iluzoryczna.

Wykres nr 6
Wynik interwencji w sprawach z zakresu ubezpieczeń
gospodarczych zakończonych w 2014 r.
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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
Od dziesięciu lat 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 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.

Tabela nr 3
Liczba skarg na poszczególne zakłady ubezpieczeń działu I
kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w 2014 r.

Lp.

Zakłady ubezpieczeń
dział I

Liczba
skarg

% ogólnej
liczby
skarg z
zakresu
działu I

Udział zakładu
ubezpieczeń
w rynku
działu I (%)
(stan na
30.09.2014 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.

71

1,831

3,503

53

74,648

14

32,558

-

-

29

67,442

2.

TU Allianz Życie Polska S.A.

227

5,854

2,630

207

91,189

37

22,699

4

2,454

122

74,847

3.

AVIVA TU na Życie S.A.

78

2,011

6,825

71

91,026

4

7,143

-

-

52

92,857

4.

AXA ŻYCIE TU S.A.

145

3,739

4,156

135

93,103

15

16,484

1

1,099

75

82,418

5.

BENEFIA TU na Życie S.A. VIG

24

0,619

-

24

100,000

6

27,273

-

-

16

72,727

(W dniu 01.10.2014 r. spółka została przejęta przez
Compensa TU na Życie S.A. VIG)

6.

BZ WBK-AVIVA TU na Życie S.A.

4

0,103

1,425

4

100,000

1

25,000

-

-

3

75,000

7.

TU na Życie Cardif Polska S.A.

29

0,748

1,001

25

86,207

4

18,182

-

-

18

81,818

8.

Compensa TU na Życie S.A. VIG

88

2,269

6,202

81

92,045

21

36,207

-

-

37

63,793

12

0,309

0,199

9

75,000

-

-

-

-

9

100,000

10. STU na Życie Ergo Hestia S.A.

102

2,630

5,564

91

89,216

11

14,474

-

-

65

85,526

11. TU na Życie Europa S.A.

366

9,438

3,670

323

88,251

59

22,692

5

1,923

196

75,385

12. Generali Życie TU S.A.

190

4,899

3,196

167

87,895

12

10,000

-

-

108

90,000

13. ING TU na Życie S.A.

75

1,934

5,231

65

86,667

14

28,571

-

-

35

71,429

14. TU INTER-ŻYCIE Polska S.A.

3

0,077

0,034

2

66,667

2

100,000

-

-

-

-

(W dniu 01.10.2014 r. nastąpiło połączenie BENEFIA
TU na Życie S.A. VIG z Compensa TU na Życie S.A.
VIG. Z dniem połączenia spółka funkcjonuje pod
nazwą Compensa TU na Życie S.A. VIG)

9.

WTUŻiR Concordia Capital S.A.

Lp.

Zakłady ubezpieczeń
dział I

Liczba
skarg

Udział zakładu
% ogólnej
ubezpieczeń
liczby
w rynku
skarg z
działu I (%) (stan
zakresu
na 30.09.2014
działu I
r.)*

Wynik interwencji w sprawach zakończonych
Podjęcie interwencji

Liczba

%

Uznanie zasadności
skargi
Liczba
%

Uznanie w drodze
wyjątku
Liczba
%

Wynik negatywny
Liczba

%

15. MACIF Życie TUW

1

0,026

0,060

-

-

-

-

-

-

-

-

16. METLIFE TUnŻiR S.A. (poprzednia nazwa

88

2,269

7,307

80

90,909

14

22,222

-

-

49

77,778

17. Open Life TU Życie S.A.

475

12,249

8,117

438

92,211

106

30,199

-

-

245

69,801

18. PKO ŻYCIE TU S.A. (poprzednia nazwa

80

2,063

2,735

71

88,750

12

22,222

-

-

42

77,778

19. Polisa-Życie TU S.A.VIG

67

1,728

0,828

63

94,030

3

6,977

-

-

40

93,023

20. PRAMERICA Życie TUiR S.A.

9

0,232

0,708

6

66,667

1

25,000

-

-

3

75,000

1386
18

35,740
0,464

29,122

1228
16

88,600
1,154

109
1

11,295
0,104

26
1

2,694
0,104

830
11

86,010
1,140

1368

35,276

1212

87,446

108

11,191

25

2,590

819

84,870

1

0,026

0,050

1

100,000

-

-

-

-

1

100,000

23. Signal Iduna Życie Polska TU S.A.

11

0,284

0,186

11

100,000

1

14,286

-

-

6

85,714

24. Skandia Życie TU S.A. VIG

75

1,934

1,546

65

86,667

3

8,571

-

-

32

91,429

25. TU SKOK Życie S.A.

19

0,490

0,336

13

68,421

3

27,273

-

-

8

72,727

26. UNIQA TU na Życie S.A.

33

0,851

0,821

32

96,970

10

43,478

-

-

13

56,522

27. TUnŻ WARTA S.A.

139

3,584

4,550

120

86,331

35

38,889

7

7,778

48

53,333

28. Oddziały zagranicznych ZU
w Polsce:

14

0,361

-

12

85,714

-

-

-

-

10

100,000

- SOGECAP S.A. Oddział w Polsce,

12

0,309

-

10

83,333

-

-

-

-

9

100,000

- CALI Europe S.A. Oddział w Polsce

2

0,052

-

2

100,000

-

-

-

-

1

100,000

47

1,212

-

42

89,362

6

18,750

1

3,125

25

78,125

PAPTUnŻiR Amplico Life S.A.)

Nordea Polska TU na Życie S.A.)

21. PZU Życie S.A.
- Ubezpieczenia zawarte przed
1989 r. (tzw. „stary portfel”),
- Ubezpieczenia na życie zawarte po
1989 r.
22. TUW Rejent-Life

29. Zagraniczne ZU

* Udział w rynku mierzony składką przypisaną brutto w dziale I, za: Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 3/2014, www.knf.gov.pl.

Tabela nr 4
Liczba skarg na poszczególne zakłady ubezpieczeń działu II
kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w 2014 r.
Liczba
skarg
Lp.

Zakłady ubezpieczeń
dział II

Liczba skarg
(ogółem)

Liczba skarg
(ubezpieczenia
komunikacyjne)

% ogólnej
liczby
skarg z
zakresu
działu II

Udział zakładu
ubezpieczeń
w rynku
działu II (%)
(stan na
30.09.2014 r.)*

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

Wynik interwencji w sprawach zakończonych

Podjęcie
interwencji

Uznanie zasadności
skargi

Uznanie w drodze
wyjątku

Wynik negatywny

1.

TUiR Allianz Polska S.A.

480

323

4,173

6,764

431

89,792

85

24,638

3

0,870

257

74,493

2.

AVIVA TU Ogólnych S.A.

122

97

1,061

1,295

113

92,623

35

40,230

1

1,149

51

58,621

3.

AXA TUiR S.A.

39

4

0,339

0,984

31

79,487

8

36,364

1

4,545

13

59,091

4.

BENEFIA TU S.A. VIG

123

116

1,069

0,912

111

90,244

40

44,444

1

1,111

49

54,444

5.

BRE UBEZPIECZENIA TUiR S.A.

113

99

0,982

0,874

97

85,841

31

34,831

2

2,247

56

62,921

6.

BZ WBK-AVIVA TU Ogólnych
S.A.
TU Compensa S.A. VIG

35

-

0,304

0,872

29

82,857

5

21,739

-

-

18

78,261

447

264

3,886

4,188

404

90,380

155

47,546

1

0,307

170

52,147

6

-

0,052

0,070

6

100,000

-

-

1

16,667

5

83,333

954

605

8,293

10,720

848

88,889

172

28,524

1

0,166

430

71,310

4

-

0,035

1,233

2

50,000

-

-

-

-

2

100,000

11. TU Europa S.A.

108

8

0,939

3,109

92

85,185

14

35,897

1

2,564

24

61,538

12. Generali TU S.A.

659

456

5,729

3,418

605

91,806

166

34,728

2

0,418

310

64,854

13. Gothaer TU S.A.

307

218

2,669

2,147

269

87,622

63

31,818

-

-

135

68,182

7.
8.
9.

D.A.S. TU Ochrony Prawnej
S.A.
STU Ergo Hestia S.A.
(W dniu 31.10.2014 r. nastąpiło połączenie
STU Ergo Hestia S.A. z MTU Moje TU S.A. Z
dniem połączenia spółka funkcjonuje pod
nazwą STU Ergo Hestia S.A.)

10. TU Euler Hermes S.A.

Liczba
skarg
Lp.

Zakłady ubezpieczeń
dział II

% ogólnej
liczby
skarg z
zakresu
działu II

Wynik interwencji w sprawach zakończonych

Udział zakładu
ubezpieczeń
w rynku
działu II (%)
(stan na
30.09.2014 r.)*

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

Podjęcie
interwencji

Uznanie zasadności
skargi

Uznanie w drodze
wyjątku

Liczba skarg
(ogółem)

Liczba skarg
(ubezpieczenia
komunikacyjne)

14. TU INTER Polska S.A.

35

-

0,304

0,419

32

91,429

5

20,000

-

-

20

80,000

15. TU INTERRISK S.A. VIG

789

350

6,859

4,057

703

89,100

150

26,882

1

0,179

407

72,939

-

-

-

0,179

-

-

-

-

-

-

-

-

17. Link 4 TU S.A.

241

223

2,095

1,610

206

85,477

47

26,404

2

1,124

129

72,472

18. MTU Moje Towarzystwo
Ubezpieczeń S.A.

356

340

3,095

2,267

327

91,854

79

26,689

2

0,676

215

72,635

1

-

0,009

0,012

1

100,000

-

-

-

-

-

-

2747

1818

23,881

31,430

2462

89,625

484

24,910

12

0,618

1447

74,472

21. Signal Iduna Polska TU S.A.

46

-

0,400

0,203

44

95,652

6

22,222

-

-

21

77,778

22. UNIQA TU S.A.

444

214

3,860

4,178

406

91,441

103

31,498

2

0,612

222

67,890

23. TUiR WARTA S.A.

1287

824

11,188

13,280

1151

89,433

335

36,492

4

0,436

579

63,072

24. TU ZDROWIE S.A.

7

-

0,061

0,103

7

100,000

1

16,667

-

-

5

83,333

25. Concordia Polska TUW

49

23

0,426

0,865

42

85,714

10

28,571

-

-

25

71,429

26. TUW Cuprum

2

-

0,017

0,360

2

100,000

-

-

-

-

2

100,000

27. Pocztowe TUW

54

43

0,469

0,302

48

88,889

9

22,500

-

-

31

77,500

28. TUW SKOK

64

-

0,556

0,529

50

78,125

3

7,500

-

-

37

92,500

29. TUW TUW

263

173

2,286

1,762

228

86,692

63

33,333

5

2,646

121

64,021

30. TUZ TUW

187

96

1,626

1,130

160

85,561

32

26,016

-

-

91

73,984

16. KUKE S.A.

Wynik negatywny

(W dniu 31.10.2014 r. spółka została
przejęta przez STU Ergo Hestia S.A.)

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

Liczba
skarg
Liczba skarg
(ogółem)

Liczba skarg
(ubezpieczenia
komunikacyjne)

% ogólnej
liczby
skarg z
zakresu
działu II

Udział zakładu
ubezpieczeń
w rynku
działu II (%)
(stan na
30.09.2014 r.)*

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

1139

1010

9,902

-

1029

90,342

248

33,110

9

1,202

492

65,688

513

492

4,460

469

91,423

68

23,611

1

0,347

219

76,042

350

339

3,043

315

90,000

108

40,755

5

1,887

152

57,358

173

166

1,504

159

91,908

57

41,606

2

1,460

78

56,934

29

6

0,252

26

89,655

4

23,529

-

-

13

76,471

17

-

0,148

16

94,118

3

23,077

-

-

10

76,923

17

-

0,148

15

88,235

3

33,333

1

11,111

5

55,556

16

2

0,139

12

75,000

1

10,000

-

-

9

90,000

11

-

0,095

7

63,636

2

50,000

-

-

2

50,000

6

1

0,052

5

83,333

2

100,000

-

-

-

-

4

4

0,035

2

50,000

-

-

-

-

2

100,000

3

-

0,026

3

100,000

-

-

-

-

2

100,000

32. Zagraniczne ZU

80

21

0,695

-

65

81,250

16

38,095

3

7,143

23

54,762

33. Reprezentanci ds. roszczeń na
terenie Polski niebędący ZU

83

83

0,722

-

71

85,542

10

17,241

-

-

48

82,759

Lp.

Zakłady ubezpieczeń
dział II

31. Oddziały zagranicznych ZU
w Polsce:
- Ceska Pojistovna S.A. Oddział w
Polsce (PROAMA)
- Avanssur S.A. Oddział w Polsce
(AXA Direct)
- Liberty Seguros Oddział w Polsce
(Liberty Ubezpieczenia)
- AIG Europe Ltd Sp. z o.o. Oddział w
Polsce
- Europaische Reiseversicherung AG
Oddział w Polsce
- AGA International S.A. Oddział w
Polsce
- Cardif Assurances Risques Divers
S.A. Oddział w Polsce
- ACE European Group Ltd Sp.z o.o.
Oddział w Polsce
- Inter Partner Assistance S.A.
Oddział w Polsce
- BTA Insurance Company SE Oddzial
w Polsce
- AEGON Ubezpieczenia Majątkowe,
Oddział Zakładu Hungary
Composite Insurance Ltd Oddział w
Polsce

Wynik interwencji w sprawach zakończonych

Podjęcie
interwencji

* Udział w rynku mierzony składką przypisaną brutto w dziale II, za: Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 3/2014, www.knf.gov.pl.

Uznanie zasadności
skargi

Uznanie w drodze
wyjątku

Wynik negatywny

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 2014 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 likwidacyjnych.

W odpowiedzi odnotowano wpływ danych dotyczących 26 podmiotów: w dziale I –
AVIVA TU na Życie S.A., TU na Życie Compensa S.A. VIG, WTUŻiR Concordia Capital S.A.,
Polisa-Życie TU S.A. VIG, PRAMERICA Życie TUiR S.A., Skandia Życie TU S.A. VIG, TUW
Rejent-Life oraz w odniesieniu do działalności oddziałów zagranicznych zakładów
ubezpieczeń w Polsce – CALI Europe S.A. Oddział w Polsce, Society of Lloyd’s Oddział w
Polsce oraz SOGECAP S.A. Oddział w Polsce (Tabela nr 5 i 6); w dziale II – AVIVA TU
Ogólnych S.A., Benefia TU S.A. VIG, Compensa TU S.A. VIG, D.A.S. TU Ochrony Prawnej
S.A., TU Euler Hermes S.A., TU INTERRISK S.A. VIG, TU ZDROWIE S.A., Concordia Polska
TUW, TUW Cuprum, TUZ TUW oraz w odniesieniu do działalności oddziałów
zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce – AIG Europe Ltd Sp. z o.o. Oddział w
Polsce, Avanssur S.A. Oddział w Polsce, BTA Insurance Company SE Oddział w Polsce,
Ceska Pojistovna S.A. Oddział w Polsce, Society of Lloyd’s Oddział w Polsce, SOGECAP
Risques Divers S.A. Oddział w Polsce (Tabela nr 7 i 8).
Analizując liczbę podmiotów, które udostępniły Rzecznikowi Ubezpieczonych
dodatkowe informacje w zakresie prowadzonej działalności ubezpieczeniowej, ze
szczególnym

uwzględnieniem

jakości

postępowań

likwidacyjnych

oraz

mając

świadomość, że nie u wszystkich zakładów ubezpieczeń propozycja ta znajdzie uznanie,
należy stwierdzić, iż liczba ta z roku na rok wykazuje tendencję wzrostową. W stosunku
do roku ubiegłego nastąpił wzrost o 9 podmiotów, które przekazały do Biura Rzecznika

Ubezpieczonych dane, o udostępnienie których Rzecznik Ubezpieczonych występował

Wykres nr 7
Liczba podmiotów, które udostępniły Rzecznikowi Ubezpieczonych dodatkowe
informacje w zakresie prowadzonej działalności ubezpieczeniowej, ze szczególnym
uwzględnieniem jakości postępowań likwidacyjnych
w latach 2010 - 2014
30
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(Wykres nr 7).

Niestety pozostałe zakłady ubezpieczeń i oddziały 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. Zdaniem
Rzecznika Ubezpieczonych 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. Zdaniem Rzecznika Ubezpieczonych transparentność
i jawność w ramach prowadzonej działalności jest wyjątkowo istotna dla poprawy
potrzebnej konkurencyjności jakościowej. W opinii Rzecznika Ubezpieczonych należy
stworzyć mechanizmy zdrowej konkurencyjności między zakładami ubezpieczeń, które
powinny skupiać się w swojej działalności na konkurowaniu nie ceną a jakością
świadczonych usług. W tym celu potrzebny jest powszechny dostęp do danych
z prowadzonych postępowań likwidacyjnych. Zdaniem Rzecznika Ubezpieczonych
przedstawiane na bieżąco opinii publicznej informacje o prowadzonych postępowaniach
reklamacyjnych, sposobie rozpatrywania skarg i odwołań, liczbie procesów sądowych
wzmacniałyby siłą rzeczy dążenia graczy do większej staranności w likwidacji szkód.
Dodatkowo, na podstawie tych danych powstawałyby różnego rodzaju rankingi, analizy
ukazujące, które zakłady ubezpieczeń stawiają na jakość prowadzonej działalności.
Oczywiście przekładałoby się to na dokonywane wybory przez konsumentów,
niezależnych pośredników ubezpieczeniowych budując zdrową konkurencyjność na
rynku.
Rzecznik Ubezpieczonych ma nadzieję, iż niebawem takie rozwiązanie mające na
celu poprawę konkurencyjności jakościowej znajdzie podstawy w przepisach
powszechnego prawa.

Jak zostało wspomniane, w 2014 r. do Biura Rzecznika Ubezpieczonych wpłynęło
łącznie 3878 skarg odnoszących się do nieprawidłowości w dziale I, co stanowiło 25,1%
wszystkich spraw (Wykres nr 3 i 4). W porównaniu do ubiegłego roku, w którym
wpłynęło 3537 skarg (21,4%), nastąpił wzrost o 3,7 pkt proc.
Na funkcjonowanie określonych zakładów ubezpieczeń działu I z siedzibą w Polsce
odnotowano 3798 wystąpień; w 47 przypadkach sprawy odnosiły się do funkcjonowania
zagranicznych podmiotów; w 19 sprawach brak było wskazania nazwy zakładu
ubezpieczeń na życie, którego dotyczyła skarga oraz 14 spraw dotyczyło 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 27 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). Stosując wobec każdego podmiotu porównanie jego procentowego
udziału w rynku do procentowego udziału w ogólnej liczbie skarg widoczne jest, że 14
z nich odnotowało pozytywny wynik, polegający na mniejszym udziale w skargach aniżeli
udział w rynku. W przypadku pozostałych 12 podmiotów wynik ten był odwrotny. W 1
przypadku, z uwagi na brak możliwości określenia udziału zakładu ubezpieczeń w rynku,
ocena ta nie była możliwa (BENEFIA TU na Życie S.A. VIG – w dniu 01.10.2014 r. spółka
została przejęta przez Compensa TU na Życie S.A. VIG).
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.

Najliczniejsza grupa spraw, znacznie przekraczająca udział w skargach w stosunku
do udziału w rynku odnosiła się do funkcjonowania TU Allianz Życie S.A., TU na Życie
Europa S.A., Generali Życie TU S.A., Open Life TU Życie S.A., PZU Życie S.A.

W omawianym okresie sprawozdawczym odnotowano łącznie 11 503 skargi
odnoszące się do nieprawidłowości w dziale II, co stanowiło 74,6% wszystkich spraw
(Wykres nr 3 i 4). W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku w którym
wpłynęło 12 905 skarg (78,1%), nastąpił ich spadek o 3,5 pkt proc.
Na działalność poszczególnych zakładów ubezpieczeń działu II z siedzibą w Polsce
wpłynęło 9969 skarg; 1139 spraw odnosiło się do działalności oddziałów zagranicznych

zakładów ubezpieczeń w Polsce; 80 skarg odnotowano na działalność zagranicznych
zakładów ubezpieczeń; w 83 przypadkach wystąpienia skarżących odnosiły się do
funkcjonowania podmiotów ustanowionych przez zagraniczne zakłady ubezpieczeń jako
reprezentantów do spraw roszczeń na terenie Polski niebędących zakładami
ubezpieczeń; 158 skarg dotyczyło UFG; 2 sprawy dotyczyły działalności PBUK, a w
odniesieniu do 72 wniosków skarżący nie określili nazwy zakładu ubezpieczeń działu II
będącego podmiotem skargi (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 30 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 odniesieniu do 1 z nich
(KUKE S.A.) nie odnotowano żadnej skargi.
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 12 podmiotów wynik ten jest odmienny.

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: Generali TU S.A i TU InterRisk S.A.
VIG.

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 1153 takich spraw (łącznie dział I i II). Liczba tych skarg w stosunku do roku

ubiegłego wzrosła o 105 spraw. W grupie tej najliczniejszą liczbę skarg odnotowano na
Ceska Pojistovna S.A. Oddział w Polsce (PROAMA) – 513 skarg, Avanssur S.A. Oddział w
Polsce (AXA Direct) – 350 skarg, Liberty Seguros S.A. Oddział w Polsce (Liberty
Ubezpieczenia) – 173 skarg, oraz AIG Europe Ltd Sp. z o.o. Oddział w Polsce – 29 skarg.
W 2014 r. w porównaniu do roku minionego odnotowano spadek o 3 sprawy, skarg
dotyczących funkcjonowania zagranicznych zakładów ubezpieczeń (łącznie dział I i II).
W

pozostałych

48

sprawach

(0,3%)

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. 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, raportów i opracowań
jak również opinii co do potrzeb i kierunków zmiany przepisów prawnych. Stanowią one
ponadto główny czynnik wyznaczający zadania w sferze działalności edukacyjnoinformacyjnej

Rzecznika

ubezpieczeniowych.

Ubezpieczonych

na

rzecz

konsumentów

usług

Tabela nr 5
Informacje dotyczące działalności zakładów ubezpieczeń działu I w 2014 r.

Lp.

Zakłady ubezpieczeń
dział I

Liczba osób objętych
ochroną z umów
ubezpieczenia (dot.
umów indywidualnych i grupowych)*

Liczba zawartych
umów
ubezpieczenia*

Liczba
zgłoszonych
roszczeń*

Liczba skarg w
postępowaniach reklamacyjnych
ogółem*

uwzględnionych
w całości
bądź w części*

Liczba skierowanych w okresie
sprawozdawczym
do sądu pozwów przeciwko
zakładowi ubezpieczeń
ogółem* wartość roszczeń wartość kwot
zgłoszonych
zasądzonych na
w pozwach
rzecz skarżących
(PLN)*
(PLN)*

Liczba spraw
zakończonych
wyrokiem
prawomocnym*

1. AEGON TU na Życie
S.A.
2. TU Allianz Życie Polska
S.A.
3. AVIVA TU na Życie S.A.
4. AXA ŻYCIE TU S.A.

20

j

1 110 212,36

14 517,00

15

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

735 763

s

33 774

t

63 134

695

u

174

39

2 049 171,74

147 911,54

297 499

10 563

13 166

23

3

4

65 485

783

w

9
1

13 TU INTER – ŻYCIE
. Polska S.A.
14 MACIF Życie TUW
.
15 MetLife TUnŻiR S.A.
.
16 PKO Życie TU S.A.
.
17 Open Life TU Życie S.A.
.
18
.
19
.

Polisa-Życie TU S.A.
VIG
PRAMERICA Życie TUiR
S.A.

a

b

47 334

29 852

l

21 441

28

19

5

35 557,00

5

90

1

0

0

0

343 368

19 092

19 625

k

2954

ł

c

3

m

n

o

81 016,67

d

13 057,00

p

r

2

20 PZU Życie S.A.
.
21 TUW Rejent-Life
.

0

0

22 Signal Iduna Życie
. Polska TU S.A.
23
.
24
.

Skandia Życie TU S.A.
VIG
TU na Życie
SKOK S.A.
25 UNIQA TU na Życie S.A.
.

e

109 579

26 TUnŻ WARTA S.A.
.

– Brak danych wnioskowanych przez RU.

27 967

f

20 100

g

h

112

29 685,87

i

* W okresie 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.
a
„Zsumowano wszystkie umowy indywidualne, a dla polis grupowych wykazano sumę osób ubezpieczonych na poszczególnych polisach, które w 2014 r. były objęte ochroną ubezpieczeniową
przez co najmniej jeden dzień”.
b
„Wykazano wszystkie umowy ubezpieczenia zawarte w 2014 r.”
c
„Liczba skarg, w których po interwencji klienta TU zmieniło swoją pierwotną decyzję w konkretnej sprawie…Wielokrotne wystąpienia klienta w tej samej sprawie (na przykład w
sprawie jednego roszczenia) traktowano jako jedną skarg”.
d
„Wykazano tylko te sprawy, w których wyrok jest prawomocny i żadna ze stron nie wniosła apelacji”.
e
„Wykazano liczbę osób, które w 2014 r. były objęte ochroną ubezpieczeniową przez co najmniej jeden dzień. W zestawieniu nie wykazano osób, które odstąpiły od zawarcia umowy”.
f
„Wykazano łączna liczbę zawartych umów indywidualnych, a w przypadku umów grupowych obliczeń dokonano w oparciu o łączną liczbę dokumentów potwierdzających objęcie
ochroną ubezpieczeniową osób ubezpieczonych”.
g
„Wykazano wszystkie wnioski o wypłatę świadczeń wynikających z umowy, w tym wnioski o wypłatę świadczeń bezspornych”.
h
„Wykazano całkowitą liczbę postępowań reklamacyjnych, które zakończyły się częściowym lub całkowitym uwzględnieniem roszczeń lub wniosków skarżących”.
i
„Wykazano łączną wartość kwot zasądzonych wraz z odsetkami w sprawach sądowych wniesionych i prawomocnie zakończonych w okresie sprawozdawczym”.
j
„Sprawy sądowe…skierowane przeciwko TU obejmują (poza jednym przypadkiem) dochodzenie świadczeń ubezpieczeniowych z umów ubezpieczenia. Przedmiot żadnej z ww. spraw nie
jest związany z naliczaniem wartości odstąpienia lub opłat z tytułu umów ubezpieczenia”.
k
„Liczba osób objętych ochroną z umów ubezpieczenia w 2014 r. (liczona jako różnica pomiędzy liczbą osób ubezpieczonych na 31.12.2013 r., a 31.12.2014 r.)”; W tym 1537 osób zostało
objętych umowami indywidualnymi, a 18 088 osób objęto umowami grupowymi.
l
W tym umowy indywidualne – 19 967, umowy grupowe – 9885.
ł
W tym umowy indywidualne – 1038 (699 uznanych roszczeń, 262 oddalonych – „wszystkie odmowy – również zgłoszone roszczenia, których klient nie ma w zakresie”), umowy grupowe
– 20 403 (16 324 uznanych roszczeń, 3938 oddalonych – „wszystkie odmowy – również zgłoszone roszczenia, których klient nie ma w zakresie”).
m
W tym 15 skarg uwzględnionych w całości, 9 skarg uwzględnionych w części.
n
W tym 1 pozew dotyczy umowy indywidualnej, 4 pozwy dotyczą umów grupowych.
o
W tym umowa indywidualna – 4057 PLN, umowy grupowe – 31 500 PLN.
p
W tym umowa indywidualna – 4057 PLN, umowy grupowe – 9000 PLN.
r
W tym 1 sprawa dotyczy umowy indywidualnej, 1 sprawa dotyczy umowy grupowej.
s
„Wykazano wszystkie osoby, które w 2014 r. były objęte ochroną ubezpieczeniową przynajmniej jeden dzień”.
t
„Wykazano wszystkie umowy ubezpieczenia zawarte w 2014 r., oraz wszystkie umowy ubezpieczenia, które zostały odnowione w rocznicę w 2014 r.”
u
„Wielokrotne wystąpienia klienta w tej samej sprawie traktowano jako jedną skargę”.
w
„Wykazano tylko te sprawy, w których wydany wyrok jest prawomocny”.
Źródło: Dane z ZU, przesłane w odpowiedzi na pismo RU z dnia 31.12.2014 r. (RU/305/MKK/14).

Tabela nr 6
Informacje dotyczące działalności Oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce w 2014 r.
Dział I
Liczba osób objętych
ochroną z umów
Oddziały
Lp.
ubezpieczenia (dot.
zagranicznych
umów indywidualzakładów ubezpieczeń
nych i grupowych)*
dział I

1. CALI Europe S.A.
Oddział w Polsce

Liczba zawartych
umów
ubezpieczenia*

Liczba
zgłoszonych
roszczeń*

Liczba skarg w
postępowaniach reklamacyjnych
ogółem*

a

uwzględnionych
w całości
bądź w części*

Liczba skierowanych w okresie
sprawozdawczym
do sądu pozwów przeciwko
zakładowi ubezpieczeń
ogółem*
wartość
wartość kwot
roszczeń
zasądzonych na
zgłoszonych rzecz skarżących
w pozwach
(PLN)*
(PLN)*

Liczba spraw
zakończonych
wyrokiem
prawomocnym*

115 925

70 899

1282

31

6

b

0

0,00

0,00

0

81

81

0

0

0

0

0,00

0,00

0

183 817

183 817

1532

146

9

0

0,00

0,00

0

2. Prevoir-Vie Groupe
Prevoir S.A.
Oddział w Polsce.
3. Prudential Assurance
Company
Ltd Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
4. Society od Lloyd’s
Oddział w Polsce
5. SOGECAP S.A.
Oddział w Polsce

– Brak danych wnioskowanych przez RU.
* W okresie 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.
a
W tym 758 – uznane roszczenia, 524 – oddalone roszczenia.
b
Liczba roszczeń uwzględnionych w całości.
Źródło: Dane z ZU, przesłane w odpowiedzi na pismo RU z dnia 31.12.2014 r. (RU/305/MKK/14).

Tabela nr 7
Informacje dotyczące działalności zakładów ubezpieczeń działu II w 2014 r.

Lp.

Zakłady ubezpieczeń
dział II

1.

TUiR Allianz Polska S.A.

2.

AVIVA TU Ogólnych
S.A.

3.

Liczba osób
objętych ochroną
z umów
ubezpieczenia*

Liczba zawartych umów ubezpieczenia

ogółem*

grupa
a
3 i 10 *

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

Liczba skierowanych w okresie
sprawozdawczym do sądu
pozwów przeciwko
zakładowi ubezpieczeń

Liczba skarg w
postępowaniach
reklamacyjnych

Liczba zgłoszonych
roszczeń

ogółem*

uwzględnionych
w całości bądź w ogółem*
części*

1068

wartość roszczeń
wartość kwot
zgłoszonych
zasądzonych na rzecz
w pozwach
skarżących (PLN)*
(PLN)*

28 207 654,83j

371 836,76

Liczba spraw
zakończonych wyrokiem
prawomocnym*

287

AXA TUiR S.A.
1 814 054b

565 646c

268 491c

297 155c

43 715

26 889

16 826

40d

4 737 862,00e

TU Compensa S.A. VIG

5 475 820ł

2 494 903m

750 933

1 743 970

206 837

75 022

131 815

442n

38 064 749o

8.

D.A.S. TU Ochrony
Prawnej S.A.

50 175

15 900f

–k

15 900

3456

–k

3456

12

9.

STU Ergo Hestia S.A.

10
.

TU Euler Hermes S.A.

10 956g

10 547h

–k

10 547

13 936

–k

13 936

10i

11
.

TU Europa S.A.

12
.

Generali TU S.A.

4.

BENEFIA TU S.A. VIG

5.

BRE Ubezpieczenia
TUiR S.A.

6.

BZ WBK – AVIVA TUO
S.A.

7.

1

0

0,00

10

4 472 710,00

0,00

1

7

13
.

GOTHAER TU S.A

14
.

TU INTER Polska S.A.

15
.

TU INTERRISK S.A. VIG

16
.

KUKE S.A.

17
.

Link 4 TU S.A.

18
.

TU ZDROWIE S.A.

19
.

TUiR Partner S.A.

20
.

PZU S.A.

21
.

Signal Iduna Polska TU
S.A.

22
.

UNIQA TU S.A.

23
.

TUiR WARTA S.A.

200l

1 972 923

682 605

1 290 318

180 304

58 582

121 722

53 280

575

–k

575

417 405

–k

417 405

898

699

0

0,00

0,00

0

24
.

Concordia Polska TUW

874 868

266 480

96 702

169 778

23 633

5976

17 657

59

15

138

4 785 317

74 734

14

25
.

TUW Cuprum

13 634

4467

–k

4467

1417

–k

1417

3

0

10

486 081,14

0,00

0

26
.

Pocztowe TUW

27
.

TUW SKOK

28
.

TUW TUW

29
.

TUZ TUW

2 582 821

3 689 744

820 863

2 868 881

36 277

18 512

17 765

789

33 077,00

– Brak danych wnioskowanych przez RU.

* W okresie 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.
a
Dotyczy tylko OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
b
„Osobę objętą ochroną w ramach dwóch lub więcej umów ubezpieczenia (AC, NNW) należy liczyć wielokrotnie; NNW kierowcy i pasażerów – przyjęto 5 osób dla jednego pojazdu”.
c
„Liczba umów ubezpieczenia, w których wykazano składkę w 2014 r. W przypadku umowy ubezpieczenia pakietowego – jest rozbicie na osobne umowy (np. osobno AC, osobno OC, osobno NNW)”
d
„Wykazano jedynie liczbę skarg, w których po interwencji klienta zmieniono swoją pierwotną decyzję w sprawie”.
e
„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”.
f
„TU nie sprzedaje produktów ubezpieczeniowych z innych grup ubezpieczeń aniżeli gr. 17”.
g
„W tym ubezpieczający i ubezpieczeni”.
h
„Liczba zawartych umów ubezpieczenia kredytu kupieckiego, ubezpieczenia sprzeniewierzeń oraz umów o udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych”.
i
„…nie uwzględniając odwołań od decyzji o odmowie odszkodowania”.
j
„TU jest stroną dwóch postępowań sądowych na kwotę przewyższającą 1 000 000 zł, z czego jedno z nich dotyczy ubezpieczenia komunikacyjnego (na kwotę 1 168 000 zł), zaś drugie związane
jest z umową ubezpieczenia gospodarczego (na kwotę 10 000 000 zł.)”.
k
TU nie prowadzi działalności z zakresu Działu II z wyszczególnieniem grupy 3 i 10 – dotyczy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
l
„TU przekazuje informację o skargach, w których dokonało zmiany pierwszej decyzji na skutek interwencji klienta”. Spadek liczby skarg uwzględnionych w całości bądź w części wynika z faktu,
iż począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r. do skarg nie są wliczane odwołania, które w roku ubiegłym stanowiły ok. 60% wykazywanych skarg. Ponadto odnotowano znaczący spadek liczby skarg
wpływających do TU.
ł
„W pozycji tej podano liczbę osób ubezpieczonych przy następujących założeniach: wykazano każda osobę, która w 2014 r. była objęta ochroną ubezpieczeniową co najmniej jeden dzień; osobę
objętą ochrona w ramach kilku umów ubezpieczenia wykazano wielokrotnie; w przypadku umowy ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów wykazano jednokrotnie”.
m
„W pozycji tej wykazano polisy wystawione w 2014 r. Umowy pakietowe (np. OC+AC+NNW) wykazano w rozbiciu na osobne umowy. W przypadku ubezpieczeń flotowych każdy pojazd wykazano
osobno”.
n
„W pozycji tej podano jedynie liczbę skarg uwzględnionych w całości bądź w części wg przyjętej przez TU definicji „skargi” tj. „skarga” – pisemne wystąpienie Klienta za pośrednictwem organu
nadzoru i instytucji ubezpieczeniowych (KNF, RU), wystąpienie adresowane do Zarządu Spółki oraz wystąpienie, w którym poruszona jest kwestia jakości procesu likwidacji (zachowanie
pracownika, termin likwidacji, wystąpienie o zapłatę odsetek). Powyższe wynika z faktu, iż pojęcie „skargi” jest bardzo różnie interpretowane przez różne ZU”.
o
„TU podało jedynie wartość kwot zasądzonych w 2014 r. na rzecz skarżących, w których wyrok jest prawomocny i żadna ze stron nie wniosła apelacji”.

Źródło: Dane z ZU, przesłane w odpowiedzi na pismo RU z dnia 31.12.2014 r. (RU/305/MKK/14).

Tabela nr 8
Informacje dotyczące działalności Oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce w 2014 r.
Dział II

Lp.

Oddziały zagranicznych
zakładów ubezpieczeń
dział II

1.

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

2.

Aegon Magyarorszag Altalanos
Biztosito S.A.
Oddział w Polsce

3.

AGA International S.A.
Oddział w Polsce

4.

AIG Europe Ltd Sp. z o.o.
Oddział w Polsce

5.

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

6.

Avanssur S.A. Oddział w Polsce

7.

BTA Insurance Company SE
Oddział w Polsced

8.

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

9.

Ceska Pojistovna S.A.
Oddział w Polsce

Liczba osób
objętych ochroną
z umów
ubezpieczenia*

Liczba zawartych umów
ubezpieczenia

Liczba zgłoszonych
roszczeń

Liczba spraw
zakończonych
wyrokiem
prawomocnym*

grupa
a
3 i 10 *

710 000

237 010

10e

237 000

21 700

600

21 100

526

96

30

2 700 000,00

26 400,00

8

408 695

1 255 955

541 451

714 504

39 794

33 609

6185

3958b

1530

1882

28 540 685,00

1 661 080,00c

13

248 936

248 936

235 345

13 591

10 030

8961

1069

703

129

508

10 662 750,63

3 307 769,45

272

20 629

54 730

48 352

6378

953

53

1891

21 140 725,00

247 072,00

31

1 100 566 1 079 937

grupa pozostałe* ogółem* uwzględnionych
a
w całości
3 i 10 *
bądź w części*

Liczba skierowanych w okresie
sprawozdawczym do sądu
pozwów przeciwko
zakładowi ubezpieczeń
ogółem* wartość roszczeń
wartość kwot
zgłoszonych
zasądzonych na rzecz
w pozwach (PLN)*
skarżących (PLN)*

ogółem*

826 547

pozostałe* ogółem*

Liczba skarg w
postępowaniach
reklamacyjnych

10
.

COFACE S.A.
Oddział w Polsce

11
.

Europaische Reiseversicherung
AG Oddział w Polsce

12
.

Inter Partner Assistance S.A.
Oddział w Polsce

13
.

Liberty Seguros S.A.
Oddział w Polsce

14
.

London General Insurance
Company Ltd
Oddział w Polsce

15
.

LMG Forsakrings AB
Oddział w Polsce

16
.

Medicover Insurance AB Oddział
w Polsce

17
.

Society of Lloyd’s
Oddział w Polsce

4243

4011

18
.

SOGECAP
Risques Divers S.A.
Oddział w Polsce

46 168

46 168

–f

1130

167

46 168

326

–f

17

15

326

10

2

3

0

0

0,00

0,00

0

– Brak danych wnioskowanych przez RU.
* W okresie 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.
a
Dotyczy tylko OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
b
„Liczba reklamacji (zarówno skarg, jak i odwołań, skierowanych po raz pierwszy – nie uwzględniono kolejnych reklamacji tej samej treści skierowanych do różnych podmiotów, jak i ponownych
reklamacji dotyczących tego samego przedmiotu reklamacji)”.
c
„Liczba zakończonych postępowań sądowych w drodze uznania powództwa, realizacji nakazu zapłaty lub realizacji wyroku sądu (bez ugód)”.
d
„BTA Insurance Company SE w styczniu 2014 r. działało w Polsce na zasadzie swobody świadczenia usług (FOS). Wszystkie dane podane w tabeli dotyczą łącznie BTA Insurance Company SE (styczeń
2014 r.) i BTA Insurance Company SE Oddział w Polsce (od lutego do grudnia 2014 r.). Brak możliwości systemowego rozdzielania danych”.
e
Dotyczy ubezpieczenia floty.
f
Sogecap Risques Divers S.A. Oddział w Polsce nie prowadzi działalności z zakresu Działu II z wyszczególnieniem grupy 3 i 10 – dotyczy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
Źródło: Dane z ZU, przesłane w odpowiedzi na pismo RU z dnia 31.12.2014 r. (RU/305/MKK/14).

Mateusz Kościelniak
starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych, aplikant radcowski

Prawa i obowiązki poszkodowanego w postępowaniu likwidacyjnym cz. 2

W poprzedniej części niniejszego opracowania, które ma na celu omówienie
zagadnień związanych z prawami i obowiązkami poszkodowanego na etapie postępowania
likwidacyjnego,

poruszane

były

zagadnienia

związane

z

definicją

postępowania

likwidacyjnego oraz skutkiem i formą zgłoszenia szkody. W tej części artykułu poruszone
zostaną zagadnienia oraz wątpliwości praktyczne występujące na etapie likwidacji szkód
komunikacyjnych z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (dalej: OC p.p.m.).

Żądanie dokumentacji w trakcie likwidacji szkody
Kontynuując omawianie procesu likwidacji szkody, warto zwrócić uwagę na pozostałe
czynności, które przeprowadzane są na skutek złożenia zawiadomienia o szkodzie przez
poszkodowanego lub uprawnionego. Jak wynika z treści przepisu art. 16 ust. 1 ustawy z dnia
22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 950), po
otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, zakład ubezpieczeń informuje o
tym ubezpieczającego lub ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym
zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego
zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także informuje osobę
występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę,
jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub
wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania.
Powyższy przepis statuuje początek postępowania likwidacyjnego oraz nakłada
związane z tym obowiązki na zakład ubezpieczeń. Przede wszystkim ubezpieczyciel
zobowiązany jest wszcząć postępowanie likwidacyjne najpóźniej w terminie 7 dni od daty
otrzymania zawiadomienia, podjąć w tym czasie działania w celu ustalenia okoliczności
zdarzenia, wysokości i zasadności świadczeń zgłoszonych przez poszkodowanego oraz – co
najważniejsze – przekazać poszkodowanemu informację, jakie dokumenty są niezbędne w

celu dalszej likwidacji szkody. Oczywiście zakres żądanych dokumentów zależy od
indywidualnych okoliczności faktycznych zdarzenia, rodzaju ubezpieczenia oraz rodzaju szkód,
które zostały zgłoszone. Należy jednak pamiętać, że zakład ubezpieczeń nie powinien żądać
od poszkodowanego dokumentów, których uzyskanie wiązałoby się dla poszkodowanego z
nadmiernymi trudnościami lub kosztami. Ubezpieczyciel nie powinien również żądać od
poszkodowanego dokumentacji, którą mógłby uzyskać, korzystając ze swoich uprawnień
określonych w ustawie o działalności ubezpieczeniowej.
Na podstawie skarg napływających do Biura Rzecznik Ubezpieczonych można
zauważyć pewną tendencję. Otóż zakłady ubezpieczeń w toku likwidacji szkód z
ubezpieczenia OC p.p.m. coraz częściej uzależniają wykonywanie dalszych czynności
likwidacyjnych od uzyskania potwierdzenia okoliczności faktycznych zdarzenia od sprawcy,
konieczności otrzymania notatki policyjnej z miejsca zdarzenia, wyniku toczącego się
postępowania w sprawie o wykroczenie bądź postępowania karnego. Takie działanie nie
zasługuje na aprobatę Rzecznika Ubezpieczonych, bowiem jak wskazano w orzeczeniu Sądu
Najwyższego z dnia 19 września 2002 roku (sygn. akt V CKN 1134/00), obowiązek wypłaty
przez zakład ubezpieczeń odszkodowania z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
posiadacza pojazdu, który wyrządził szkodę, powstaje z chwilą najwcześniejszego, jak to
możliwe, wyjaśnienia przez zakład ubezpieczeń okoliczności wypadku. Zakład ten bowiem,
zgodnie art. 817 k.c., ma obowiązek, po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku, ustalenia
przesłanek swojej odpowiedzialności, to znaczy aktywnego, samodzielnego wyjaśnienia
okoliczności wypadku i wysokości szkody. Nie może obowiązku tego przerzucać na inne
podmioty i biernie oczekiwać na potwierdzenie okoliczności zdarzenia przez sprawcę lub na
wynik postępowania karnego.
Ubezpieczyciel nie powinien również oczekiwać na wynik postępowania w sprawie o
wykroczenie bądź też na konieczność uzyskania potwierdzenia okoliczności zdarzenia przez
sprawcę w sytuacji, gdy może ustalić okoliczności zdarzenia i odpowiedzialność na podstawie
innej dokumentacji, takiej jak np.: pisemne oświadczenie złożone przez sprawcę na miejscu
zdarzenia, zeznania świadków, notatka policyjna, oględziny pojazdów.
Należy pamiętać, że ustalenie odpowiedzialności za szkodę jest obowiązkiem
ubezpieczyciela, tym samym nie może on bezpodstawnie przerzucać go na poszkodowanego.

Oględziny

W praktyce w ciągu kilku dni po otrzymaniu zawiadomienia o szkodzie zakłady
ubezpieczeń

dokonują

oględzin

uszkodzonego

pojazdu

mechanicznego,

które

są

przeprowadzane przez pracowników towarzystw ubezpieczeniowych w oparciu o
specjalistyczne programy typu Audatex czy Eurotaxglass’s. Jeżeli ktoś na etapie oględzin nie
zgadza się z zakresem uszkodzeń bądź wyliczeniami zaproponowanymi przez likwidatora
działającego na rzecz zakładu ubezpieczeń. powinien wstępnie zasygnalizować swoje zarzuty
likwidatorowi oraz poinformować o tym fakcie ubezpieczyciela. Gdyby pierwsze oględziny
zostały sporządzone nierzetelnie lub nieprofesjonalnie, to poszkodowany powinien zażądać
od zakładu ubezpieczeń niezwłocznego przeprowadzenia ponownych oględzin. W sytuacji
gdyby takie oględziny nie zostały dokonane, to poszkodowany powinien zlecić wykonanie
ekspertyzy bądź kosztorysu podmiotowi trzeciemu (np. niezależnemu rzeczoznawcy) oraz
zażądać jednocześnie od ubezpieczyciela zwrotu kosztów poniesionych na rzeczoną
ekspertyzę lub kosztorys – oczywiście jedynie w wypadku, gdy kosztorys ten wykaże, że
ubezpieczyciel dokonał błędnych wyliczeń podczas pierwszych oględzin pojazdu. Zgodnie
bowiem z treścią uchwały Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 2012 r. (sygn. akt III CZP 75/11)
uzasadnione i konieczne koszty pomocy świadczonej przez osobę mającą niezbędne
kwalifikacje zawodowe, poniesione przez poszkodowanego w postępowaniu przedsądowym
prowadzonym przez ubezpieczyciela, mogą w okolicznościach konkretnej sprawy stanowić
szkodę majątkową podlegającą naprawieniu w ramach obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (art. 36 ust. 1 ustawy z dnia
22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z
późn. zm.). W związku z powyższym roszczenie poszkodowanego o zwrot kosztów
poniesionych tytułem zlecenia sporządzenia ekspertyzy może okazać się uzasadnione, jeżeli
zostanie za pomocą tej ekspertyzy wykazane, że ubezpieczyciel nieprawidłowo ocenił rozmiar
szkody.

Metody likwidacji szkód komunikacyjnych
Na przykładzie praktyki związanej z likwidacją szkód komunikacyjnych z ubezpieczenia
OC p.p.m. możemy wyróżnić trzy metody rozliczenia szkody: kosztorysowa, fakturowa,
bezgotówkowa.

Kosztorys jest dokumentem prywatnym, który zawiera przewidywane koszty naprawy
uszkodzonego pojazdu. Kosztorys sporządzany jest najczęściej przez warsztat naprawczy,
likwidatora

towarzystwa

ubezpieczeniowego

bądź

też

niezależnego

rzeczoznawcę.

Funkcjonujące w praktyce programy komputerowe, które są wykorzystywane do
sporządzenia kosztorysu zawierającego koszty naprawy, to Eurotaxglass’s oraz Audatex.
Kosztorys przedstawia informacje o zakresie i sposobie naprawy, rodzaju części użytych do
naprawy, wysokości stawek za roboczogodziny, długości prac naprawczych, ilości materiału
lakierniczego użytego do naprawy itp. Warto zwrócić uwagę, że w orzecznictwie zarówno
sądów powszechnych, jak i Sądu Najwyższego przeważa pogląd, iż rozliczenie kosztorysowe
jest wystarczającym i zupełnym dokumentem, który przedstawia faktycznie poniesioną
szkodę. Warto chociażby zwrócić uwagę na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2002 r.
(sygn. akt. V KN 1273/00), gdzie wskazano, że roszczenie o świadczenie należne od zakładu
ubezpieczeń w ramach ubezpieczenia komunikacyjnego odpowiedzialności cywilnej z tytułu
kosztów przywrócenia uszkodzonego pojazdu do stanu pierwotnego jest wymagalne
niezależnie od tego, czy naprawa faktycznie została dokonana. Jeśli zatem naprawa
samochodu i rzeczywiste poniesienie kosztów z tego tytułu nie są warunkami koniecznymi do
dochodzenia odszkodowania, to nie sposób podzielić poglądu, iż koszty naprawy określone
przez specjalistyczny warsztat nie mogą być miernikiem służącym do ustalenia
odszkodowania należnego powodowi, gdyż ten nie dokonał naprawy samochodu.
W związku z powyższym warunkiem wypłaty świadczenia nie może być faktycznie
dokonanie naprawy pojazdu poszkodowanego. Odszkodowanie powinno zostać ustalone i
wypłacone na podstawie rozliczenia kosztorysowego, chyba że poszkodowany w sposób
wyraźny wyrazi zgodę na likwidację szkody na podstawie faktury bądź rachunku
potwierdzającego naprawę.
Jednakże rozliczenie na podstawie faktur bądź rachunków pociąga za sobą pewne
ryzyko dla osób poszkodowanych. Rzecznik Ubezpieczonych zaobserwował niepokojącą
praktykę polegającą na tym, iż ubezpieczyciele odręcznie skreślają ceny części bądź kwoty
podanych kosztów naprawy na kosztorysach lub fakturach przedstawianych zarówno przez
poszkodowanych, jak i warsztaty naprawcze. Ta bezzasadna praktyka została w sposób
szczegółowy opisana w raporcie Rzecznika Ubezpieczonych z 2014 r. Orzecznictwo Sądu
Najwyższego a praktyka likwidacji szkód komunikacyjnych. Działania takie oczywiście nie
znajdują uzasadnienia w świetle obowiązujących przepisów, które stanowią, iż jeżeli zakład

ubezpieczeń odmawia uznania w całości lub części roszczeń, powinien przedstawić
poszkodowanemu stosowne uzasadnienie faktyczne oraz podstawę prawną uzasadniającą
całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania (art. 14 ust. 3 ustawy o
ubezpieczeniach obowiązkowych, PBUK i UFG w zw. z art. 16 ust. 3 ustawy o działalności
ubezpieczeniowej).

Warto

w

tym

miejscu

zaznaczyć,

że

pismo

przesyłane

do

poszkodowanego zawierające stanowisko odmowne, powinno spełniać następujące warunki
formalne i merytoryczne:
1. Termin – poszkodowany powinien otrzymać stosowne pismo od ubezpieczyciela w
terminie 30 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie.
2. Uzasadnienie częściowej lub całkowitej odmowy – pismo powinno zawierać opis
okoliczności faktycznych, jak również wskazanie podstawy prawnej, w oparciu o którą
ubezpieczyciel podjął określone stanowisko.
3. Wskazanie przyczyn, w oparciu o które ubezpieczyciel odmawia wiarygodności
dowodom przedstawionym przez uprawnionego. Przykładowo jeżeli poszkodowany
przedstawia ekspertyzę niezależnego rzeczoznawcy, która zawiera określoną wysokość
kosztów naprawy, to ubezpieczyciel, odmawiając uznania roszczeń poszkodowanego,
powinien przedstawić na piśmie stanowisko, w którym uzasadni brak akceptacji kosztorysu
poszkodowanego. Na marginesie warto przypomnieć, że w pkt 15.5 Wytycznych dotyczących
likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych przyjętych przez Komisję Nadzoru
Finansowego w dniu 16 grudnia 2014 r. wskazano, że w przypadku zakwestionowania przez
ubezpieczyciela wyliczenia kosztów naprawy pojazdu zawartych w kosztorysie sporządzonym
przez rzeczoznawcę lub warsztat naprawczy na zlecenie uprawnionego, zakład ubezpieczeń
powinien uzasadnić, na jakiej podstawie przyjął, że kosztorys jest nieprawidłowy.
4. Pouczenie – w piśmie skierowanym do osoby zgłaszającej roszczenie
ubezpieczyciel powinien zawrzeć stosowne pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń
odszkodowawczych w drodze powództwa cywilnego przed sądem powszechnym.
5. Przejrzysta, jednoznaczna treść oraz należyte i rzeczowe uzasadnienie
stanowiska – warunek ten należy wyprowadzić z treści art. 355 § 2 w zw. z art. 354 k.c.
Ubezpieczyciel powinien zadbać o to, aby pismo kierowane do poszkodowanego zawierało
wszelkie wskazane wyżej elementy, a dodatkowo było sporządzone w sposób profesjonalny,
merytoryczny oraz czytelny z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy niebędącego
profesjonalistą.

Poszkodowani często decydują się również na tzw. bezgotówkową metodę likwidacji
szkody. Istotą bezgotówkowego rozliczenia jest to, że poszkodowany oddaje pojazd do
warsztatu naprawczego, a warsztat na mocy udzielonego pełnomocnictwa bądź cesji
wierzytelności kontaktuje się bezpośrednio z ubezpieczycielem na etapie likwidacji szkody i
dochodzi od niego należnych kosztów naprawy. W takim przypadku rozliczenie może nastąpić
zarówno na podstawie kosztorysu (np. sporządzonego przez warsztat i przesłanego
ubezpieczycielowi do akceptacji) bądź na podstawie faktur wystawionych przez warsztat.
W razie wyboru opisywanej metody między poszkodowanym a warsztatem
naprawczym powstaje stosunek zobowiązaniowy na podstawie zawartej umowy o naprawę
pojazdu. Na marginesie należy zaznaczyć, iż w wykładni przepisów pojawiła się wątpliwość co
do charakteru umowy o naprawę pojazdu. Dotyczy ona kwestii, czy jest to umowa o dzieło,
czy też umowa mieszana z elementami umowy zlecenia bądź umowy przechowania.
Wątpliwość ta została poniekąd rozstrzygnięta przez Sąd Najwyższy, który w orzeczeniu z dnia
25 listopada 2004 r. (sygn. akt V CK 235/04) wskazał, że umowa o oddanie samochodu do
naprawy jest umową mieszaną, do której stosować należy przepisy umowy o dzieło i umowy
przechowania. Stanowisko to zostało również wyrażone w orzeczeniu Sądu Apelacyjnego w
Warszawie z dnia 26 marca 2013 r. (sygn. akt I ACa 1150/12). W związku z powyższym
pomiędzy poszkodowanym a warsztatem zawierana jest stosowna umowa, co rodzi określony
stosunek prawny, natomiast między warsztatem a ubezpieczycielem powstaje kolejny
stosunek prawny, którego charakter zależny jest od tego, czy warsztat naprawczy występuje
w roli pełnomocnika, czy też nabywcy wierzytelności.
Wśród skarg bądź problemów pojawiających w zapytaniach mailowych i podczas
rozmów prowadzonych z poszkodowanymi dzwoniącymi na infolinię najczęściej pojawiają się
kwestie związane z ustaleniem wartości kosztów naprawy oraz różnicą w wysokości kosztów
naprawy pojazdu ustalonych przez ubezpieczyciela oraz warsztat naprawczy.
Jak już uprzednio wspomniano, w praktyce stosowany jest model postępowania, w
którym warsztat naprawczy ustala na podstawie kosztorysu przewidywaną wartość i zakres
prac, a ubezpieczyciel dokonuje akceptacji kosztów naprawy. Zdarza się jednak, że
ubezpieczyciele pomniejszają koszty naprawy zaproponowane przez warsztat naprawczy,
stosując potrącenia amortyzacyjne cen części zamiennych i zaniżone stawki bądź też skreślają
(bez żadnego uzasadnienia merytorycznego) odręcznie wartości przedstawione w kosztorysie

i wpisują do tego dokumentu własne stawki ustalone w sposób jednostronny, bez
uzgodnienia z warsztatem naprawczym. W razie sporu powstałego na etapie postępowania
likwidacyjnego i braku woli po stronie ubezpieczyciela zaakceptowania kosztów naprawy
często zdarza się, że warsztaty naprawcze działające jako pełnomocnicy występują do
poszkodowanych z roszczeniem o dopłatę kosztów naprawy, które nie zostały uznane przez
zakład ubezpieczeń. Wówczas poszkodowany na mocy umowy zawartej z warsztatem
naprawczym zobowiązany jest do dokonania dopłaty za naprawę pojazdu i powinien zwrócić
się do ubezpieczyciela z roszczeniem zwrotnym o zapłatę kwoty, którą zobowiązany był
pokryć ubezpieczyciel w ramach swojej odpowiedzialności gwarancyjnej. Na marginesie
należy zaznaczyć, że warsztaty naprawcze stosują bezpodstawnie prawo zatrzymania pojazdu
przeznaczonego do naprawy do czasu uzyskania zapłaty całości kosztów naprawy przez
poszkodowanego. Takie działanie nie znajduje oparcia w przepisach, bowiem jak wskazano w
orzeczeniu Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 stycznia 2013 r. (sygn. akt I ACa
1074/12), treść prawa zatrzymania regulowanego art. 461 § 1 k.c. nie może stanowić
podstawy do zatrzymania całego pojazdu z powodu nieuregulowania należności za naprawę,
gdyż wynagrodzenie za naprawę samochodu nie jest nakładem na rzecz w rozumieniu tego
przepisu.
Należy mieć na uwadze, że mimo licznych obowiązków nałożonych ustawą na
ubezpieczyciela dokonującego czynności likwidacji szkody również poszkodowany powinien
współpracować z zakładem ubezpieczeń na etapie likwidacji szkody w pojeździe i przedstawić
w miarę możliwości żądane przez ubezpieczyciela dokumenty oraz udostępnić uszkodzony
pojazd do oględzin. Wszystkie zaprezentowane sposoby rozliczenia szkody mogą zostać
wykorzystane w sposób efektywny oraz ułatwić ustalenie wysokości świadczenia
odszkodowawczego i jego wypłatę. Jednakże zaprezentowane wyżej przykładowe
nieprawidłowości, których dopuszczają się ubezpieczyciele, bezpodstawnie i niepotrzebnie
uniemożliwiają poszkodowanym przejście w sposób sprawny i bezproblemowy przez
procedurę likwidacji szkody.

Cezary Orłowski
główny specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych

Jak wykuwa się stal w ubezpieczeniach

Czytając opracowane przez Komisję Nadzoru Finansowego Wytyczne dotyczące
zarządzania ryzykiem powodzi w sektorze ubezpieczeń, które mają wejść w życie 1 stycznia
2016 r., ogarnia mnie zdumienie, że oto organ nadzoru narzuca profesjonalistom od
szacowania ryzyka standardy w zakresie zarządzania ryzykiem powodzi (sic!). Fakt ten budzi
zdumienie, ponieważ wszelkie dane wewnętrzne obrazujące wrażliwość na ryzyko powodzi
były i są ponoć przetwarzane przez ubezpieczycieli na potrzeby prowadzonej działalności
ubezpieczeniowej w zasadzie od zarania ich działalności. Bez takiego podejścia do rzeczy
działalność ubezpieczeniowa przypominałaby przecież kierowanie samochodu przez
niemowlę lub ślepca. Kuriozalnie brzmi zatem wytyczna, aby zakład ubezpieczeń posiadał
eksperta lub grupę ekspertów wspomagających Wyższą Kadrę Kierowniczą w zarządzaniu
ryzykiem powodzi. Czy bowiem ma to oznaczać, że nadzór powziął wątpliwość, czy aby na
pewno ubezpieczyciele mają odpowiednie zaplecze kadrowe dysponujące stosownym
zasobem wiedzy i doświadczeniem w zakresie ryzyka powodziowego albo, co gorsza, żywi
podejrzenie, że kadra zarządzająca działała dotychczas po omacku? Wydaje mi się jednak, że
nie jest to możliwe, gdyż ocierałoby się o wyjątkowy absurd. Nie mogę zrozumieć zatem
odwrócenia prawidłowości rzeczy – dlaczego poucza się specjalistów od szacowania ryzyka
ubezpieczeniowego, posiadających wręcz wiedzę tajemną, jak z tym gorącym kartoflem sobie
poradzić. Brzmi to bowiem trochę tak, jakby urzędnik pouczał krawca, że do prowadzonej
przez niego działalności niezbędne są: materiał, igły, nici i maszyna do szycia, podczas gdy dla
rzemieślnika to – posiłkując się słowami pewnego klasyka – „oczywista oczywistość”. Stąd też
twierdzę, że rzeczą niepojętą jest wytyczanie ubezpieczycielom reguł zarządzania ryzykiem
powodziowym, które to zasady winny być im znane w najdrobniejszych szczegółach. Fakt
faktem, że Wytyczne… KNF wiążą się ściśle z dyrektywą Wypłacalność II, a więc – ujmując to
nieco cynicznie – należało poinstruować profesjonalistów, co mają ze sobą zrobić. Ktoś kiedyś
powiedział, że inflacja norm prawnych deprecjonuje jakość prawa i jego autorytet – ta teoria
doskonale się sprawdza w przypadku nadgorliwości regulacyjnej Parlamentu Europejskiego.

A może jednak chodzi tutaj o coś zupełnie innego, tak jak to zresztą ujęto we wstępie
do Wytycznych…, a mianowicie o zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa rynku
ubezpieczeniowego? Albo może dokument ten stanowi jakąś specyficzną formę
przygotowania ubezpieczycieli do stress testów? Wszyscy w branży ubezpieczeniowej wiemy,
że z szacowaniem ryzyka nie było zawsze idealnie. Po powodzi w 1997 r. wyszło na jaw, iż
część ubezpieczonych nieruchomości wybudowana była na polderach, terenach zalewowych
czy nawet wałach przeciwpowodziowych, zaś po powodzi z 2010 r. okazało się, że dwaj
znaczący gracze na rynku o mało co nie popłynęli (nomen omen) na ryzykach powodziowych
małych podmiotów.
A jednak… Rozmawiałem z przyjacielem odpowiedzialnym w jednym z zakładów
ubezpieczeń za wdrożenie Wytycznych…, który ku mojemu zaskoczeniu wyraził pogląd, że nikt
z branży nie jest systemowo na to wdrożenie przygotowany. Eksperci od ryzyka odbierają
Wytyczne… w ten sposób, że KNF na podstawie dyrektywy Wypłacalność II ma zamiar
uświadomić zakładom ubezpieczeń, na jakiej bombie siedzą. Kolega ubezpieczeniowiec
dodał, że przykre w całej sprawie jest to, iż wiele osób z branży odpowiedzialnych za
zarządzanie ryzykiem nie ma tej świadomości.
Co zaś tyczy się Rzecznika Ubezpieczonych i osób, których interesy reprezentuje,
wskazać należy, że w Wytycznych… nie ma nic, co miałoby bezpośredni wpływ na proces
realizacji umów ubezpieczeń mieszkań i domów. Być może jest to kwestia przeoczenia albo
po prostu tak miało być. Wytyczne… miały się odnosić tylko do ryzyka powodziowego w
aspekcie szerszego zagrożenia, a więc nie do indywidualizacji ryzyka, co siłą rzeczy nie mogło
przełożyć się bezpośrednio na sytuację konsumentów usług ubezpieczeniowych. W takim zaś
przypadku może się wydawać, że zdanie Rzecznika na temat Wytycznych… nie jest potrzebne.
Przykre to wszystko, gdyż udział Rzecznika Ubezpieczonych mógłby być w tym
przypadku więcej niż pomocny, wręcz mógłby przyczynić się do znacznego poszerzenia
zakresu Wytycznych... Otóż Rzecznik jest stałym członkiem zespołu roboczego ds.
wprowadzenia w kraju powszechnych ubezpieczeń od skutków klęsk żywiołowych przy
Ministerstwie Cyfryzacji i Administracji, gdzie zagadnienie szacowania ryzyka powodziowego
jest przedmiotem dyskusji i analiz. Tym bardziej więc szkoda, że Wytyczne… nie były
konsultowane z Rzecznikiem Ubezpieczonych.
Jeśli jednak Rzecznik Ubezpieczonych miałby się odnieść do Wytycznych… w ramach
procedury konsultacyjnej, to z pewnością zasugerowałby ich poszerzenie, tj. objęcie nimi

również – tak istotnej z punktu widzenia realizacji umów ubezpieczeń nieruchomości –
likwidacji szkód, a szczególnie takich jej aspektów, jak sposób wyceny (kosztorysowania),
potrącanie zasiłków celowych, stosowanie zasady proporcji etc.
Natomiast z żalem należy stwierdzić, iż obecnie Wytyczne… dotyczą wyłącznie
modelu, systemu pomiaru ryzyka (szacowania) i odpowiedniej polityki zarządów i rad
nadzorczych w zakresie zarządzania ryzykiem powodziowym.
Można jednak przyjąć, że nakreślone przez KNF standardy zarządzania ryzykiem
powodziowym skierują działalność ubezpieczeniową na powrót na drogę prawidłowego
szacowania ryzyka, co będzie miało pośrednie przełożenie na sytuację osób, których interesy
Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje. Nie będzie bowiem traktowania na równi
ubezpieczenia nieruchomości położonej na wzniesieniu z tą położoną na terenie zalewowym i
pobierania za każdą z nich zbliżonej bądź tej samej składki ubezpieczeniowej. Wyeliminuje to
w końcu zjawisko ubezpieczania wszystkiego jak leci i kalkulowanie składki metodą
ekspercką, tj. z sufitu, ze świadomością, że „jakby co, to nie zapłacimy”. Niestety Rzecznik
Ubezpieczonych może potwierdzić, że przypadki odmowy zapłaty odszkodowania,
uzasadniane jedynie faktem, że ubezpieczona nieruchomość stoi na terenie zalewowym, o
której to okoliczności ubezpieczyciel dobrze wiedział na etapie zawierania umowy, były dość
częste. Na etapie akwizycji bowiem liczyło się tylko to, aby pobrać składkę, i obowiązywało
myślenie, że później jakoś to będzie i być może powódź nigdy nie nastąpi. Dopóki powodzie w
naszym kraju nie były tak częste, system ten działał i przynosił wymierne efekty. Stąd więc
może niechęć do oceny ryzyka, liczy się bowiem sprzedaż, sprzedaż i wynik w sprzedaży…

Aleksander Daszewski
radca prawny, koordynator w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych

Propozycje legislacyjne odpowiedzią na problemy konsumentów z ubezpieczeniami
inwestycyjnymi

Ostanie lata przyniosły wyjątkowo niekorzystne zmiany na rynku ubezpieczeń na życie,
które to ubezpieczenia jeszcze niedawno odbierane były przez społeczeństwo jako
stosunkowo korzystne mechanizmy zabezpieczenia na wypadek śmierci i innych zdarzeń
losowych, ciesząc się dużym zaufaniem. Z obserwacji jednoznacznie wynika, że konsumenci
poszukujący w bankach intratnej lokaty terminowej, zapewniającej ochronę ich kapitału, byli
na znaczną skalę wprowadzani w błąd – zarówno przez pracowników banku, jak i
pośredników finansowych. W miejsce poszukiwanej lokaty oferowano im pod szyldem polisy
ubezpieczeniowej de facto skomplikowany i wysoce ryzykowny produkt inwestycyjny, który w
żaden sposób nie był dostosowany do ich potrzeb, a także wiedzy na temat inwestycji
kapitałowych.
Trwająca od kilku lat masowa i wyjątkowo agresywna sprzedaż tego typu produktów
osobom, którym zależało przede wszystkim na ochronie i pomnażaniu posiadanego kapitału,
doprowadziła do wybuchu niezadowolenia ze strony poszkodowanych przez instytucje
finansowe. Odium pretensji i żalu spadło przede wszystkim na ubezpieczycieli i pośredników
finansowych, a po części także na banki. Stan ten podsycany jest przez wysoce negatywne
przekazy medialne, które ukazują szereg nieprawidłowości w segmencie ubezpieczeń
inwestycyjnych, głównie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK). Pomimo
podejmowanych prób tłumaczeń ze strony przedstawicieli branży ubezpieczeniowej
negatywny obraz ubezpieczeń na trwałe wpisał się w świadomość bardzo szerokiej rzeszy
osób, którzy swoimi doświadczeniami dzielą się z innymi. W ten sposób powstaje w
społeczeństwie przeświadczenie o nieuczciwości zakładów ubezpieczeń i oferowanych przez
nie produktów o charakterze inwestycyjnym.
Trzeba zaznaczyć, że zła sprzedaż (misseling), wskazywana przez ubezpieczycieli jako
przyczyna problemów, jest pochodną niewłaściwie ukształtowanego systemu prowizyjnego,

który – stworzony przez nich samych – w sposób oczywisty zachęca do poważnych nadużyć,
kosztem słabszej strony. Nie można pomijać także enigmatycznej, a jednocześnie wysoce
ryzykownej konstrukcji części tych produktów, opartej na niezrozumiałych indeksach, która de
facto uniemożliwia lub znacznie utrudnia osiągnięcie zysków z zainwestowanych środków.
Konstrukcja tych umów, szczególnie gdy mają one formę umowy ubezpieczenia grupowego,
dodatkowo stawia konsumentów w bardzo trudnej sytuacji, gdyż wnosząc własny kapitał,
stają się oni niejako ubezwłasnowolnieni i zależni nie tylko od woli stron umowy. Dodatkowo
– wbrew istocie umowy ubezpieczenia – to konsumenci ponoszą całościowe ryzyko związane
z ubezpieczeniem inwestycyjnym.
Obserwacja problemów konsumentów jednoznacznie wskazuje, iż w miejsce
dotychczas

występujących,

akceptowalnych

przez

odbiorców

usług,

produktów,

posiadających dla konsumentów wartość dodaną, wprowadzono jednostronnie korzystne
umowy, które w większości przypadków prowadziły do znacznych strat po stronie
konsumentów, a nawet tragedii życiowych. Tego obrazu w oczach społeczeństwa nie zmienią
próby samoregulacji czy innych działań wizerunkowych. Skala nieprawidłowości, którą można
obserwować choćby na forach dyskusyjnych portali społecznościowych, sygnały odbierane
przez organy administracji rządowej, wysyp postępowań sądowych, w tym pozwów
zbiorowych, jednoznacznie ukazują, co przyznaje otwarcie część przedstawicieli branży, że
pogoń za krótkoterminowym zyskiem zwyciężyła nad jakością oferowanych usług i idącą z nią
w parze ideą budowania korzystnych relacji z konsumentami. Wszystkie te zjawiska powodują
w społeczeństwie dalsze narastanie niechęci do korzystania z ochrony ubezpieczeniowej w
jakimkolwiek zakresie, szczególnie z cenionych do tej pory ubezpieczeń na życie. Utrwalanie
niekorzystnych praktyk lub próby ich obrony z góry skazane są na niepowodzenie i powodują
dalsze narastanie sporów konsumenckich w ubezpieczeniach.
Opisywane pokrótce niechlubne praktyki niektórych – co trzeba podkreślić –
ubezpieczycieli spowodowały, że obecnie z kontrreakcją występuje państwo, proponując
restrykcyjne regulacje, które uderzają w dotychczasowe podstawy funkcjonowania rynku
ubezpieczeniowego i prawdopodobnie spowodują w najbliższym czasie szereg trudnych do
przewidzenia perturbacji.
Pierwsza propozycja, mająca na celu ograniczenie występujących patologii, wyjątkowo
mocno dotyka branży ubezpieczeniowej, gdyż wprowadza dodatkowe instytucje mające na
celu znaczne wzmocnienie pozycji ubezpieczających i ubezpieczonych. Proponuje się, aby

zarówno ubezpieczający, jak i ubezpieczony mieli jednorazowe prawo do odstąpienia od
umowy z elementem inwestycyjnym w terminie 60 dni od dnia otrzymania pierwszej
informacji o wysokości przysługujących świadczeń. Dodatkowo propozycja ta przewiduje, że
w razie skorzystania przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego z możliwości odstąpienia lub
wystąpienia z umowy ubezpieczenia z UFK obciążenie konsumenta kosztami wcześniejszego
ustania umowy nie powinno przekroczyć 4% wartości opłaconych składek lub wartości
jednostek ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, przy czym zakład ubezpieczeń może
pomniejszyć wypłacane kwoty o koszt udzielanej ochrony, chyba że koszty te zostały
rozliczone wcześniej. Ponadto celem praktycznego umożliwienia ubezpieczającym lub
ubezpieczonym skorzystania z instytucji odstąpienia zaproponowano, aby zakład ubezpieczeń
przekazywał wyraźną informację o przysługującym konsumentowi prawie do zakończenia
stosunku umownego.
Dodatkową – zasadniczo zmieniającą obecne funkcjonowanie rynku – propozycją jest
postulat równomiernego rozkładania w czasie wydatków z tytułu prowizji pośrednika
ubezpieczeniowego, z uwzględnieniem czasu trwania umowy, w umowach ubezpieczenia z
UFK oraz tzw. strukturach. Oczywiste jest, że rozwiązania te w zamierzeniach projektodawcy
mają na celu zdecydowane ograniczenie horrendalnie wysokich kosztów obciążających
konsumentów w przypadku przedwczesnej rezygnacji z umowy. De facto chodzi o
uniemożliwienie
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powodujących, że klient wypowiadający przed czasem umowę zostaje pozbawiony całości lub
znacznej części wpłaconych przez niego składek.
Kolejnym z elementów zapobiegania diagnozowanym problemom jest propozycja
„wymuszanego” pozasądowego rozstrzygania sporów z udziałem Rzecznika Ubezpieczonych.
Zgodnie z założeniami projektu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej na
Rzecznika nakłada się dodatkową kompetencję pozasądowego rozstrzygania sporów między
konsumentami a zakładami ubezpieczeń, dotyczącą wyłącznie umów ubezpieczenia o
charakterze inwestycyjnym. Kompetencja ta, wpisująca się kierunkowo w system
pozasądowego rozwiązywania sporów (ADR), przewiduje jego odrębny i specyficzny tryb.
Rzecznik miałby mianowicie działać nie tylko na wniosek uprawnionego, lecz także z urzędu,
jeżeli wymagałaby tego ochrona interesu ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego
lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. W toku takiego obligatoryjnego dla zakładu

ubezpieczeń postępowania Rzecznik miałby zapoznawać ubezpieczyciela z roszczeniami,
przedstawiać stronom przepisy prawa mające zastosowanie w sprawie oraz proponować
sposób zakończenia sporu. Dodatkowo Rzecznik miałby sporządzać szczegółowy protokół z
przebiegu takiego postępowania, wraz z odpisami, oraz publicznie ujawniać statystyczne
wyniki wszystkich tego typu postępowań.
Jeśli wziąć pod uwagę liczbę osób poszkodowanych w segmencie ubezpieczeń
inwestycyjnych w ostatnich latach i związaną z tym dynamicznie rosnącą liczbę skarg
napływających do Biura Rzecznika, to nowatorskie rozwiązanie jawi się jako potrzebne
narzędzie sprawiedliwego i obiektywnego rozpatrywania sporów konsumentów z
ubezpieczycielami. Oczywiście trudno dziś oceniać jego efektywność i skuteczność w
usprawnieniu obrotu, tym bardziej że strony sporu nie muszą przyjąć propozycji Rzecznika
przedstawionej w takim postępowaniu.
W kontekście ubezpieczeń inwestycyjnych, a także całego segmentu bancassurance i
rozwijających się kolejnych segmentów, jak teleassurance, energoassurance, ubezpieczeń
przedłużonych gwarancji oferowanych przez dystrybutorów sprzętu elektronicznego, RTV i
AGD, równie istotne staje się dążenie do uregulowania ubezpieczeń grupowych. Rzecznik
rozpoczął ten proces, jednakże projekt założeń zaprezentowany przez Komisję Kodyfikacyjną
Prawa Cywilnego nie odpowiada na obecnie istniejące problemy, a tym samym nie jest
zgodny z postulatami legislacyjnymi wyrażanymi przez wiele spośród wpływowych
podmiotów i organów. Prawdopodobnie najbliższy czas będzie poświęcony szerokiej dyskusji
nad kształtem tej regulacji, w której – jak można sądzić – zostaną przyjęte rozwiązania
zmuszające – łącznie z nadzorczą Rekomendacją U – zakłady ubezpieczeń do głębokich zmian
w prowadzonej działalności.
Występujące problemy konsumentów wywołały daleko idącą reakcję regulatora.
Instytucje chroniące konsumentów obecnie wyjątkowo mocno piętnują praktyki, jakie
zapanowały na do tej pory dobrze funkcjonującym rynku ubezpieczeń na życie, który do czasu
wprowadzenia do obrotu wysoce niekorzystnych produktów ubezpieczeniowych z
ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym cieszył się zaufaniem konsumentów i nie
stwarzał specjalnych problemów. Z przykrością należy stwierdzić, iż niektóre zakłady
ubezpieczeń, mieniące się instytucjami zaufania publicznego, a także pośrednicy finansowi i
banki, stosujący agresywne i nieetyczne praktyki wobec konsumentów, poważnie
zdestabilizowali rynek. Za sprawą tych praktyk rynkowych podważono również na długie lata

zaufanie do ubezpieczeń inwestycyjnych, w których część poprzednio oferowanych
ubezpieczeń z UFK, nienastawiona wyłącznie na trudną do zrozumienia i niekorzystną
inwestycję, stanowiła wartość dodaną dla konsumentów. Trzeba bowiem pamiętać, iż część
oferowanych produktów zawierała element ochronny, stanowiąc istotne zabezpieczenie na
wypadek śmierci i innych zdarzeń losowych, a także umożliwiała kumulowanie i
inwestowanie kapitału w przewidywalne instrumenty finansowe o różnorodnym stopniu
ryzyka inwestycyjnego. Rodzi się pytanie o odpowiedzialność nieetycznie postępujących
ubezpieczycieli, których działalność wywołała niepotrzebne problemy zarówno po stronie
konsumentów, jak i tych zakładów ubezpieczeń na życie, które przez ostatnie lata z sukcesami
budowały zaufanie społeczne do ubezpieczeń, ku obopólnej korzyści.
Rzecznik, będąc zwolennikiem uczciwych – obustronnie korzystnych – umów
ubezpieczenia na życie, również z elementem inwestycyjnym, jest wysoce zaniepokojony tym
stanem rzeczy i potencjalnymi zagrożeniami dla funkcjonowania sektora ubezpieczeń
życiowych, które

mogą negatywnie odbić się

na sytuacji konsumentów usług

ubezpieczeniowych. Obecny stan nie napawa optymizmem i nieodzowne wydaje się pilne
przewartościowanie myślenia części branży, a także podjęcie zdecydowanych działań ze
strony samorządu ubezpieczeniowego, który powinien w sposób stanowczy wpływać na
eliminowanie niepożądanych zjawisk rynkowych.
Na koniec warto też wyraźnie podkreślić, że Rzecznik Ubezpieczonych – co czynił do
tej pory – nie pozostanie bierny do czasu przyjęcia proponowanych regulacji czy
samoregulacyjnych działań naprawczych. Rzecznik, w granicach swoich kompetencji
ustawowych i możliwości organizacyjnych, nadal będzie się angażował w pomoc
poszkodowanym za sprawą polis inwestycyjnych, zarówno prowadząc postępowania
skargowe, jak i przedstawiając istotne poglądy w toczących się przed sądami powszechnymi
sprawach indywidualnych i przy pozwach zbiorowych. Rzecznik będzie również piętnował
zapisy umowne pozbawiające konsumentów znacznej części czy całości środków wpłacanych
na ubezpieczenie inwestycyjne. Ponadto będzie na bieżąco zawiadamiał Prezesa UOKiK o
próbach wprowadzania do obrotu zapisów umownych, które w ocenie Rzecznika są tożsame
co do skutku z klauzulami abuzywnymi wpisanymi do rejestru niedozwolonych postanowień
umownych.

Bartłomiej Chmielowiec
główny specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych, aplikant radcowski

Wybór sposobu naprawienia szkody

Skutkiem kolizji lub wypadku drogowego jest najczęściej uszkodzenie pojazdu
mechanicznego

przez

sprawcę

szkody,

czyli

powstanie

uszczerbku

w

majątku

poszkodowanego. Stosownie do treści art. 363 § 1 k.c.: „Naprawienie szkody powinno
nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego,
bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu
poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne
trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu”.
Na tle powyższej normy prawnej w praktyce likwidacji szkód komunikacyjnych w
ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pojawiły się wątpliwości,
czy warunkiem uzyskania przez poszkodowanego należnej kwoty odszkodowania jest
uprzednie dokonanie naprawy uszkodzonego pojazdu, czy też jednak poszkodowany ma
pełne prawo do realizacji kodeksowej zasady pełnej kompensacji szkody (art. 361 § 2 k.c.),
niezależnie od faktu przywrócenia pojazdu do stanu sprzed powstania szkody. Jednocześnie
ze strony zakładów ubezpieczeń podnoszone były argumenty, że nawet jeśli wypłata kwoty
odszkodowania nie jest uzależniona od przeprowadzenia naprawy uszkodzonego pojazdu, to
należna bezsporna kwota, ustalona na podstawie hipotetycznych kosztów naprawy
(kosztorysu naprawy uszkodzonego pojazdu), nie może być tożsama z wartością wynikającą z
rzeczywiście przeprowadzonej naprawy w warsztacie naprawczym i jej wysokość nie może
być ustalana w ten sam sposób (np. w kwocie brutto wraz z podatkiem VAT). Powstałe
wątpliwości były na tyle istotne, że kilkukrotnie w zakresie omawianej problematyki
wykładni przepisów prawa dokonywał Sąd Najwyższy.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego
Po raz pierwszy, stanowisko Sądu Najwyższego dotyczące przedmiotowej
problematyki zostało wskazane z wyroku z dnia 27 czerwca 1988 r. (sygn. akt I CR 151/88). W
szczególności SN uznał, że: „Roszczenie o świadczenia należne od PZU w ramach
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ustawowego ubezpieczenia komunikacyjnego odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu
kosztów przywrócenia uszkodzonego pojazdu do stanu pierwotnego jest wymagalne
niezależnie od tego, czy naprawa została już dokonana; wysokość świadczeń obliczać należy
na podstawie ustaleń co do zakresu uszkodzeń i technicznie uzasadnionych sposobów
naprawy, przy przyjęciu przewidzianych kosztów niezbędnych materiałów i robocizny według
cen z daty ich ustalenia”.
W analizowanym wyroku SN jednoznacznie uznał, że brak jest podstaw prawnych do
uzależniania wypłaty kwoty odszkodowania w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy
pojazdów mechanicznych od przywrócenia pojazdu do stanu sprzed szkody, bowiem
roszczenie jest wymagalne niezależnie od tego, czy naprawa została już dokonana. Wysokość
świadczenia powinna zaś odpowiadać przewidywanym kosztom, które byłyby niezbędne do
poniesienia w przypadku podjęcia decyzji o naprawie pojazdu.
W kolejnym orzeczeniu, z dnia 15 listopada 2001 r. (sygn. akt III CZP 98/01),
nawiązując do wyroku z dnia 27 czerwca 1988 r., SN ponownie podkreślił, że: „Obowiązek
naprawienia szkody przez wypłatę odpowiedniej sumy pieniężnej powstaje z chwilą
wyrządzenia szkody i nie jest uzależniony od tego, czy poszkodowany dokonał naprawy
rzeczy i czy w ogóle zamierza ją naprawić, odszkodowanie bowiem ma wyrównać uszczerbek
majątkowy powstały w wyniku zdarzenia wyrządzającego szkodę, istniejący od chwili
wyrządzenia szkody do czasu, gdy zobowiązany wypłaci poszkodowanemu sumę pieniężną
odpowiadającą szkodzie ustalonej w sposób przewidziany prawem. Przy takim rozumieniu
szkody i obowiązku odszkodowawczego nie ma znaczenia, jakim kosztem poszkodowany
faktycznie dokonał naprawy rzeczy i czy w ogóle to uczynił albo zamierza uczynić. Dlatego dla
określenia wysokości należnego poszkodowanemu od zakładu ubezpieczeń odszkodowania
za szkodę wynikającą z uszkodzenia pojazdu w wypadku komunikacyjnym nie ma znaczenia
fakt, że poszkodowany nie wykonał jeszcze naprawy pojazdu, na co zwrócił już uwagę Sąd
Najwyższy w wyroku z dnia 27 czerwca 1988 r., I CR 151/88”.
W kolejnych wyrokach Sąd Najwyższy konsekwentnie i jednoznacznie nawiązywał do
przyjętej linii orzecznictwa, wskazując m.in. w wyroku z dnia 20 lutego 2002 r. (sygn. akt V
CKN 908/00), że: „jako błędny należy ocenić pogląd Sądu Okręgowego, że do momentu
rzeczywistego poniesienia przez poszkodowanego kosztów naprawy, nie może on domagać
się odszkodowania w kwocie, ustalonej według cen części zamiennych i usług koniecznych do
wykonania naprawy”.
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Dalej w wyroku z dnia 7 sierpnia 2003 r. (sygn. akt IV CKN 387/01) Sąd Najwyższy po
raz kolejny jednoznacznie wskazał, że: „Szkoda powstaje zwykle w chwili wypadku
komunikacyjnego i podlega naprawieniu według zasad określonych w art. 363 § 2 k.c.
Obowiązek naprawienia szkody przez wypłatę odpowiedniej sumy pieniężnej powstaje z
chwilą wyrządzenia szkody i nie jest uzależniony od tego, czy poszkodowany dokonał
naprawy rzeczy i czy w ogóle zamierza ją naprawiać. […] Przy takim rozumieniu obowiązku
odszkodowawczego nie ma w zasadzie znaczenia prawnego okoliczność, czy poszkodowany
dokonał naprawy oraz czy i jakim kosztem to uczynił. Zgodnie z art. 363 § 2 k.c. wysokość tak
określonego odszkodowania powinna być ustalona według poziomu cen części zamiennych i
usług koniecznych do wykonania naprawy z daty ustalania odszkodowania”.
W przedmiotowym orzeczeniu Sąd Najwyższy po raz kolejny potwierdził, że
poszkodowani mogą dochodzić zwrotu kosztów remontu uszkodzonego pojazdu lub żądać
wypłaty odszkodowania w takiej wysokości, która umożliwi dokonanie tejże naprawy,
zgodnie z technologią naprawy pojazdu przy zachowaniu reżimu technologicznego
producenta pojazdu oraz należytej staranności, i w konsekwencji umożliwi przywrócenie
pojazdu do stanu sprzed szkody pod każdym istotnym względem (technicznym,
funkcjonalnym i estetycznym).
Również w swoim najnowszym orzecznictwie (uchwała z dnia 12 kwietnia 2012 r.,
sygn. akt III CZP 80/11) Sąd Najwyższy ponownie wskazał, że poszkodowany może wybrać,
czy naprawienie szkody ma nastąpić poprzez przywrócenie stanu poprzedniego, czy przez
zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Niezależnie od tego, iż z przepisów kodeksu
cywilnego oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych wynika, że naprawienie szkody
przez ubezpieczyciela może polegać tylko na zapłacie odpowiedniej sumy pieniężnej, to ma
ono pełnić taką samą funkcję jak przywrócenie do stanu poprzedniego. Wysokość
odszkodowania wypłacanego przez ubezpieczyciela powinna być zatem ustalana z
uwzględnieniem wszystkich ekonomicznie uzasadnionych i celowych wydatków niezbędnych
do naprawy uszkodzonego pojazdu, niezależnie od tego, czy poszkodowany sam zorganizuje
naprawę pojazdu, czy też naprawa odbędzie się w autoryzowanym zakładzie. Niewątpliwie
Sąd Najwyższy w przedmiotowej uchwale nawiązał do przytoczonego wyżej orzecznictwa,
czyli ukształtowanego i jednolitego poglądu, że naprawa uszkodzonego pojazdu nie jest
warunkiem wypłaty odszkodowania, a co za tym idzie brak jest podstaw do przyjmowania
innych kryteriów ustalania wysokości odszkodowania w zakresie rodzaju części zamiennych i
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stawek za roboczogodzinę prac lakierniczych i blacharskich, jeżeli szkoda likwidowana jest
metodą kosztorysową.

Reasumując zatem, należałoby wskazać, że stosownie do jednolitego orzecznictwa
Sądu Najwyższego:
 otrzymanie odszkodowania nie może być warunkowane uprzednim dokonaniem
naprawy pojazdu, a nawet brakiem takiego zamiaru po stronie poszkodowanego;
 szkoda powstaje w momencie zdarzenia drogowego (kolizji lub wypadku
komunikacyjnego);
 roszczenie o świadczenie należne w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych z tytułu kosztów przywrócenia uszkodzonego pojazdu do stanu
sprzed szkody jest wymagalne niezależnie od tego, czy naprawa została dokonana;
 zakład ubezpieczeń powinien ustalić wysokość odszkodowania na podstawie
stwierdzonego zakresu uszkodzeń i technicznie uzasadnionych sposobów naprawy,
przy przyjęciu przewidzianych kosztów niezbędnych materiałów i robocizny według
cen z daty ich ustalenia – a co za tym idzie brak jest podstaw do przyjmowania innych
kryteriów ustalania wysokości odszkodowania w zakresie rodzaju części zamiennych i
stawek za roboczogodzinę prac lakierniczych i blacharskich, jeżeli szkoda likwidowana
jest metodą kosztorysową.

Wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego
W ocenie Rzecznika Ubezpieczonych obecnie powszechną praktyką zakładów
ubezpieczeń jest różnicowanie zasad określania odszkodowania w zależności od tego, jaką
metodą jest likwidowana szkoda. W przypadku kosztorysowego rozliczenia szkody
powszechnie przyjmowane są ceny części nieoryginalnych, nawet w sytuacjach, w których
zachodzą bezwzględne przesłanki do zastosowanie części oryginalnych, albo też
przyjmowane są części oryginalne, ale ich cena jest pomniejszana od 10% do 70% (tzw.
urealnienie cen części zamiennych, a w rzeczywistości potrącenie amortyzacyjne). W
kosztorysie naprawy przyjmowane są również całkowicie nieadekwatne i nierealne stawki za
roboczogodzinę prac lakierniczych i blacharskich, na poziomie od 41,40 do 60 zł netto.
Dopłata do odszkodowania według cen części oryginalnych lub części oryginalnych bez
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procentowych potrąceń uzależniania jest od przeprowadzenia naprawy, przedstawienia
faktur źródłowych i przedstawienia pojazdu do oględzin ponaprawczych. Zupełnie odmienne
kryteria (oryginalne części zamienne oraz stawki dla autoryzowanych stacji obsługi od 140 zł
netto wzwyż) są stosowane w sytuacji usilnych prób kwalifikowania szkód jako całkowitych,
choć gdyby ubezpieczyciel przyjął do kosztorysu części nieoryginalne o porównywalnej
jakości, a niekiedy i części Q, oraz średnie stawki za usługi zakładu naprawczego, to szkoda
powinna zostać rozliczona jako szkoda częściowa.

W ocenie Rzecznika Ubezpieczonych brak jest jakichkolwiek podstaw prawnych do
wprowadzania niejednolitych kryteriów rozliczenia szkody w zależności od tego, w jaki
sposób jest likwidowana szkoda. Zgodnie bowiem z treścią art. 363 § 1 k.c. naprawienie
szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu
poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej, zaś ugruntowane linia
orzecznictwa Sądu Najwyższego zaprezentowana powyżej w sposób jednoznaczny wskazuje,
że naprawa uszkodzonego pojazdu nie jest warunkiem wypłaty odszkodowania, a co za tym
idzie brak jest podstaw do przyjmowania innych kryteriów do ustalania wysokości
odszkodowania w zakresie rodzaju części zamiennych i stawek za roboczogodzinę prac
lakierniczych i blacharskich, jeżeli szkoda likwidowana jest metodą kosztorysową
Również Komisja Nadzoru Finansowego zwróciła uwagę na przedmiotowy problem,
dotyczący wprowadzania innych kryteriów likwidacji szkód komunikacyjnych w zależności od
tego, jaką metodą likwidowana szkoda. Między innymi z uwagi na te oraz inne jeszcze
nieprawidłowości w procesie likwidacji szkód komunikacyjnych podjęła stosowne działania o
charakterze

nadzorczym.

Mianowicie

w

celu

wyeliminowania

stwierdzonych

nieprawidłowości, realizując swoje zadania organu nadzoru nad działalnością zakładów
ubezpieczeń, w dniu 16 grudnia 2014 r. na 246 posiedzeniu KNF przyjęła Wytyczne
dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych.
W treści Wytycznych…, które odzwierciedlają orzecznictwo Sądu Najwyższego, KNF
wskazała również, w jaki sposób zdaniem organu nadzoru powinno być realizowane
uprawnienie

poszkodowanego

dotyczące

wyboru

sposobu

naprawienia

szkody.

W szczególności w wytycznej 15 zostało wskazane, że w przypadku wystąpienia szkody
częściowej zakład ubezpieczeń powinien ustalić świadczenie z umowy ubezpieczenia OC
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posiadaczy pojazdów w wartości, która zapewni uprawnionemu przywrócenie pojazdu do
stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę.
Z kolei w wytycznej 15.1 zostało doprecyzowane, że jako niezgodne z zasadą pełnego
odszkodowania należy traktować wszelkie praktyki zakładu ubezpieczeń różnicujące sytuację
uprawnionych w zakresie wartości świadczenia w zależności od tego, czy jego wartość
została ustalona metodą serwisową, czy też kosztorysową.
W opinii Rzecznika Ubezpieczonych respektowanie zapisów Wytycznych… (szerzej na
temat Wytycznych… oraz stanowiska Rzecznika w Monitorze Ubezpieczeniowym nr 59) przez
zakłady ubezpieczeń niewątpliwe powinno odnieść skutek w postaci podniesienia jakości
prowadzonych postępowań likwidacyjnych, w tym powinno wpłynąć na przestrzeganie
kodeksowej zasady wyboru sposobu naprawienia szkody przez poszkodowanego.
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Tomasz Młynarski
radca prawny w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej notariuszy

Notariusz podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za
szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności notarialnych, a więc takich, którym strony
są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Warto nadmienić, iż zgodnie z prawem o
notariacie notariusz dokonuje następujących czynności:
1) sporządza akty notarialne;
2) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
3) sporządza poświadczenia;
4) doręcza oświadczenia;
5) spisuje protokoły;
6) sporządza protesty weksli i czeków;
7) przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty oraz
dane na nośniku informatycznym;
8) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
9) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
10) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Ubezpieczenie OC notariuszy w świetle obowiązujących regulacji prawnych
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej notariuszy zalicza się do kategorii
ubezpieczeń

obowiązkowych,

obowiązkowych,

o

których

Ubezpieczeniowym

mowa

Funduszu

w

ustawie

o

ubezpieczeniach

Gwarancyjnym

i

Polskim

Biurze

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, a zatem mają do niego zastosowanie przepisy ogólne
zawarte w tej ustawie. Dlatego też ubezpieczenie to obejmuje odpowiedzialność cywilną
ubezpieczonego za szkody wyrządzone czynem niedozwolonym oraz wynikłe z
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (art. 9 ust. 1 ustawy), przy czym
szkody te muszą być następstwem zdarzenia, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia
(art. 9a). Ubezpieczeniem jest objęta odpowiedzialność cywilna ubezpieczonych za szkody

wyrządzone przy wykonywaniu zawodu, nawet jeśli zostały one wyrządzone w wyniku
rażącego niedbalstwa ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność (art.
11 ust. 1 i 2).
Szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
notariuszy za szkody wyrządzone przy wykonywaniu wymienionych czynności, a także
termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną określa
rozporządzenie

Ministra

Finansów

w

sprawie

obowiązkowego

ubezpieczenia

odpowiedzialności cywilnej notariuszy. Stosownie do jego treści ubezpieczeniem OC jest
objęta odpowiedzialność cywilna notariusza za szkody wyrządzone w następstwie działania
lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas
wykonywania czynności notarialnych. Ubezpieczenie to nie obejmuje następujących szkód:
1)

polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzonych

przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także
powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku
przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje
we wspólnym pożyciu, lub innemu ubezpieczonemu będącemu wspólnikiem;
2)

wyrządzonych przez ubezpieczonego po skreśleniu z listy notariuszy, a także

w okresie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu, chyba że szkoda jest następstwem
wykonywania zawodu przed skreśleniem lub zawieszeniem;
3)

powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i

zamieszek, a także aktów terroru.
Co istotne, strony umowy ubezpieczenia nie mogą w żaden sposób ograniczyć
odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w stosunku do regulacji zawartej w rozporządzeniu.
Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień
dokonania pierwszej czynności notarialnej. Minimalna suma gwarancyjna została ustalona
jako równowartość w złotych 50 tys. euro, która to kwota jest ustalana przy zastosowaniu
średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w
którym umowa ubezpieczenia została zawarta.

Ubezpieczenie OC notariuszy w świetle praktyki rynkowej
W przypadku adwokatów i radców prawnych to ich samorządy zawodowe,
korzystając z możliwości przewidzianej w art. 808 k.c., zawierają umowy grupowego

ubezpieczenia na rzecz swoich członków. W odniesieniu natomiast do notariuszy samorząd
zawodowy zdecydował się na odmienne rozwiązanie. Krajowa Rada Notarialna uzgodniła
bowiem z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. specjalny program ubezpieczeniowy
dla notariuszy, którzy mogą skorzystać z oferty ubezpieczenia OC obowiązkowego i
dobrowolnego oraz ubezpieczenia od strat finansowych w związku z pełnieniem funkcji
płatnika świadczeń publicznych.
Program ten przewiduje m.in. rozszerzenie odpowiedzialności cywilnej notariuszy o
szkody wyrządzone umyślnie przez pracowników i inne osoby, za które odpowiada
ubezpieczony, rezygnację z możliwości dochodzenia roszczeń regresowych z tytułu szkód
wyrządzonych na skutek rażącego niedbalstwa oraz zwrot ubezpieczonemu określonych
kosztów postępowania przedsądowego i cywilnego, kosztów obrony w postępowaniu
karnym, kosztów opinii biegłych i rzeczoznawców, a także uzasadnionych kosztów
poniesionych w celu zapobieżenia zwiększeniu szkody. Minimalna suma gwarancyjna
zgodna jest z rozporządzeniem, jednak notariusz może również zawrzeć umowę
przewidującą znacznie wyższy poziom ochrony. Po stronie ubezpieczonych notariuszy
przewidziano m.in. obowiązek zawiadomienia ubezpieczyciela w terminie 14 dni o
roszczeniu otrzymanym od osoby poszkodowanej.

Odpowiedzialność odszkodowawcza notariuszy w świetle orzecznictwa sądów
Odpowiedzialność ubezpieczyciela ma w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej
charakter akcesoryjny, co oznacza, że ponosi on odpowiedzialność tylko wtedy i w takim
zakresie, w jakim odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczony. Stosownie zaś do art.
49 prawa o notariacie notariusz ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy
wykonywaniu czynności notarialnych na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, z
uwzględnieniem szczególnej staranności, do jakiej jest obowiązany przy wykonywaniu tych
czynności.
Dla poszkodowanych znacznie korzystniejszym rozwiązaniem jest przyjęcie, że
notariusz za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności notarialnych ponosi
odpowiedzialność

według

reżimu

kontraktowego.

Nie

jest

wówczas

konieczne

udowodnienie, iż zachowanie notariusza miało charakter zawiniony, gdyż odpowiada on
także za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak też
osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. Natomiast ciężar udowodnienia tego, że

nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które dłużnik
odpowiedzialności nie ponosi, spoczywałby na zakładzie ubezpieczeń.
Na potwierdzenie takiego stanowiska przywołać można korzystne z tego punktu
widzenia orzeczenia sądów: wyrok SA w Warszawie z dnia 17 grudnia 1998 r., sygn. akt I ACa
697/98, wyrok SA w Warszawie z dnia 15 lutego 2006 r., sygn. akt I ACa 897/05, wyrok SA w
Łodzi z dnia 11 stycznia 2013 r., sygn. akt I ACa 995/12, a także uchwałę SN z dnia 23
września 2009 r., sygn. akt I KZP 7/09.
Dotychczasowe doświadczenia Rzecznika Ubezpieczonych wskazują jednak, iż
ubezpieczyciel odpowiadający za szkody wyrządzone przez notariuszy broni stanowiska o
deliktowym charakterze ich odpowiedzialności cywilnej, powołując się na aktualną linię
orzeczniczą Izby Cywilnej Sądu Najwyższego (wyrok SN z dnia 12 czerwca 2002 r., sygn. akt
III CKN 694/00, wyrok SN z dnia 5 lutego 2004 r., sygn. akt III CK 271/02, wyrok SN z dnia 9
maja 2008 r., sygn. akt III CSK 366/07 oraz wyrok SN z dnia 26 lipca 2012 r., sygn. akt II CSK
750/11).
Nie podejmując się w tym miejscu rozstrzygnięcia tego problemu, chciałbym zwrócić
uwagę, że skutkiem tak daleko idącej rozbieżności orzecznictwa jest praktyczna konieczność
podjęcia się przez poszkodowanego, który zdecydował się na wytoczenie powództwa o
naprawienie szkody, próby udowodnienia m.in. winy notariusza – choćby z ostrożności
procesowej. Nawet jednak przy takim ujęciu tego problemu warto przytoczyć fragment
uzasadnienia jednego z orzeczeń Sądu Najwyższego, w którym przyjęto odpowiedzialność w
reżimie deliktowym: „Podstawowe obowiązki notariusza wypływają wprost z zasad
porządku prawnego i wiążą go w jednakiej mierze zarówno względem jego klienta, jak i
osoby trzeciej. Ustawa zobowiązuje notariusza do zachowania przy wykonywaniu tych
obowiązków »szczególnej staranności« (art. 49 pr. not.). Naruszenie ich musi być wprawdzie
zawinione (art. 415 k.c.), jednakże zważywszy na abstrakcyjną ocenę niedbalstwa (art. 355 §
1 k.c.) oraz zawodowy charakter działalności notariusza (art. 355 § 2 k.c.), sam fakt ich
naruszenia przesądza z reguły o winie, co najmniej w postaci niedbalstwa” (wyrok SN z dnia
12 czerwca 2002 r., sygn. akt III CKN 694/00).
Obowiązek odszkodowawczy powstaje po stronie notariusza przede wszystkim
wówczas, gdy dokonał on nieważnej czynności notarialnej, w tym sporządził nieważny akt
notarialny, a to z kolei spowodowało uszczerbek majątkowy u strony tej czynności.
Notariusz odpowiada wobec klientów także wówczas, gdy sporządził umowę zgodnie z ich

życzeniem, choć stosownie do brzmienia art. 81 prawa o notariacie powinien był odmówić
jej sporządzenia jako sprzecznej z prawem (wyrok SN z dnia z dnia 5 lutego 2004 r., sygn. akt
III CK 271/02). Sprzeczność z prawem oznacza przy tym również sprzeczność z zasadami
współżycia społecznego, dlatego też notariusz powinien odmówić dokonania czynności
notarialnej, jeżeli sprzeczność taka wynika z treści zamierzonej czynności notarialnej lub z
okoliczności jej towarzyszących (uchwała SN z dnia 18 grudnia 2013 r., sygn. akt III CZP
82/13).
Odpowiedzialność odszkodowawcza notariusza wiąże się nie tylko z nieważnością
aktu notarialnego. Zgodnie z art. 80 § 2 prawa o notariacie notariusz przy wykonywaniu
czynności notarialnych obowiązany jest czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i
słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta powodować może
skutki prawne. Z kolei na podstawie art. 80 § 3 tej ustawy notariusz jest obowiązany
udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień, dotyczących wykonywanej czynności notarialnej.
Obowiązek ten występuje na wszystkich etapach czynności notarialnej i przyjąć może postać
wyjaśnień, ostrzeżenia lub rady w zakresie prawnych aspektów czynności, jej uwarunkowań
i skutków. Realizując obowiązek szczególnej staranności zawodowej, notariusz, czerpiąc
wiedzę nie tylko z doświadczenia zawodowego, powinien dostosowywać swoje działania do
potrzeb konkretnego zdarzenia (wyrok SA w Poznaniu z dnia 9 kwietnia 2002 r., sygn. akt I
ACa 1317/01). Obowiązek notariusza udzielania stronom niezbędnych wyjaśnień obejmuje
wyjaśnienie wszystkich skutków, jakie czynność notarialna będzie wywierała pośrednio i
bezpośrednio, a więc również w zakresie istnienia obowiązku podatkowego (wyrok SN z
dnia 23 sierpnia 2003 r., sygn. akt III CKN 500/01).
Przyjmuje się także, że jeśli notariusz zapewni klienta o stanie rzeczy niezgodnym z
treściami wpisów do księgi wieczystej lub ze złożonymi wnioskami, nie zachowuje należytej
staranności i w efekcie ponosi odpowiedzialność za szkodę (wyrok SN z dnia 17 maja 2002 r.,
sygn. akt I CKN 1157/00).
Staranność zawodowa, poparta odpowiednim wykształceniem i fachowym
przygotowaniem, odnosi się również do analizy oświadczeń wiedzy stron transakcji, o ile
dotyczą rzeczy istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa i ryzyka transakcji oraz analizy
stanu prawnego nieruchomości w kontekście wpisów i wzmianek o wpisach w księdze
wieczystej, tak by zapewnić stronom należyte pouczenia i zapewnić w miarę możliwości
najpełniejszą ochronę ich interesów. Dla oceny odpowiedzialności notariusza decydujące

jest zaś to, czy wyeliminował on niebezpieczeństwo dokonania wadliwej czynności
notarialnej (wyrok SA w Łodzi z dnia 9 października 2014 r., sygn. akt I ACa 241/14).
Natomiast o odpowiedzialności notariusza w przypadku błędu co do prawa można
mówić tylko wtedy, gdy wykazał on brak znajomości jasnego i niewątpliwego przepisu
prawa, a nie wówczas, gdy mylnie zinterpretował przepis ustawy, co do którego istnieją
różne zapatrywania prawne (wyrok SA w Katowicach z dnia 18 lipca 2013 r., sygn. akt V ACa
253/13).

Krystyna Krawczyk
dyrektor Biura Rzecznika Ubezpieczonych

Skup wierzytelności odszkodowawczych

Coraz rzadziej pojawiające się w publicznej debacie sensacyjne doniesienia dotyczące
działalności tzw. kancelarii odszkodowawczych świadczą o skutecznym wtopieniu się tych
podmiotów w struktury rynku ubezpieczeń gospodarczych. Działalności tych podmiotów
towarzyszy stały proces przeobrażeń. Początkowo w sferze zainteresowania pozostawały
głównie osoby i ich bliscy, którym przysługiwały roszczenia z tytułu tzw. szkód na osobie
dochodzonych od ubezpieczycieli sprawców szkód komunikacyjnych. W ostatnich latach
branża ta podlega licznym zmianom, do których można zaliczyć proces konsolidacji i
towarzyszące mu zacieśnienie współpracy z przedstawicielami zawodów prawniczych oraz
poszerzanie zakresu działalności o kolejne rodzaje ubezpieczeń, jak np. dochodzenie
roszczeń ze szkód powodziowych, pożarowych, medycznych, ubezpieczeń autocasco, jak
również z tytułu odpowiedzialności cywilnej zarządców dróg, spółdzielni i wspólnot
mieszkaniowych, a także pracodawców. Z kolei inne kancelarie dochodzą zwrotu niesłusznie
pobranych opłat likwidacyjnych, a wiele z tych podmiotów równolegle oferuje usługi
polegające na skupie wierzytelności od poszkodowanych, którym przysługują roszczenia z
tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
sprawcy szkody – w sytuacji szkody w pojeździe. Czynności te prowadzone są w oparciu o
przepis art. 509 § 1 k.c., zgodnie z którym: „Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść
wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie,
zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania”.
Powstaje zatem pytanie, czy ubezpieczyciele mogą wprowadzić do obrotu
konsumenckiego takie wzorce umowne, które będą zawierać zastrzeżenie o braku
możliwości zbycia wierzytelności z tej umowy na osobę trzecią. Uważam, że takie
ograniczenie praw konsumentów przekraczałoby granice swobody kształtowania umów
poprzez wytworzenie dysproporcji między uprawnieniami stron umowy na korzyść
przedsiębiorcy (ubezpieczyciela), który ma np. prawo do zbycia firmie windykacyjnej
nieopłaconych przez konsumenta składek. W odniesieniu do umów ubezpieczenia
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obowiązkowego takich ograniczeń ubezpieczyciele nie mogą stosować, bowiem nie
przewidują tego normy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych UFG i PBUK.
Warto odnotować, że w licznych ogłoszeniach publikowanych w mediach podmioty
skupujące roszczenia posługują się najczęściej zwięzłym przekazem przypominającym o dość
powszechnej niechęci ubezpieczycieli do należytego wywiązywania się z obowiązku
naprawienia szkody, jednocześnie informując, iż ich oferta skierowana jest do osób, które w
ciągu ostatnich 3 lat (minimalny kodeksowy termin przedawnienia roszczeń z umowy
ubezpieczenia) poniosły szkodę w pojeździe. Jednocześnie firmy te oferują zainteresowanym
możliwość dokonania bezpłatnej i profesjonalnej weryfikacji kosztorysu wykonanego przez
ubezpieczyciela w pojeździe poszkodowanego. Formalności wymagane przez podmioty
skupujące roszczenia sprowadzają się do prośby o przedłożenie kosztorysu naprawy,
ewentualnie innych dokumentów, takich jak np. wycena pojazdu czy uzasadnienie
stanowiska ubezpieczyciela sprawcy szkody. Podmioty te oferują nadto potencjalnym
klientom wiele ułatwień, np. pomoc w pozyskaniu potrzebnych dokumentów, wybór miejsca
i sposobu kontaktowania się oraz formę zrealizowania umowy (gotówka do ręki, przelew,
przekaz pocztowy). Skupujący roszczenia podkreślają przy tym, jak trudne, uciążliwe,
długotrwałe, kosztowne, pełne ryzyka i niepewności co do rezultatu jest samodzielne
zmaganie się poszkodowanego z ubezpieczycielem – szczególnie gdy dochodzi do sporu
przed sądem. Jeśli zatem ocena dokumentów odszkodowawczych wypada pomyślnie, to
znaczy gdy podmiot skupujący roszczenia uzna, iż odszkodowanie proponowane przez
ubezpieczyciela zostało ustalone bez poszanowania prawa odszkodowawczego oraz linii
orzeczniczej sądów powszechnych i Sądu Najwyższego, wtedy proponuje poszkodowanemu
zawarcie umowy o przeniesienie wierzytelności (przelew). W konsekwencji podmiot
skupujący roszczenia dokonuje na rzecz poszkodowanego wypłaty należności w wysokości i
terminie wskazanym w umowie (najczęściej w przeciągu kilku dni).
Ostatnio w mediach pojawiają się wątpliwości, czy działalność podmiotów
skupujących roszczenia jest zgodna z prawem, etyczna i korzystna dla poszkodowanych.
Kwestia legalności wydaje się nie budzić wątpliwości. Czy poszkodowany traci, czy zyskuje na
sprzedaży wierzytelności tym podmiotom? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na tak
postawione pytanie. Wydaje się, że każdą sprawę należałoby oceniać indywidualnie, badając
wysokość uzyskanych przez strony korzyści oraz kosztów poniesionych przez podmioty
skupujące roszczenia – co pozwoliłoby ocenić, czy nie doszło do wyzysku poszkodowanego.
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Jeśli bowiem podmiot skupujący roszczenia przejmuje znaczną część należnego
poszkodowanemu odszkodowania, trudno mówić o zgodności działania skupującego z celem
umowy, który zapewne przyświecał poszkodowanemu.
Należy zauważyć, że rosnący w siłę rynek usług świadczonych konsumentom przez
podmioty skupujące roszczenia jest rezultatem negatywnej oceny poziomu usług
świadczonych przez zakłady ubezpieczeń i towarzyszącemu temu braku zaufania do ich
profesjonalnej działalności. Panuje dość powszechne przekonanie, że ubezpieczyciele
świadomie zaniżają sumy odszkodowań, a przeciętny klient, nie mając odpowiedniej wiedzy z
zakresu prawa odszkodowawczego, nie jest w stanie samodzielnie uzyskać należnej kwoty
odszkodowania. Ta smutna konstatacja jest ewidentnie wykorzystywana w reklamach
podmiotów skupujących roszczenia.
Pozostaje też powrócić – po okresie deregulacji – do pytania o potrzebę ujęcia w
ramy

prawne

działalności

tzw.

kancelarii

odszkodowawczych

i

doradców

odszkodowawczych. Wydaje się, że nadal nie ma takiej woli, zarówno po stronie regulatora,
jak i części uczestników rynku, z wyjątkiem samych zainteresowanych, którzy deklarują
gotowość do poddania się procesom regulacji.
Nie negując pozytywnych aspektów działalności kancelarii odszkodowawczych,
Rzecznik Ubezpieczonych podtrzymuje swoje stanowisko o potrzebie uregulowania tej części
rynku, mając na uwadze ochronę interesu konsumentów korzystających z usług tych
podmiotów. Opinię tę Rzecznik Ubezpieczonych opiera na wieloletniej obserwacji rynku oraz
analizie próśb, które napływają od kancelarii odszkodowawczych (około 20% ogółu skarg
rocznie), o podjęcie interwencji na rzecz reprezentowanych klientów w sprawach przeciwko
zakładom ubezpieczeń.
Na koniec tych refleksji można postawić pytanie, czy i jakim zakresie wyznaczone
przez Komisję Nadzoru Finansowego na dzień 31 marca 2015 r. ostateczne wdrożenie do
praktyki likwidacyjnej ubezpieczycieli Wytycznych dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń
komunikacyjnych – opracowanych na podstawie raportu Rzecznika Ubezpieczonych
Orzecznictwo SN, a praktyka likwidacji szkód komunikacyjnych – wpłynie na zmianę
dotychczasowych nieprawidłowości w działaniach ubezpieczycieli, a przez to ograniczy pole
działania podmiotów skupujących roszczenia.
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Paweł Wawszczak
główny specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych

Opłaty likwidacyjne w umowach ubezpieczenia na życie powiązanych z UFG w świetle
orzecznictwa SOKiK – część 4

W niniejszym artykule, który kontynuuje omawianie problematyki niedozwolonych
postanowień umownych w umowach ubezpieczenia na życie powiązanych z UFG
regulujących wysokość opłat likwidacyjnych, zostaną przedstawione klauzule wpisane do
rejestru klauzul abuzywnych pod numerami 4631, 4632 i 4633.

Klauzula nr 4631
Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrokiem z
dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie sygn. akt XVII AmC 974/10 uznał za niedozwolone i zakazał
stosowania przez Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w obrocie z konsumentami
postanowienia wzorca umowy o następującej treści:
„W

razie

odstąpienia

od

umowy

Ubezpieczenia

Towarzystwo

zwraca

Ubezpieczającemu Wartość Rachunku Ubezpieczającego, ustaloną według wyceny Jednostek
Uczestnictwa najpóźniej z dziewiątego Dnia Wyceny po dniu zaakceptowania przez
Towarzystwo oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Ubezpieczenia, zwiększoną o pobranie
opłaty, wskazane w § 18 ust. 1 pkt 1–6”.
Postanowienie to w dniu 14 maja 2013 r. zostało wpisane do rejestru klauzul
abuzywnych pod nr 4631.
W ocenie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanowienie to spełniało
przesłanki klauzuli abuzywnej, o której mowa w art. 3853 pkt 12 k.c. Stosownie do treści tego
przepisu w razie wątpliwości uważa się, że niedozwolonymi postanowieniami umownymi są
te, które w szczególności wyłączają obowiązek zwrotu konsumentowi uiszczonej zapłaty za
świadczenie niespełnione w całości lub części, jeżeli konsument zrezygnuje z zawarcia umowy
lub jej wykonania. Zgodnie z zakwestionowanym postanowieniem w przypadku odstąpienia
konsumenta od umowy ubezpieczenia zwracana była wyłącznie wartość rachunku oraz opłaty
wskazane w o.w.u. Z brzemienia tej klauzuli wynikało zatem, że zwrotowi nie będzie

natomiast podlegać część opłaty za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Stosownie zaś do
treści art. 813 § 1 zd. 2 k.c. w przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem
okresu, na jaki została zawarta umowa, ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres
niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.
Składka

ubezpieczeniowa

jest

elementem

przedmiotowo

istotnym

umowy

ubezpieczenia i korelatem świadczenia ubezpieczyciela. Przy ustaleniu wysokości składki
podlegającej zwrotowi należy brać pod uwagę proporcjonalność świadczeń stron – składki i
ochrony ubezpieczeniowej. Zarówno okres świadczenia ochrony ubezpieczeniowej, jak i
składka są z natury swej podzielne. Należy więc uznać, że zwrot składki za okres
niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej musi być oparty na zasadzie proporcji. Co do
zasady przy ustalaniu, czy ubezpieczającemu należy się zwrot składki za niewykorzystany
okres ochrony ubezpieczeniowej, nie ma znaczenia przyczyna wygaśnięcia stosunku
ubezpieczenia przed upływem okresu, na który została zawarta umowa. W szczególności nie
jest istotne to, z czyjej inicjatywy umowa została rozwiązana lub też kto ponosi
odpowiedzialność za okoliczności, których skutkiem jest wygaśnięcie stosunku ubezpieczenia.
Tak więc w przypadku odstąpienia konsumenta od umowy powinna zostać mu zwrócona cała
składka wpłacona z góry za okresy przypadające po rozwiązaniu umowy po potrąceniu składki
za okres, w jakim ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej. Tymczasem na
podstawie przedmiotowego postanowienia w przypadku odstąpienia konsumenta od umowy
zwracane były uiszczone należności z tytułu ubezpieczenia oraz pobrane opłaty określone w
o.w.u., z wyjątkiem opłat za niewykorzystany okres ubezpieczenia związanych z udzielaną
ochroną ubezpieczeniową. SOKiK stanął na stanowisku, że takie uregulowanie stosunku
prawnego pozostaje niewątpliwie w sprzeczności z zasadą ekwiwalentności świadczeń,
powodując tym samym nierównomierne rozłożenie praw i obowiązków stron umowy ze
szkodą dla konsumenta. W ocenie SOKiK ubezpieczyciel na podstawie przedmiotowego
postanowienia w sposób dowolny zatrzymywał część opłat uiszczonych przez klienta w
związku z jego rezygnacją z ochrony ubezpieczeniowej. W ten sposób ubezpieczyciel
otrzymywał część świadczenia klienta, sam będąc zwolnionym od spełnienia własnego
świadczenia.
Zdaniem SOKiK przedsiębiorca ma prawo do potrącenia poczynionych nakładów, jak
również kompensaty poniesionych strat w przypadku rezygnacji konsumenta z usługi. Kwota
podlegająca potrąceniu powinna jednak zostać ustalona w zakresie zbliżonym do rzeczywistej

straty poniesionej przez ubezpieczyciela, a także uwzględniać faktyczny okres ochrony
ubezpieczeniowej. W związku z tym zwrotowi powinna podlegać część niewykorzystana po
odliczeniu wyżej wymienionych kosztów. Ubezpieczyciel zaś nie wykazał, że ponosił straty lub
że poniósł już nakłady w wysokości zbliżonej do wielkości wskazanych w kwestionowanym
zapisie. Określone w kwestionowanym postanowieniu należności pozostawały w ocenie
SOKiK w sprzeczności z unormowaniem powołanego przepisu art. 813 k.c. i prowadziły do
przekonania, iż wysokość płaconej w tych warunkach przez konsumenta kwoty jest
niewspółmierna i zbyt wygórowana w stosunku do poniesionych przez ubezpieczyciela
nakładów i utraconych korzyści, jak również do faktycznie uzyskanej przez konsumenta
ochrony ubezpieczeniowej. Postanowienie to zdaniem SOKiK mogło także w istocie
powodować ograniczenie uprawnienia konsumenta do odstąpienia od umowy. W praktyce
mogło bowiem dojść do sytuacji, w której konsumenci zrezygnują z przysługującego im
uprawnienia do odstąpienia od umowy z obawy przed utratą uiszczonych dotąd należności na
rzecz zakładu ubezpieczeń. Przedmiotowe postanowienie nie uwzględniało i nie
zabezpieczało interesu konsumenta jako słabszej strony umowy, co nie znajdowało żadnego
uzasadnienia i prowadziło do ukształtowania stosunku zobowiązaniowego w sposób
nierównorzędny i rażąco niekorzystny dla konsumenta.
Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 4 kwietnia 2013 r. (sygn. akt VI ACa
1324/12) oddalił apelację pozwanego. W ocenie sądu odwoławczego sąd pierwszej instancji
należycie

określił

niedozwolony

charakter

tego

postanowienia

umownego.

Z

zakwestionowanego postanowienia bez wątpienia wynikało, że zwrotowi nie będzie podlegać
część opłaty za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Argumentacja pozwanego, jakoby zapis
ten nie wyłączał możliwości zwrotu części niewykorzystanej składki, lecz po prostu nie
regulował tej kwestii, była całkowicie chybiona. Ogólne warunki umowy nie przewidywały
zwrotu części składek w żadnym zapisie i w żadnym punkcie. Skoro więc w ogóle zwrotu tego
nie przewidziano, a analizowany zapis stanowi podstawę do wyliczenia kwot należnych
ubezpieczonemu po zakończeniu umowy, nie można zgodzić się z apelującym, że
naruszono art. 3853 pkt 12 k.c. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, polegające na
błędnej kwalifikacji postanowienia wzorca umowy uznanego za niedozwolone jako
wypełniające dyspozycję tego przepisu i przyjęciu, że w razie odstąpienia od umowy
ubezpieczenia zwrotowi na rzecz ubezpieczającego nie podlega część uiszczonych przez
klienta opłat, co jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco narusza interesy konsumenta.

Uregulowanie stosunku prawnego w sposób, w jaki uczynił to pozwany, pozostawało
niewątpliwie w sprzeczności z zasadą ekwiwalentności świadczeń, powodując tym samym
nierównomierne rozłożenie praw i obowiązków stron umowy ze szkodą dla konsumenta.
Pozwany na podstawie przedmiotowego postanowienia w sposób dowolny zatrzymywał część
opłat uiszczonych przez klienta w związku z jego rezygnacją z ochrony ubezpieczeniowej. W
ten sposób pozwany otrzymywał część świadczenia klienta, sam będąc zwolnionym od
spełnienia własnego świadczenia.

Klauzula nr 4632
Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrokiem z
dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie sygn. akt XVII AmC 974/10 uznał za niedozwolone i zakazał
stosowania przez Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w obrocie z konsumentami
postanowienia wzorca umowy o następującej treści:
„Opłata likwidacyjna pobierana z Subkonta Składek regularnych, poprzez umorzenie
Jednostek Uczestnictwa, przed Całkowitą Wypłatą, w razie wygaśnięcia Umowy
Ubezpieczenia […] oraz tej części Częściowej Wypłaty z Subkonta Składek regularnych, która
powoduje, że Wartość Subkonta Składek Regularnych staje się niższa od kwoty
odpowiadającej Statusowi Polisy Opłaconej przed wskazaną poniżej Rocznicą Polisy, w
następującej wysokości:
do dnia poprzedzającego 1. Rocznicę Polisy – 100,0%
od 2. Rocznicy Polisy do dnia poprzedzającego 3. Rocznicę Polisy – 80,0%
od 3. Rocznicy Polisy do dnia poprzedzającego 4. Rocznicę Polisy – 70,0%
od 4. Rocznicy Polisy do dnia poprzedzającego 5. Rocznicę Polisy – 60,0%
od 5. Rocznicy Polisy do dnia poprzedzającego 6. Rocznicę Polisy – 50,0%
od 6. Rocznicy Polisy do dnia poprzedzającego 7. Rocznicę Polisy – 40.0%
od 7. Rocznicy Polisy do dnia poprzedzającego 8. Rocznicę Polisy – 30,0%
od 8. Rocznicy Polisy do dnia poprzedzającego 9. Rocznicę Polisy – 20,0%
od 9. Rocznicy Polisy do dnia poprzedzającego 10. Rocznicę Polisy – 10,0%
od 10. Rocznicy Polisy – 0%”.
Postanowienie to w dniu 14 maja 2013 r. zostało wpisane do rejestru klauzul
abuzywnych pod nr 4632.

W ocenie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanowienie to było
niedozwolonym postanowieniem w rozumieniu art. 3851 § 1 k.c. SOKiK wskazał, że
stosowane przez pozwanego ubezpieczyciela wzorce umowne nie zawierały definicji opłaty
likwidacyjnej. Pozwany w odpowiedzi na pozew, jak również w toku postępowania sądowego,
nie wskazał w sposób wyraźny, za które jego świadczenia pobierana była przedmiotowa
opłata likwidacyjna, tłumacząc konieczność jej pobierania potrzebą zniwelowania ryzyka,
jakie ponosi w związku z przedwczesnym zrywaniem przez konsumentów umów. Zdaniem
SOKiK należało zatem wskazać, że opłata likwidacyjna pobierana była w razie rozwiązania
umowy, a podstawę jej naliczenia stanowił stan rachunku podstawowego. Opłata ta była
określona w sposób ryczałtowy. Z uwagi na fakt, że opłata likwidacyjna była stosowana
czasowo, nie miała ona charakteru kary umownej. We wzorcu umownym brak było zapisu,
który wskazywałby na funkcję kompensacyjną opłaty likwidacyjnej. Nazwa opłaty, a także
zapisy stosowanych przez pozwanego wzorców umownych wydawały się wskazywać, że
opłata ta stanowi świadczenie konsumenta, niebędące świadczeniem głównym, za bliżej
nieokreślone czynności pozwanego. Przedmiotowy wzorzec umowny nie wskazywał, jakie
świadczenia objęte zostały pobieraną opłatą likwidacyjną. Naruszało to bez wątpienia
obowiązek

rzetelnego

i

kompletnego

informowania

konsumentów

o

istotnych

okolicznościach dotyczących jego praw i obowiązków w zakresie łączącego stosunku
prawnego.
W ocenie SOKiK postanowienie umowne przewidujące obowiązek spełnienia przez
konsumenta na rzecz oferenta świadczenia, bez określenia jego charakteru lub ewentualnego
świadczenia wzajemnego, było sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszało interes
konsumenta. W sposób nieusprawiedliwiony nakładało na konsumenta obowiązek płacenia
opłaty likwidacyjnej bez możliwości określenia, jakie świadczenie wzajemne ze strony
pozwanego mu się należy. Konsument nie miał zatem możliwości stwierdzenia, czy jego
świadczenie było ekwiwalentne i uzasadnione. Godziło to w zasadę równowagi kontraktowej
stron, uniemożliwiając konsumentowi ochronę jego praw. Pozwany dysponował natomiast
prostym mechanizmem naliczania tej opłaty i fizycznego jej pobierania w drodze potrąceń.
W ocenie SOKiK tego rodzaju dysproporcja praw przekraczała określone przez
ustawodawcę granice rzetelności kontraktowej twórcy wzorca w zakresie kształtowania praw
i obowiązków konsumenta. Przedmiotowe postanowienie rażąco naruszało też interes
konsumenta, który był obciążany opłatą niemającą odzwierciedlenia w przepisach prawa.

Jednocześnie dochodziło do ukształtowania obowiązków konsumenta w sposób sprzeczny z
dobrymi obyczajami oraz wykorzystania jego słabej pozycji w stosunku umownym.
Okoliczności te uzasadniały twierdzenie, że

zakwestionowane postanowienie nie

uwzględniało i nie zabezpieczało interesu konsumenta jako słabszej strony umowy, co
prowadziło do ukształtowania stosunku zobowiązaniowego w sposób nierównorzędny i
rażąco niekorzystny dla konsumenta. Zakwestionowany zapis bezsprzecznie zatem w ocenie
Sądu kształtował prawa i obowiązki konsumentów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami,
rażąco naruszając ich interesy.
Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 4 kwietnia 2013 r. (sygn. akt VI ACa
1324/12) oddalił apelację pozwanego. W ocenie sądu odwoławczego sąd pierwszej instancji
należycie określił niedozwolony charakter tego postanowienia umownego. SOKiK słusznie
wskazał, że postanowienie to w sposób nieusprawiedliwiony nakładało na konsumenta
obowiązek płacenia opłaty likwidacyjnej bez możliwości określenia, jakie świadczenie
wzajemne ze strony pozwanego mu się należy. Konsument nie miał zatem możliwości
stwierdzenia, czy jego świadczenie jest ekwiwalentne i uzasadnione. Umowa ubezpieczenia
jest umową wzajemnie zobowiązującą, a zatem świadczenia stron winny być ekwiwalentne.
W toku postępowania pozwana spółka nie wykazała w sposób wyraźny, za jakie jej
świadczenia pobierana była opłata likwidacyjna, tłumacząc decyzję o jej pobieraniu
koniecznością swoistej refundacji „utraty spodziewanych zysków”. Podnieść z całą mocą
trzeba, że umowa zawarta przez strony nie zawiera zapisów kształtujących to świadczenie,
niebędące świadczeniem głównym konsumenta, jako opłatę kompensacyjną. Zatem
tłumaczenie i uzasadnianie tego świadczenia w zasadzie post factum na potrzeby
postępowania sądowego nie mogło prowadzić do uznania tego zapisu wzorca umowy za
precyzyjny, zgodny z dobrymi obyczajami i nienaruszający interesy konsumenta.
Przedmiotowe postanowienie nie uwzględniało i nie zabezpieczało interesu konsumenta jako
słabszej strony umowy, co prowadziło do ukształtowania stosunku zobowiązaniowego w
sposób nierównorzędny i rażąco niekorzystny dla konsumenta. To, że ubezpieczyciel
przewidział swoistą sankcję za rezygnację z kontynuowania umowy, nie powiązując wysokości
tej sankcji z realnie poniesionymi wydatkami, powodowało ponadto, że trudno przypisać
opłacie likwidacyjnej charakter odszkodowawczy. Wbrew twierdzeniom apelującego sąd
pierwszej instancji nie dokonał oceny zgodności z dobrymi obyczajami postanowienia umowy
bez uwzględnienia pełnej treści wzorca umowy. W żadnym z zapisów o.w.u. nie można

bowiem odnaleźć uzasadnienia i przyczyn, dla których usprawiedliwione byłoby pobieranie
opłaty likwidacyjnej w wymaganej wysokości. Wysokość ta nie pozostawała w związku ani z
ponoszonymi kosztami, ani z ryzykiem ekonomicznym, a w każdym razie nie zostało to w
o.w.u. wskazane i wyjaśnione. Znaczna część kosztów funkcjonowania pozwanego oraz jego
ryzyko są przecież pokrywane przez konsumenta w ramach szeregu innych opłat, jak opłata
wstępna, opłata administracyjna itp.

Klauzula nr 4633
Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrokiem z
dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie sygn. akt XVII AmC 974/10 uznał za niedozwolone i zakazał
stosowania przez Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w obrocie z konsumentami
postanowienia wzorca umowy o następującej treści:
„Opłata likwidacyjna jest pobierana w wysokości wskazanej w tabeli poniżej.
Indywidualny Rok Ubezpieczenia, w którym

Wysokość opłaty likwidacyjnej stanowiącej

jest pobierana opłata likwidacyjna

procent środków wypłacanych z Subkonta
Składek Regularnych

1

100%

2

100%

3

80%

4

70%

5

60%

6

50%

7

40%

8

30%

9

20%

10

10%

Postanowienie to w dniu 14 maja 2013 r. zostało wpisane do rejestru klauzul
abuzywnych pod nr 4633.
W ocenie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanowienie to było
niedozwolonym postanowieniem w rozumieniu art. 3851 § 1 k.c. Uzasadnienie abuzywności

postanowienia było tożsame z oceną SOKiK, która została wyrażona przy klauzuli abuzywnej
nr 4632.
Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 4 kwietnia 2013 r. (sygn. akt VI ACa
1324/12) oddalił apelację pozwanego. W ocenie sądu odwoławczego sąd pierwszej instancji
należycie określił niedozwolony charakter tego postanowienia umownego. Stanowisko Sądu
Apelacyjnego w Warszawie było tożsame jak w przypadku klauzuli nr 4632.

Anna Dąbrowska
główny specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych

Wstępna koncepcja zmiany przepisów kodeksu cywilnego w zakresie wprowadzenia
regulacji dotyczących ubezpieczeń grupowych przygotowana przez Komisję Kodyfikacyjną
Prawa Cywilnego – stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego (KKPC) przy Ministrze Sprawiedliwości w
piśmie z dnia 30 grudnia 2014 r. (DPrC-I-413-8/14) przedstawiła wstępną koncepcję zmiany
przepisów kodeksu cywilnego w zakresie wprowadzenia regulacji dotyczących ubezpieczeń
grupowych.
Odnosząc się do przedstawionej koncepcji Rzecznik Ubezpieczonych wyraził
następujące stanowisko:
Zaproponowana koncepcja, mimo iż dotyka ważnego problemu, którym jest obecnie
brak regulacji prawnych dotyczących funkcjonujących w praktyce grupowych ubezpieczeń na
cudzy rachunek, zawiera rozwiązania niewystarczające i nie obejmuje wielu istotnych
problematycznych zagadnień związanych z funkcjonowaniem ubezpieczeń grupowych.
Rzecznik Ubezpieczonych zwrócił uwagę na propozycję umiejscowienia nowych
przepisów. Wedle przedstawionej koncepcji regulacje te miałby się znaleźć w nowym dziale
IV tytułu XXVII k.c., po działach regulujących w kolejności: zagadnienia ogólne, ubezpieczenia
majątkowe oraz ubezpieczenia osobowe. Rzecznik uznał, że takie rozwiązanie nie jest
właściwe. W praktyce bowiem mogłoby powodować problemy i budzić wątpliwości co do
interpretacji zarówno dotychczasowych, jak i nowych przepisów, tym bardziej że w
proponowanym nowym dziale według koncepcji KKPC miałyby się znaleźć także przepisy o
charakterze ogólnym, w tym odwołujące się do kryteriów pozaprawnych, takich jak dobre
praktyki rynkowe czy unikanie sprzeczności interesów. Takie rozwiązanie rodziłoby
wątpliwości w zakresie stosowania regulacji działu I tytułu XXVII k.c. i stanowiło zaburzenie
dotychczasowej systematyki kodeksowej.
Takie zagrożenie potęguje zaproponowane brzmienie art. 8051, wskazującego, iż
przepisy działu I tytułu XXVII k.c. stosuje się odpowiednio do umowy ubezpieczenia
grupowego na rzecz osób trzecich z uwzględnieniem jej celu i właściwości. W ocenie

Rzecznika Ubezpieczonych użyte wyrażenie „stosuje się odpowiednio” stwarzałoby w
praktyce problem, jak zastosować przepisy działu I i czy w ogóle je stosować, skoro przepis
właściwie wyłącza ich stosowanie wprost.
Takie sformułowanie pozostaje w konflikcie z zasadą określoności przepisów prawa i
obowiązkiem konstruowania przepisów prawnych w sposób przejrzysty i zrozumiały dla ich
adresatów. W zaproponowanej w art. 8051 formule o odpowiednim stosowaniu przepisów –
pomimo wskazania konkretnych przepisów – istnieje niebezpieczeństwo dowolności
odpowiedniego stosowania przepisów. Wydaje się, iż proponowany przepis zawiera
generalne odesłanie do całego działu, z pominięciem analizy możliwości zastosowania
poszczególnych regulacji.
Ponadto

zaproponowane

brzmienie

przepisu

pozwoliłoby

na

wyłączenie

bezwzględnie obowiązujących przepisów działu I tytułu XXVII k.c. Najistotniejsze kwestie,
takie jak zwrot składki i termin wypłaty świadczenia w ubezpieczeniu grupowym na rzecz
osób trzecich, pozostałyby w sferze swobody kształtowania treści umowy, uzupełnionej
klauzulą generalną dobrych praktyk rynkowych, która niestety w rzeczywistości nie będzie
stanowiła żadnej ochrony dla ubezpieczonego, będącego a priori słabszą stroną tego
stosunku.
Należy przypomnieć, że art. 807 § 1 k.c. stanowi, iż postanowienia ogólnych
warunków ubezpieczenia lub postanowienia umowy ubezpieczenia sprzeczne z przepisami
niniejszego tytułu są nieważne, chyba że dalsze przepisy przewidują wyjątki. Jest to wyraźne
podkreślenie faktu, iż odnoszące się do umowy ubezpieczenia przepisy kodeksu cywilnego
mają charakter bezwzględnie obowiązujący. Treść art. 807 k.c. jest wyrazem przyjętej przez
ustawodawcę filozofii, w której wobec rzeczywistej nierównowagi potencjałów stron umowy
ubezpieczenia konieczne jest ustalenie przez ustawodawcę niezmiennych podstawowych
reguł odnoszących się do zakresu obowiązków kontrahentów i innych podmiotów
zaangażowanych w stosunek prawny ubezpieczenia (M. Orlicki, (w:) B. Gnela, M. Szafraniec,
Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce. Wybrane zagadnienia, Difin,
Warszawa, 2013, s. 50).
Dodatkowo propozycja brzmienia art. 8051 k.c. nie odpowiada celowi wskazanemu
w uzasadnieniu, w którym wskazano, iż przepis ten miałby na celu podkreślenie znaczenia
ubezpieczeń grupowych w systemie prawa ubezpieczeń prywatnych, a jednocześnie natury

prawnej ubezpieczeń grupowych. W ocenie Rzecznika proponowany przepis nie spełnia tego
postulatu, a wręcz go podważa.
Drugim

podstawowym

zastrzeżeniem

Rzecznika

Ubezpieczonych

wobec

przedstawionej koncepcji jest brak rzeczowego uzasadnienia dla wprowadzania na gruncie
umowy ubezpieczenia rozdzielenia polegającego na przyjęciu konstrukcji umowy
ubezpieczenia na cudzy rachunek przy ubezpieczeniach indywidualnych i konstrukcji umowy
na rzecz osoby trzeciej przy ubezpieczeniach grupowych. Wskazane w uzasadnieniu wady
umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek powinny raczej skłonić racjonalnego ustawodawcę
do wyboru jednolitej konstrukcji dla wszystkich ubezpieczeń, niezależnie od tego, czy
ubezpieczonym w stosunku ubezpieczenia jest jedna osoba czy też większa liczba osób.
Wskazane wady umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek mogą być z powodzeniem
wyeliminowane poprzez odpowiednią modyfikację i uzupełnienie już obowiązujących
przepisów o umowie ubezpieczenia na cudzy rachunek, bez uszczerbku dla celu i właściwości
tego

rodzaju

ubezpieczenia

i

w

sposób

wyważający

interesy

ubezpieczyciela,

ubezpieczającego i ubezpieczonego.
W doktrynie słusznie podnosi się, iż rozwiązanie problemów ubezpieczeń
grupowych musi obejmować wszystkie ubezpieczenia na cudzy rachunek. Gdyby poza
zakresem regulacji pozostawić indywidualne ubezpieczenia na cudzy rachunek, pojawiłoby
się niebezpieczeństwo obejścia nowych regulacji poprzez próby tworzenia konstrukcji
seryjnych ubezpieczeń na cudzy rachunek, w których grupa osób byłaby ubezpieczana
wieloma identycznymi umowami indywidualnych ubezpieczeń na cudzy rachunek. Aby
uniknąć tego niebezpieczeństwa, należy podjąć próbę nowelizacji regulacji prawnej
dotyczącej wszystkich ubezpieczeń na cudzy rachunek – zarówno grupowych, jak i
indywidualnych (M. Orlicki, Założenia reformy regulacji prawnej ubezpieczeń na cudzy
rachunek i ubezpieczeń służących zabezpieczeniu wierzytelności, „Prawo Asekuracyjne” 2013,
nr 1, s. 4).
Rzecznik Ubezpieczonych zwrócił również uwagę na okoliczność, że trwają obecnie
prace nad projektem ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w którym
znalazły się istotne rozwiązania o charakterze prokonsumenckim w zakresie funkcjonowania
ubezpieczeń grupowych. Dotyczą one m.in. wzmocnienia praw osób ubezpieczonych w
ubezpieczeniach na cudzy rachunek, w szczególności w ubezpieczeniach grupowych, np.
poprzez obowiązek doręczenia ubezpieczonemu informacji o warunkach umowy oraz zakaz

pobierania przez ubezpieczającego wynagrodzenia. Prace nad zmianą przepisów kodeksu
cywilnego, w wersji przedstawionej do zaopiniowania, winny zostać skorelowane z ww.
projektem i uwzględniać efekty prac nad nim.
Rzecznik Ubezpieczonych zauważył, iż część z zaproponowanych przepisów (np. art.
8345, 8346, 8348, 8349 § 1, 83410) – jako pozbawionych jakiejkolwiek sankcji (lex imperfecta)
na gruncie kodeksu cywilnego – wydaje się bezcelowa. Należy podkreślić, iż naruszenie
takich norm nie będzie powodować żadnych negatywnych skutków dla osób, które je
złamały; powstaje więc pytanie o wartość normatywną takich regulacji. Na tle innych
przepisów szczególnych regulujących zobowiązania w kodeksie cywilnym, które zazwyczaj
bardzo konkretnie wskazują prawa i obowiązki podmiotów stosunków prawnych,
proponowane regulacje wydają się niespójne z koncepcją pozostałych przepisów o umowie
ubezpieczenia.
Odnosząc się szczegółowo do przepisów zaproponowanych w ramach działu IV
tytułu XXVII k.c., Rzecznik Ubezpieczonych podniósł następujące kwestie:
Propozycja brzmienia art. 8341 § 1 k.c. stanowi próbę definicji ubezpieczenia
grupowego na rzecz osób trzecich, wskazując, iż przez umowę ubezpieczenia grupowego na
rzecz osób trzecich ubezpieczyciel zobowiązuje się za zapłatą składki do udzielenia ochrony
ubezpieczeniowej w rozumieniu art. 805 osobom, które spełniają warunki przynależności do
grupy (ubezpieczeni). Zdaniem Rzecznika w przepisie znalazło się niesłuszne odniesienie do
art. 805 k.c., określającego istotę umowy ubezpieczenia oraz obowiązki stron umowy.
Przepis art. 805 k.c. nie zawiera bowiem pojęcia „ochrona ubezpieczeniowa”, którym
posługuje się projektodawca w art. 8341 § 1 k.c.
W § 2 zaproponowano, aby umowa ubezpieczenia grupowego mogła zostać zawarta
dla jednej lub więcej grup ubezpieczonych. Takie rozwiązanie nie wymaga ingerencji
ustawodawcy na poziomie kodyfikacji. Jest to przepis zupełnie zbędny z tego względu, iż
kwestia ta pozostaje obecnie i powinna pozostawać w sferze swobody kształtowania treści
umowy. Podobna uwaga odnosi się do art. 8342 § 1 k.c. i zdania drugiego w art. 8342 § 2 k.c.
Ponadto warto zauważyć, że określenie w umowie lub ogólnych warunkach ubezpieczenia
kryteriów przynależności do grupy nie oznacza, iż ubezpieczyciel nie będzie ponosił
odpowiedzialności w przypadku, gdy do grupy przyjęta zostanie osoba niespełniająca tych
kryteriów.

Proponowany art. 8343 § 2 k.c., wskazujący, że ochrona ubezpieczeniowa
rozpoczyna się z chwilą określoną w umowie lub ogólnych warunkach ubezpieczenia
grupowego, jest nie do zaakceptowania. Zagadnienie początku odpowiedzialności
ubezpieczyciela w ubezpieczeniach grupowych stanowi istotne źródło problemów
występujących przy tego typu umowach. W celu zapewnienia stabilności stosunku
ubezpieczeniowego i pewności ochrony ubezpieczeniowej – rozumianej również jako
precyzyjne określenie momentu powstania ochrony ubezpieczeniowej – niezbędne jest
doprecyzowanie tej kwestii na gruncie ustawy. Z uwagi na fakt, iż umowy grupowe mają
charakter masowy, zaś ubezpieczeni w zdecydowanej większości są konsumentami, nie
należy pozostawiać wyłącznie ubezpieczycielowi jednostronnego uprawnienia do określania
chwili rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej w umowie lub ogólnych warunkach
ubezpieczenia. Tego rodzaju propozycja doprowadzić może do wielu negatywnych dla
interesów ubezpieczonych zjawisk, np. do legitymizacji długotrwałej karencji w
ubezpieczeniach na życie, zwłaszcza jeśli na stałe stanie się ona praktyką rynkową ocenianą
przez zakłady ubezpieczeń jako „standard” czy „dobra praktyka rynkowa”. Istnieje również
ryzyko stworzenia mechanizmu odwlekania powstania ochrony ubezpieczeniowej, co nie
byłoby

zjawiskiem

pożądanym

dla

jednostkowych

interesów

poszczególnych

ubezpieczonych.
Z tych względów należałoby moment powstania ochrony ubezpieczeniowej w
przypadku grupowego ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej typu majątkowego wyznaczać
odpowiednio przez przepis art. 814 § 1 k.c., a przypadku grupowego ubezpieczenia na rzecz
osoby trzeciej typu osobowego odpowiednio co najmniej przez normę z art. 829 § 2 k.c.
Oczywiście można sformułować bardziej kazuistyczne rozwiązanie w przypadku grupowego
ubezpieczenia na życie, które będzie uwzględniać sposób powstania grupy i oddzielnie
regulować moment powstania ochrony ubezpieczeniowej dla grup otwartych i oddzielnie dla
grup zamkniętych (tj. w takich sytuacjach, gdy warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową
jest stworzenie określonej liczbowo, stałej grupy).
Zagadnienie uregulowane w art. 8344 k.c. ma charakter techniczny i wykracza poza
materię regulacji kodeksu cywilnego, a zatem powinno podlegać umownej regulacji
pomiędzy ubezpieczycielem i ubezpieczającym.
Przepis art. 8345 k.c. jest zbyt ogólny i mający wątpliwą wartość dla ubezpieczonych.
Obowiązek uwzględniania interesu ubezpieczonego wynika obecnie choćby z art. 354 i 355

k.c. czy z art. 17 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, który expressis verbis
stanowi, że przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą na zasadach uczciwej
konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów konsumentów.
Samoregulacja nie przyniosła dotychczas żadnych wymiernych rezultatów dla konsumentów
i funkcjonowania rynku ubezpieczeń. Problemy się pogłębiają, a próby wprowadzania
dobrych praktyk nie sprawdziły się. Do nieprawidłowości dochodziło i dochodzi po
wprowadzeniu dobrych praktyk i rekomendacji wydawanych przez organ nadzoru.
Przykładem są wytyczne Polskiej Izby Ubezpieczeń w sprawie refundacji wydatków na najem
pojazdu zastępczego z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy
pojazdów mechanicznych, które wbrew art. 361 § 2 k.c. zawierały rozwiązania wyłączające
lub istotnie ograniczające odpowiedzialność ubezpieczycieli za tego rodzaju wydatki.
Dodatkowo zalecenia w nich zawarte dwukrotnie zostały zakwestionowane przez Sąd
Najwyższy w uchwale z dnia 17 listopada 2011 r. (sygn. akt III CZP 05/11) i w uchwale z dnia
23 listopada 2011 r. (sygn. akt III CZP 76/13). Dobre praktyki rynkowe w ujęciu
przedstawionym przez projekt mogą być odczytane jak wzmocnienie uprawnienia
ubezpieczyciela, niekiedy przy udziale ubezpieczającego, do samodzielnego regulowania
zasad oferowania, zawierania i wykonywania ubezpieczeń grupowych, wyłącznie w oparciu o
kryterium własnych ekonomicznych interesów, a nie rzeczywistych potrzeb klienta i
adekwatności ochrony ubezpieczeniowej.
Propozycja art. 8346 k.c., zawierająca postulat unikania przez ubezpieczającego
sprzeczności własnych interesów z interesami ubezpieczonych w chwili zawierania umowy
ubezpieczenia grupowego i w trakcie jej wykonywania, a w razie powstania konfliktu
interesów formułująca spoczywający na ubezpieczającym obowiązek niezwłocznego
informowania o tym ubezpieczonych, również nie jest zadowalająca. Takie brzmienie
przepisu powodowałoby, że byłby on niedookreślony w treści i skutku. W pierwszej
kolejności ustawodawca powinien określić normatywnie, czym jest konflikt interesów i w
jakich sytuacjach on występuje, np. że niedopuszczalne jest uzyskiwanie przez
ubezpieczającego wynagrodzenia lub jakichkolwiek innych korzyści majątkowych z tytułu
zawartej umowy ubezpieczenia. Ustawodawca winien wprowadzić obowiązek informowania
przez ubezpieczającego o roli, w jakiej występuje, i o jego rzeczywistych relacjach z
ubezpieczycielem. Ten obszar regulacji wykracza poza kodeks cywilny i powinien znaleźć
swoje miejsce na gruncie ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Dopiero po normatywnym

opisie konfliktu interesów można rozważać zasadność wprowadzenia do kodeksu cywilnego
zobowiązania do unikania tego rodzaju konfliktu.
Przy aktualnej propozycji przepisu mogą rodzić się zasadne pytania i wątpliwości.
Czy pracodawca powinien zawierać na rzecz pracowników umowę grupowego ubezpieczenia
na życie? Czy zawierając taką umowę, nie popada w konflikt interesów? Pracodawca często
bowiem zawiera taką umowę w celu zmniejszenia swoich zobowiązań wobec pracowników
(np. z tytułu odpraw pośmiertnych), pracownik zaś poszukuje wyższego świadczenia na
wypadek śmierci niż w przypadku świadczenia określonego przepisami prawa pracy. W
istocie rzeczy interesy ubezpieczającego pracodawcy i ubezpieczonych pracowników są
sprzeczne.
Ponadto przepis ten powinien zawierać sankcję za naruszenie konfliktu interesu w
postaci uprawnienia do odstąpienia od ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. O ile w
przypadku grupowego ubezpieczenia na życie tego rodzaju uprawnienie można wyprowadzić
z propozycji przepisu art. 83411, o tyle takiego uprawnienia nie można wyprowadzić w
przypadku ubezpieczenia grupowego typu majątkowego, a tego rodzaju umowy również
występują w obrocie. Rzecznik uważa również, że sankcją za powstanie konfliktu interesu w
trakcie obowiązywania umowy powinna być dodatkowa odpowiedzialność odszkodowawcza.
Poszukiwanie jej ewentualnie w treści art. 471 k.c. wydaje się wysoce problematyczne, jeśli
nie niemożliwe.
Przepis art. 8347 § 1 k.c., który miałby stanowić, że ubezpieczony jest uprawniony
do żądania należnego świadczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela, w ocenie Rzecznika
Ubezpieczonych wprowadziłby wiele wątpliwości co do tego, czy przepis należałoby
traktować jako przepis szczególny w odniesieniu do innych norm regulujących kwestie
uprawnienia do występowania z roszczeniem w przypadku ubezpieczeń indywidualnych; np.
czy w ubezpieczeniu grupowym na życie ubezpieczający zostałby pozbawiony prawa
wskazania uprawnionego.
Rzecznik Ubezpieczonych podkreśla, iż niezmiernie istotne jest uregulowanie
statusu spadkobierców ubezpieczonego w postępowaniu likwidacyjnym, szczególnie w
ubezpieczeniach grupowych. 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 lub jego spadkobierców – scedować prawo do świadczenia z umowy
ubezpieczenia, o ile nie zamierza dochodzić go na drodze sądowej. Warto wskazać, że w
wydanej w czerwcu 2014 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego Rekomendacji U dotyczącej
dobrych praktyk w zakresie bancassurance znajduje się zapis (rekomendacja 10), iż w
przypadku, gdy klient ma status ubezpieczonego, klient lub jego spadkobiercy powinni mieć
zapewnioną możliwość bezpośredniego dochodzenia roszczeń w sytuacji, kiedy bank jest
podmiotem uprawnionym do dochodzenia wypłaty świadczenia od zakładu ubezpieczeń i
podejmuje decyzję o nieskorzystaniu z tego uprawnienia; bank powinien wówczas umożliwić
klientowi samodzielne dochodzenie roszczenia. Przepisy o umowie ubezpieczenia
grupowego powinny uwzględniać ten aspekt.
Propozycja art. 8348 § 1, mówiąca, iż przed przystąpieniem ubezpieczonego do
grupy jest obowiązany zapewnić mu dostęp do warunków ubezpieczenia dotyczących praw i
obowiązków ubezpieczonego; jeżeli przystąpienie do grupy nie jest wymagane,
ubezpieczający zapewnia dostęp do tych warunków na żądanie ubezpieczonego, nie byłaby
skutecznym rozwiązaniem. Ubezpieczyciel nie tylko powinien zapewnić ubezpieczonemu
dostęp do wzorca, lecz także powinien mu go doręczyć. Nie ma też uzasadnienia
przerzucania tego obowiązku na ubezpieczającego. To ubezpieczyciel jest autorem wzorca.
Ubezpieczający może nie być profesjonalistą i jego zobowiązanie może być trudne do
zrealizowania, jeżeli ubezpieczyciel będzie zwlekać z przekazaniem wzorca. Przepis nie
wskazuje żadnych sankcji w sytuacji nieudostępnienia wzorca umowy. Jeśli zastosowanie
miałby w takim przypadku znaleźć art. 384 k.c., to rozwiązanie takie będzie nie do
zaakceptowania

dla

ubezpieczycieli

i

ubezpieczających

niebędących

bankami.

Ubezpieczyciele mogą ponosić sankcję braku związania wzorcem za zachowania od nich
niezależne, natomiast ubezpieczający (głównie pracodawcy) będą niechętnie zawierali tego
rodzaju umowy, jeżeli niewykonanie tego zobowiązania będzie ich narażać na
odpowiedzialność kontraktową za szkodę, jaką poniósł ubezpieczyciel z tego tytułu.
Właściwe wydaje się tu zastosowanie konstrukcji analogicznej do art. 384 k.c., czyli
doręczenie wzorca. Ma to szczególne znacznie dla umów ubezpieczenia na życie i umów
ubezpieczenia na życie o charakterze inwestycyjnym, gdzie konsument powinien mieć
odpowiedni czas na zapoznanie się z warunkami ubezpieczenia. Posłużenie się
sformułowaniem „zapewnić dostęp do wzorca” oznacza, że obowiązek ten będzie spełniony,

jeśli konsumentowi zostanie wskazane, że wzorzec znajduje się na stronie internetowej
ubezpieczyciela lub jego otrzymanie możliwie jest w najbliższej placówce ubezpieczyciela. W
ten sposób dojdzie do związania wzorcem.
Za zbędny Rzecznik Ubezpieczonych uznał § 2 omawianego przepisu. Nie ma
racjonalnego uzasadnienia, aby to ubezpieczający miał informować ubezpieczonych (np.
pracodawca swoich pracowników) o stosowanych przez ubezpieczyciela zasadach dobrych
praktyk. To ubezpieczyciel winien informować ubezpieczonych o stosowanych kodeksach
dobrych praktyk. Podobna uwaga odnosi się do proponowanego art. 8349 k.c. W opinii
Rzecznika o zmianie warunków ubezpieczenia powinien obowiązkowo informować
ubezpieczyciel. Powinno znaleźć się również zastrzeżenie, iż niedopuszczalna jest zmiana
ogólnych warunków ubezpieczenia na niekorzyść ubezpieczonego bez jego zgody,
analogicznie jak w przypadku umowy ubezpieczenia na życie zawartej na cudzy rachunek
(art. 829 § 2 zd. 3 k.c.).
Propozycję art. 83410 k.c., przewidującą, że ubezpieczony może żądać od
ubezpieczyciela wydania dokumentu potwierdzającego objęcie ochroną ubezpieczenia
grupowego, a ubezpieczyciel wydaje dokument na warunkach określonych w umowie
ubezpieczenia grupowego, Rzecznik uznał za nieuzasadnioną. Nie ma bowiem podstaw do
zwolnienia ubezpieczyciela z obowiązku doręczenia dokumentu potwierdzającego objęcie
ochroną ubezpieczeniową. Dodatkowo zdanie drugie jest bardzo niekorzystne dla
ubezpieczonych, gdyż może ustanawiać długie terminy doręczenia, jego warunki, a nawet
odpłatność. Tego rodzaju propozycja istotnie godzi w interesy ubezpieczonych. Dla przykładu
jeżeli umowa kredytu przewiduje jako dodatkowe zabezpieczenie zawarcie umowy
ubezpieczenia na życie lub ubezpieczenia kredytu i od zawarcia umowy ubezpieczenia oraz
udokumentowania tego faktu uzależniona jest wysokość stopy procentowej kredytu, a
kredytobiorca spełni to zobowiązanie poprzez przystąpienie do umowy ubezpieczenia
grupowego (gdzie ubezpieczającym jest inny bank lub broker albo specjalnie stworzona
fundacja lub stowarzyszenie), zaś ubezpieczyciel ustanowi odległy termin doręczenia
dokumentu potwierdzającego objęcie ochroną ubezpieczeniową, np. do trzech miesięcy od
dnia doręczenia żądania pocztą, to przez takie rozwiązanie ubezpieczający narażany jest na
wyższe koszty (zwiększone raty kredytowe przez trzy miesiące i czas doręczenia żądania) niż
w przypadku, gdyby ubezpieczyciel był zobowiązany do wydania tego dokumentu
niezwłocznie po objęciu ochroną. Zdaniem Rzecznika kwestia potwierdzenia objęcia ochroną

winna zostać analogicznie uregulowana jak w przypadku art. 809 k.c. – bezwzględne
zobowiązanie ubezpieczyciela i niezwłoczność w doręczeniu.
W projekcie pominięte zostały ponadto bardzo istotne kwestie, takie jak problem
finansowania i zwrotu składki.
Rzecznik podkreślił potrzebę zagwarantowania ubezpieczonemu finansującemu
składkę prawa do uczestniczenia w podejmowaniu decyzji o rozwiązaniu umowy
ubezpieczenia, chyba że miałby zagwarantowane ustawowo prawo do indywidualnej
kontynuacji ubezpieczenia grupowego na niezmienionych warunkach.
W przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem okresu, na jaki
została zawarta umowa, jeżeli składka została sfinansowana przez ubezpieczonego, zwrot
składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej powinien przysługiwać
bezpośrednio ubezpieczonemu. Skutki braku zapłaty kolejnej raty składki powinny obciążać
ubezpieczonego tylko w przypadku skierowania do niego stosownego wezwania.
Propozycje nie uwzględniają także rozszerzenia uprawnień związanych z prawem
żądania zmiany wysokości składki przez ubezpieczonego finansującego składkę w sytuacji
określonej w art. 816 k.c.
Stanowisko

powyższe

Rzecznik

Ubezpieczonych

przedstawił

w

piśmie

(RU/1/AD/BCH/PW/15) z dnia 13 stycznia 2015 r. skierowanym do Ministerstwa
Sprawiedliwości.

Piotr Budzianowski
główny specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych

Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów
regulowanych a ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym

Przyjęcie ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania
niektórych zawodów regulowanych było kolejny etapem realizacji zapowiedzi Prezesa Rady
Ministrów z 2011 r. zmniejszenia liczby zawodów regulowanych w Polsce. Wyżej wymieniona
ustawa przewiduje deregulację lub całkowitą dereglamentację 9 zawodów rynku
finansowego oraz 82 zawodów technicznych pozostających w gestii Ministerstwa
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Regulacja dostępu do zawodów była
postrzegana jako jedno ze zjawisk istotnie ograniczających zatrudnienie. Ograniczenie skali
regulacji dostępu do wykonywania zawodów stało się jednym z priorytetów pakietów
antykryzysowych implementowanych w krajach Unii Europejskiej.
Pojęcie „zawód regulowany” definiowane jest w prawie unijnym jako działalność
zawodowa lub zespół takich działalności, których podjęcie, wykonywanie lub jeden ze
sposobów wykonywania wymaga bezpośrednio lub pośrednio posiadania specjalnych
kwalifikacji zawodowych ujętych w przepisach prawa. O regulacji dostępu do określonego
zawodu możemy mówić w sytuacji, kiedy państwo tworzy ograniczenia, a także koszty dla
osób chcących wykonywać ten zawód.
W zależności od argumentacji leżącej u podstaw tworzenia przez ustawodawcę
określonych barier dostępu do danego zawodu możemy mówić o dwóch sposobach
znoszenia tych barier, z zachowaniem aspektów istotnych dla poszczególnych profesji:
 deregulacja – redukcja ograniczeń stawianych przez ustawodawcę osobom chcącym
wykonywać dany zawód, przy zgodzie co do pozostawienia go w katalogu zawodów
regulowanych; strategia ta dotyczy w szczególności zawodów zaufania publicznego,
do której to kategorii należą zawody agenta ubezpieczeniowego i brokera
ubezpieczeniowego oraz reasekuracyjnego;
 dereglamentacja – wyłączenie danego zawodu z katalogu zawodów regulowanych.

Zmiany, jakie wprowadziła ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych
zawodów regulowanych w ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym, odnoszące się
bezpośrednio do zasad wykonywania zawodu agenta ubezpieczeniowego i brokera
ubezpieczeniowego/reasekuracyjnego, dotyczyły w przypadku agenta ubezpieczeniowego
art. 9 ustawy, a w przypadku w przypadku brokera ubezpieczeniowego lub reasekuracyjnego
art. 28 ustawy. Zmiany te zostały poniżej omówione.

Zmiana art. 9 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym
Poprzednie brzmienie artykułu:
„Art. 9. 1. Czynności agencyjne mogą być wykonywane wyłącznie przez osobę
fizyczną, która spełnia łącznie następujące warunki:
1)

posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2)

nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo:
a)

przeciwko życiu i zdrowiu,

b)

przeciwko wymiarowi sprawiedliwości,

c)

przeciwko ochronie informacji,

d)

przeciwko wiarygodności dokumentów,

e)

przeciwko mieniu,

f)

przeciwko obrotowi gospodarczemu,

g)

przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,

h)

skarbowe;

3)

daje rękojmię należytego wykonywania czynności agencyjnych;

4)

posiada co najmniej średnie wykształcenie;

5)

odbyła szkolenie prowadzone przez zakład ubezpieczeń zakończone zdanym

egzaminem.
1a. Warunki, o których mowa w ust. 1, powinni spełniać również:
1)

agenci ubezpieczeniowi będący osobami fizycznymi;

2)

w

przypadku

agentów

ubezpieczeniowych

będących

spółkami

nieposiadającymi osobowości prawnej:
a)

wspólnicy tych spółek, o ile są osobami fizycznymi,

b)

w przypadku gdy wspólnikami tych spółek są osoby prawne – co

najmniej połowa ich członków zarządu;

3)

w przypadku agentów ubezpieczeniowych będących osobami prawnymi – co

najmniej połowa ich członków zarządu.
2. Minister

właściwy

do

spraw instytucji finansowych

określi,

w drodze

rozporządzenia:
1)

minimalny zakres szkolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, zakres

obowiązujących tematów egzaminu i tryb jego przeprowadzania, z uwzględnieniem
szczególnych zasad w zakresie spełniania warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, przez
osoby wykonujące czynności agencyjne w bankach, spółdzielczych kasach oszczędnościowokredytowych i innych podmiotach, jedynie w odniesieniu do umów ubezpieczenia
zawieranych przez te podmioty lub za ich pośrednictwem,
2)

rodzaje podmiotów, do których stosuje się szczególne zasady, o których mowa

w pkt 1
– z uwzględnieniem w szczególności konieczności zapewnienia odpowiedniego
poziomu kwalifikacji osób wykonujących czynności agencyjne”.

Brzmienie po zmianach:
„Art. 9. 1. Czynności agencyjne mogą być wykonywane wyłącznie przez osobę
fizyczną, która spełnia łącznie następujące warunki:
1)

posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2)

nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo:
a)

przeciwko życiu i zdrowiu,

b)

przeciwko wymiarowi sprawiedliwości,

c)

przeciwko ochronie informacji,

d)

przeciwko wiarygodności dokumentów,

e)

przeciwko mieniu,

f)

przeciwko obrotowi gospodarczemu,

g)

przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,

h)

skarbowe;

3)

daje rękojmię należytego wykonywania czynności agencyjnych;

4)

posiada co najmniej średnie wykształcenie;

5)

zdała egzamin przeprowadzony przez zakład ubezpieczeń.

1a. Warunki, o których mowa w ust. 1, powinni spełniać również:

1)

agenci ubezpieczeniowi będący osobami fizycznymi;

2)

w

przypadku

agentów

ubezpieczeniowych

będących

spółkami

nieposiadającymi osobowości prawnej:
a)

wspólnicy tych spółek, o ile są osobami fizycznymi,

b)

w przypadku gdy wspólnikami tych spółek są osoby prawne – co

najmniej połowa ich członków zarządu;
3)

w przypadku agentów ubezpieczeniowych będących osobami prawnymi – co

najmniej połowa ich członków zarządu.
1b. Do osób mających wykonywać czynności agencyjne w bankach, spółdzielczych
kasach oszczędnościowo-kredytowych lub u innych podmiotów jedynie w odniesieniu do
umów ubezpieczenia zawieranych przez te podmioty lub za ich pośrednictwem oraz do
osób, o których mowa w ust. 1a, stosuje się szczególne zasady w zakresie spełniania przez
te osoby warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5. Zastosowanie szczególnych zasad może
polegać na ograniczeniu zakresu obowiązujących tematów egzaminu.
2. Minister

właściwy

do

spraw instytucji finansowych

określi,

w drodze

rozporządzenia:
1)

zakres obowiązujących tematów egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, i

tryb jego przeprowadzania,
2)

rodzaje innych niż banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

podmiotów, w których do osób mających wykonywać czynności agencyjne stosuje się
szczególne zasady, o których mowa w ust. 1b,
3)

szczególne zasady, o których mowa w ust. 1b

–

z uwzględnieniem konieczności zapewnienia odpowiedniego poziomu

kwalifikacji osób wykonujących czynności agencyjne”.

Jak wynika z powyższego porównania, osoba chcąca wykonywać czynności agencyjne
– oprócz spełnienia ustawowych wymagań – nie musi przejść szkolenia przeprowadzanego
przez zakład ubezpieczeń, a jedynie zdać egzamin przeprowadzany przez zakład ubezpieczeń
w zakresie określonym przez rozporządzenie Ministra Finansów. Ustawa uregulowała
również zasady dotyczące egzaminu dla osób wykonujących czynności agencyjne w bankach,
spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub w innych podmiotach w

odniesieniu do umów ubezpieczenia zawieranych przez te podmioty lub za ich
pośrednictwem.

Zmiana art. 28 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym
Poprzednie brzmienie artykułu:
„Art. 28. 1. Zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie
ubezpieczeń albo w zakresie reasekuracji, zwane dalej »zezwoleniem«, wydaje organ
nadzoru w drodze decyzji.
1a. Organ nadzoru odmawia wydania zezwolenia w drodze decyzji.
2. Ten sam podmiot może posiadać zezwolenie zarówno na wykonywanie działalności
brokerskiej w zakresie ubezpieczeń, jak i na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie
reasekuracji.
3. Zezwolenie wydaje się na wniosek:
1)

osoby fizycznej, która:
a)

ma pełną zdolność do czynności prawnych,

b)

nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo:
– przeciwko życiu i zdrowiu,
– przeciwko wymiarowi sprawiedliwości,
– przeciwko ochronie informacji,
– przeciwko wiarygodności dokumentów,
– przeciwko mieniu,
– przeciwko obrotowi gospodarczemu,
– przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
– skarbowe,

c)

daje rękojmię należytego wykonywania działalności brokerskiej,

d)

posiada co najmniej średnie wykształcenie,

e)

zdała

egzamin

przed

Komisją

Egzaminacyjną

dla

Brokerów

Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych odpowiednio do zakresu działalności,
f)

posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie

ubezpieczeń zdobyte w okresie 5 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie
wniosku o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej,

g)

zawarła umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu

wykonywania działalności brokerskiej;
2)

osoby prawnej:
a)

której wszyscy członkowie zarządu spełniają warunki, o których mowa

w pkt 1 lit. a–d, przy czym co najmniej połowa z nich dodatkowo spełnia
warunki określone w pkt 1 lit. e i f,
b)

spełnia warunek określony w pkt 1 lit. g.

3a. Brokerem ubezpieczeniowym nie może być przedsiębiorca prawomocnie
pozbawiony prawa prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z art. 373 lub art. 374
ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, w czasie trwania orzeczonego zakazu.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera:
1)

firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;

2)

numer

w

rejestrze

przedsiębiorców

albo

w

ewidencji

działalności

gospodarczej;
3)

określenie zakresu działalności brokerskiej, na którą ma być udzielone

zezwolenie;
4)

w przypadku osoby prawnej – także wskazanie imion i nazwisk członków

zarządu.
5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, dołącza się dokumenty potwierdzające
spełnienie warunków niezbędnych do uzyskania zezwolenia.
6. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze
rozporządzenia, wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku, o którym mowa w ust. 3,
z uwzględnieniem w szczególności konieczności przedstawienia pełnej informacji o
podmiotach ubiegających się o wydanie zezwolenia.

Brzmienie po zmianach:
„Art. 28. 1. Zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie
ubezpieczeń albo w zakresie reasekuracji, zwane dalej »zezwoleniem«, wydaje organ
nadzoru w drodze decyzji.
1a. Organ nadzoru odmawia wydania zezwolenia w drodze decyzji.

2. Ten sam podmiot może posiadać zezwolenie zarówno na wykonywanie działalności
brokerskiej w zakresie ubezpieczeń, jak i na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie
reasekuracji.
3. Zezwolenie wydaje się na wniosek:
1)

osoby fizycznej, która:
a)

ma pełną zdolność do czynności prawnych,

b)

nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo:
– przeciwko życiu i zdrowiu,
– przeciwko wymiarowi sprawiedliwości,
– przeciwko ochronie informacji,
– przeciwko wiarygodności dokumentów,
– przeciwko mieniu,
– przeciwko obrotowi gospodarczemu,
– przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
– skarbowe,

c)

daje rękojmię należytego wykonywania działalności brokerskiej,

d)

posiada co najmniej średnie wykształcenie,

e)

zdała

egzamin

przed

Komisją

Egzaminacyjną

dla

Brokerów

Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych odpowiednio do zakresu działalności
albo uzyskała zwolnienie z egzaminu,
f)

posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie

ubezpieczeń zdobyte w okresie 8 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie
wniosku o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej,
g)

zawarła umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu

wykonywania działalności brokerskiej;
2)

osoby prawnej:
a)

której wszyscy członkowie zarządu spełniają warunki, o których mowa

w pkt 1 lit. a–d, przy czym co najmniej połowa z nich dodatkowo spełnia
warunki określone w pkt 1 lit. e i f albo w ust. 5a lub 5b,
b)

spełnia warunek określony w pkt 1 lit. g.

3a. Brokerem ubezpieczeniowym nie może być przedsiębiorca prawomocnie
pozbawiony prawa prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z art. 373 lub art. 374
ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, w czasie trwania orzeczonego zakazu.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera:
1)

firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;

2)

numer w rejestrze przedsiębiorców albo numer identyfikacji podatkowej

3)

określenie zakresu działalności brokerskiej, na którą ma być udzielone

(NIP);

zezwolenie;
4)

w przypadku osoby prawnej – także wskazanie imion i nazwisk członków

zarządu.
5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, dołącza się dokumenty potwierdzające
spełnienie warunków niezbędnych do uzyskania zezwolenia.
5a. Warunku zdania egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów
Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz warunku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. f,
nie stosuje się do osób fizycznych ubiegających się o zezwolenie na wykonywanie
działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń, członków zarządu osoby prawnej, która
ubiega się o takie zezwolenie, oraz osób fizycznych, przez które broker ubezpieczeniowy
będzie wykonywać czynności brokerskie w zakresie ubezpieczeń, jeżeli osoby takie:
1)

co najmniej przez 5 lat wykonywały czynności bezpośrednio związane z

czynnościami brokerskimi w zakresie ubezpieczeń w okresie 10 lat bezpośrednio
poprzedzających złożenie wniosku;
2)

posiadają pozytywną opinię brokera ubezpieczeniowego, pod kierunkiem

którego wykonywały czynności, o których mowa w pkt 1.
5b. Warunku zdania egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów
Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz warunku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. f,
nie stosuje się do osób fizycznych ubiegających się o zezwolenie na wykonywanie
działalności brokerskiej w zakresie reasekuracji, członków zarządu osoby prawnej, która
ubiega się o takie zezwolenie, oraz osób fizycznych, przez które broker reasekuracyjny
będzie wykonywać czynności brokerskie w zakresie reasekuracji, jeżeli osoby takie:

1)

co najmniej przez 5 lat wykonywały czynności bezpośrednio związane z

czynnościami brokerskimi w zakresie reasekuracji w okresie 10 lat bezpośrednio
poprzedzających złożenie wniosku;
2)

posiadają pozytywną opinię brokera reasekuracyjnego, pod kierunkiem

którego wykonywały czynności, o których mowa w pkt 1.
5c. Komisja Egzaminacyjna dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych,
na wniosek jednostek organizacyjnych uczelni uprawnionych do nadawania stopnia
naukowego doktora nauk ekonomicznych lub doktora nauk prawnych, stwierdza uznanie
studiów wyższych ukończonych w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagranicznych studiów
wyższych uznawanych w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne, jeżeli zakresem
kształcenia obejmują one zakres tematów egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych lub
zakres tematów egzaminu dla brokerów reasekuracyjnych.
5d. Komisja Egzaminacyjna dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych,
na wniosek osoby fizycznej, zwalnia ją z egzaminu, jeżeli osoba ta ukończyła uznane przez
Komisję studia wyższe, o których mowa w ust. 5c, oraz zdała egzaminy na tych studiach
przeprowadzone w formie pisemnej, a od ukończenia studiów nie upłynęło więcej niż 3
lata.
6. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze
rozporządzenia, wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku, o którym mowa w ust. 3,
z uwzględnieniem w szczególności konieczności przedstawienia pełnej informacji o
podmiotach ubiegających się o wydanie zezwolenia”.

Z powyższego porównania wynika, że ustawodawca w nowelizacji przepisów
przewidział możliwość uzyskania zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej w
zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji po uprzednim spełnieniu wcześniejszych warunków,
bez konieczności zdania egzaminu (zwolnienie z egzaminu). Zwolnienie to uzależnione jest
od stażu osoby wykonującej czynności bezpośrednio związane z czynnościami brokerskimi
oraz od uzyskania pozytywniej opinii brokera, pod którego kierunkiem wykonywane były te
czynności. Kolejna zmiana dotyczy doświadczenia zawodowego osoby fizycznej, która składa
wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej. Skrócono termin
wymaganego doświadczenia zawodowego do dwóch lat, wydłużając jednocześnie okres, w
jakim można zdobyć to doświadczenie, do ośmiu lat.

Zmiany w tych dwóch artykułach ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym są
najistotniejsze

z

punktu

widzenia

ułatwienia

dostępu

do

zawodów

agenta

ubezpieczeniowego i brokera ubezpieczeniowego lub reasekuracyjnego. Zmiany te jednak
nie mają charakteru rewolucji i nie polegają na całkowitym otwarciu dostępu do
wykonywania tych zawodów. W dalszym ciągu bowiem osoby chcące wykonywać zawód
agenta ubezpieczeniowego czy brokera muszą dysponować wiedzą z zakresu ubezpieczeń,
weryfikowaną w przypadku agenta egzaminem przeprowadzonym przez zakład ubezpieczeń,
a w przypadku brokera – zdobytym doświadczeniem zawodowym i opinią brokera, pod
którego kierunkiem doświadczenie to zostało zdobyte.

KALENDARIUM

12.12.2014 – Przedstawiciele Biura Rzecznika Ubezpieczonych wzięli udział oraz wygłosili
referat na konferencji „Wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych
– rewolucja czy ewolucja?” zorganizowanej przez Akademię Finansów i Biznesu VISTULA.

13.01.2015 - Przedstawiciel Biura Rzecznika Ubezpieczonych wziął udział oraz wygłosił
referat podczas warsztatów „Regulacja U a wytyczne w sprawie dystrybucji ubezpieczeń”,
zorganizowanych przez dziennik „Puls Biznezu”.

22.01.2015 - Przedstawiciele Biura Rzecznika Ubezpieczonych wzięli udział w konferencji
naukowej „O ubezpieczeniu w polityce społecznej” z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin oraz
45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Tadeusza Szumlicza, zorganizowanej przez
Szkołę Główną Handlową.

2-4.02.2015 - Przedstawiciel Biura Rzecznika Ubezpieczonych wziął udział oraz wygłosił
referat na Kongresie Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego zorganizowanym przez INPRIS
(Instytut Prawa i Społeczeństwa) wraz z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz
Instytutem Spraw Publicznych, Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz Związkiem
Biur Porad Obywatelskich w ramach projektu „Opracowanie kompleksowych i trwałych
mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”.

12.02.2015 - Przedstawiciel Biura Rzecznika Ubezpieczonych wziął udział oraz wygłosił
referat podczas warsztatów „Reklamacje, skargi, odwołania w sektorze finansowym”
zorganizowanych przez dziennik „Puls Biznesu”.

13.03.2015 – Przedstawiciel Biura Rzecznika Ubezpieczonych wziął udział debacie
zorganizowanej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pt. „Jak powinny wyglądać
dobre reklamy usług finansowych?”.
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