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przewidują bezpośrednie docho-
dzenie roszczenia przez ubezpie-
czonego od zakładu ubezpieczeń, 
w praktyce jednak banki korzysta-
ją z możliwości wyłączenia takiego 
uprawnienia” – pisała Irena Lipo-
wicz. „Analogiczna sytuacja istnie-
je w przypadku ubezpieczeń na ży-
cie, gdzie zgodnie z art. 831 §1 i l 1 
k.c., ubezpieczający może wskazać 
jedną lub więcej osób uprawnionych 
do otrzymania sumy ubezpieczenia 

w razie śmierci osoby ubezpieczonej, 
w przypadku zaś umów na cudzy 
rachunek, do skorzystania z powyż-
szego uprawnienia konieczna jest 
zgoda ubezpieczonego. W prakty-
ce jako uprawniony do otrzymania 
świadczenia wskazywany jest bank. 
Powyższe powoduje, że ubezpie-
czony lub jego spadkobierca nie ma 
możliwości bezpośredniego docho-
dzenia roszczeń od zakładu ubez-
pieczeń. Decyzja o skorzystaniu Fo
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Coraz więcej 
skarg 

„Na tle napływających do mnie skarg obywateli, wyłonił się problem natury 
systemowej w zakresie braku wystarczającej regulacji prawnej zapewniającej 
należytą ochronę konsumentów na rynku usług bankowych i ubezpieczeniowych 
w ramach bancassurance” – pisała na początku ubiegłego roku Rzecznik Praw 
Obywatelskich Irena Lipowicz do ówczesnego ministra sprawiedliwości  
Marka Biernackiego. Od tego czasu rzeczywistość prawna uległa zmianie, jednak 
liczba skarg na ubezpieczenia w ramach bancassurance wciąż rośnie.

Sławomir Dolecki

Korespondencja trwała 
wiele miesięcy. Rzecz-
nik Praw Obywatel-
skich przytaczała w niej 

wiele przykładów nieprawidłowo-
ści i nadużyć ze strony banków, 
które – mówiąc najdelikatniej – 
nie miały interesu, by życzliwie 
rozpatrywać roszczenia swoich 
klientów względem ubezpieczy-
ciela. „Wprawdzie przepisy Ko-
deksu cywilnego (art. 808 §3 k.c.) 
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z tego uprawnienia należy do ban-
ku. Tymczasem analizowane w tym 
obszarze skargi wskazują, że banki 
nie są zainteresowane korzystaniem 
z przysługujących im uprawnień”.  
Z poczynionych przez RPO usta-
leń wynika, że brak zaintereso-
wania banków w korzystaniu 
z możliwości zaspokojenia swo-
ich roszczeń z tytułu umowy ubez-
pieczenia wynika przede wszyst-
kim z faktu, że z reguły pobierają 
prowizję od zakładu ubezpieczeń 
z tytułu pozyskania kredytobiorcy 
jako ubezpieczonego, przy czym 
jej wysokość często powiązana jest 
z poziomem szkodliwości z dane-
go ubezpieczenia, w myśl zasady 
– im niższa szkodliwość, tym wyż-
sza prowizja. Wątpliwości budzi 
zatem łączenie przez bank funk-
cji ubezpieczającego i pośrednika 
ubezpieczeniowego, pobierającego 
prowizję. Trudności w dochodze-
niu przez konsumenta roszczeń 
od zakładu ubezpieczeń potwier-
dza również orzecznictwo sądów 
powszechnych. Ubezpieczonemu 
lub jego spadkobiercom przyzna-
wane jest odszkodowanie dopiero 
po wystąpieniu na drogę sądową. 

Ubezpieczenie  
z ryzykiem inwestycyjnym
Tematykę bancassurance szczegóło-
wo monitoruje również od wielu lat 
Rzecznik Ubezpieczonych. Anali-
za skarg na postępowanie ubezpie-
czycieli działających w ramach seg-
mentu bancassurance, kierowanych 
do niego w ostatnich latach rośnie 
dynamicznie. O ile w roku 2011 ta-
kich spraw odnotowano 597 (4,2 
proc. ogółu skarg), to w ubiegłym 
roku stanowiły one już 11,1 proc. 
(1707 skarg). Z analizy postępowań 
skargowych wynika, iż największe 
problemy związane są m.in. z ryzy-
kiem konfliktu interesów, brakiem 
doręczenia dokumentów potwier-
dzających zawarcie czy też przystą-
pienie do umowy ubezpieczenia. 
Ponadto niewystarczające są infor-
macje przekazywane konsumen-

tom dotyczące rodzaju, charakte-
ru umowy ubezpieczenia, zakresu 
ochrony i wyłączeń odpowiedzial-
ności. Niestety, o tych dwóch ostat-
nich zagadnieniach, odpowiadają-
cych na pytanie o jakość umowy 
ubezpieczenia, konsumenci do-
wiadują się dopiero na etapie roz-
patrywania roszczenia ubezpiecze-
niowego.
Magdalena Kudlak, naczelnik Wy-
działu Skarg i Interwencji w Biu-
rze Rzecznika Ubezpieczonych, 
dodaje, że bardzo istotnym pro-
blemem jest niedopasowanie pro-
duktu do potrzeb konsumentów. 
W ostatnich latach pojawia się 
coraz więcej skarg dotyczących 
ubezpieczeń na życie związanych 
z ubezpieczeniowym funduszem 
kapitałowym. 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 opa-
kowanych w terminową umowę 
ubezpieczenia na życie, które sto-
sunkowo często, mimo ich specy-
fiki sprzedaje się osobom, do któ-
rych nie są adresowane. Znaczny 
stopień skomplikowania tego ro-
dzaju produktów powoduje rów-
nież, że konsument mniej zorien-
towany (na ogół starszy), nie jest 
w stanie dostrzec, jakiej natury pro-
dukt nabył, często lokując w ten ry-
zykowny sposób oszczędności ży-
cia, a następnie czuje się oszukany, 
gdy na skutek różnych zdarzeń lo-
sowych dochodzi do rozwiązania 
umowy przed terminem, co skut-
kuje z reguły utratą znacznej czę-
ści wpłaconych składek w postaci 
wysokiej – mającej charakter kary 
finansowej – opłaty likwidacyjnej.

Coraz więcej  
postanowień niedozwolonych
Z prowadzonych postępowań wy-
nika również, iż zasady przyjmo-
wania ubezpieczonych do ubez-
pieczeń grupowych sprowadzają 

się w większości przypadków do 
akceptacji warunków umowy bez 
przeprowadzania analizy potrzeb 
potencjalnych ubezpieczonych 
oraz oceny ryzyka ubezpieczenio-
wego. Ubezpieczeni bądź ich spad-
kobiercy objęci ubezpieczeniem 
grupowym na życie, o tym, że nie 
spełniają warunków przystąpienia 
do umowy dowiadują się dopiero 
na etapie realizacji umowy ubez-
pieczenia. Tymczasem – zdaniem 
Magdaleny Kudlak – ubezpiecze-
nie ochronne najczęściej odbiera-
ne jest przez konsumentów jako 
zabezpieczenie udzielonego kre-
dytu bądź pożyczki, które gwaran-
tuje 100 proc. spłaty zobowiąza-
nia zaciągniętego wobec banku. 
Powyższe przekonanie wzmac-
nia dodatkowo świadomość, iż to 
bank, narzucając umowę ubezpie-
czenia, w pełni zadbał o jej jakość 
i wynegocjował z ubezpieczycie-
lem najlepsze warunki, których 

Rekomendacje własne 
sektora bankowego 
oraz KNF nie są 
w stanie rozwiązać 
wszystkich problemów 
związanych z luką 
w prawie dotyczącą 
braku odpowiedniego 
uregulowania umowy 
ubezpieczenia na rzecz 
osoby trzeciej oraz 
umowy ubezpieczenia 
grupowego czy na życie 
z ubezpieczeniowym 
funduszem 
kapitałowym.
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umowy ubezpieczenia i możli-
wości spłaty długu ze świadcze-
nia z niej realizowanego. Dlate-
go też do częstych sytuacji należy 
zbieg uzyskania świadczenia ubez-
pieczeniowego z jednoczesnym 
działaniem windykacyjnym ban-
ku wobec ubezpieczonych lub ich 
spadkobierców. Magdalena Kudlak 
wskazuje również skrajne przypad-
ki, gdy ubezpieczeni dysponują wy-
rokiem niekorzystnym dla ubez-
pieczyciela, zaś bank wszczyna 
egzekucję komorniczą przeciwko 
ubezpieczonym bądź ich spadko-
biercom.

Samoregulacje to wciąż zbyt mało
Sprawa bankowych ubezpieczeń 
na rzecz konsumentów nie jest 
również obca Urzędowi Ochro-
ny Konkurencji i Konsumentów. 
W poprzednich latach analizował 
on praktyki banków związane z za-
wieraniem przez nie takich umów. 
Zdaniem Ernesta Makowskiego 
z UOKiK regulacja kodeksowa 
umowy ubezpieczenia na cudzy 
rachunek (art. 808 Kodeksu cywil-
nego) nie zabezpiecza odpowied-
nio interesów ubezpieczonego, 
którego pozycja jest w takim sto-
sunku prawnym bardzo słaba, po-

konsument nie byłby w stanie sa-
modzielnie wynegocjować. Jednak 
okazuje się, że banki nie kontro-
lują jakości umów ubezpieczeń 
w ogóle bądź czynią to w niewiel-
kim zakresie. W konsekwencji po-
woduje to w obszarze bancassu-
rance znaczny wzrost liczby umów 
ubezpieczeń zawierających posta-
nowienia niedozwolone, o czym 
świadczą liczne wpisy do rejestru 
klauzul abuzywnych prowadzone-
go przez UOKiK.
Kolejne problemy dotyczą braku 
zainteresowania banku możliwo-
ścią zaspokojenia długu z umowy 
ubezpieczenia oraz brak uwzględ-
nienia w procedurach windyka-
cyjnych możliwości zaspokojenia 
roszczenia ze świadczenia ubez-
pieczeniowego. Niestety w więk-
szości analizowanych pod tym ką-
tem spraw proces windykacyjny 
w banku i proces realizacji umo-
wy ubezpieczenia są od siebie nie-
zależne. W praktyce oznacza to, iż 
dział windykacji prowadzi działa-
nia w taki sposób, jakby nie miał 
w ogóle świadomości o istnieniu 
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nieważ nie jest on stroną kontrak-
tu. Takie umowy miały sens, gdy 
to na ubezpieczającym spoczywał 
ciężar finansowy ubezpieczenia, 
jednak we współczesnej praktyce 
rynkowej jest on często, na pod-
stawie odrębnej umowy, przeno-
szony na ubezpieczonego, co po-
woduje wypaczenie tej instytucji. 
Prezes UOKiK przekazywał 
swoje  uwagi  Ministerst wu 
Sprawiedliwości, w którego ge-
stii jest inicjowanie noweliza-
cji Kodeksu cywilnego. Podobne 
inicjatywy wskazujące na po-
trzebę zmian prawnych na po-
ziomie ustawowym wykazywali 
również wielokrotnie Rzecznik 
Praw Obywatelskich oraz Rzecz-
nik Ubezpieczonych. W opinii 
Cezarego Orłowskiego z Wy-
działu Prawnego Biura Rzecz-
nika Ubezpieczonych, wpro-
wadzane w ostatnim czasie 
rekomendacje własne sektora 
bankowego, jak również Komi-
sji Nadzoru Finansowego nie są 
w stanie rozwiązać wszystkich 
problemów, w szczególności 
tych związanych z luką w prawie 
dotyczącą braku odpowiednie-
go uregulowania umowy ubez-
pieczenia na rzecz osoby trze-
ciej oraz umowy ubezpieczenia 
grupowego czy umowy ubezpie-
czenia na życie z ubezpieczenio-
wym funduszem kapitałowym. 
Ernest Makowski stwierdza, iż do-
piero publiczna debata, która od-
była się w 2013 r. spowodowała 
działania ukierunkowane na po-
lepszenie trudnej sytuacji kon-
sumentów – klientów banków. 
Dotyczy to nie tylko samoregula-
cji, tj. rekomendacji bankowych 
oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń 
z 2013 r., a także wytycznych i re-
komendacji Komisji Nadzoru Fi-
nansowego z 2014 r., lecz przede 
wszystkim zapowiadanej i – nie-
stety – wciąż odkładanej w czasie 
nowelizacji przepisów Kodeksu cy-
wilnego regulujących kwestie umo-
wy ubezpieczenia grupowego. ▪

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

26 października 2015 r. Prezydent RP podpisał Ustawę o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Reguluje ona działalność 
w zakresie ubezpieczeń osobowych i ubezpieczeń majątkowych oraz 
działalności reasekuracyjnej, a także określa zasady wykonywania 
zawodu aktuariusza, sprawowania nadzoru ubezpieczeniowego, 
sprawowania nadzoru nad zakładami ubezpieczeń i zakładami 
reasekuracji w grupach oraz organizacji i funkcjonowania 
ubezpieczeniowego samorządu gospodarczego. Uchwalenie ustawy 
miało również na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. Art. 18 
ustawy ustanawia zakaz pobierania wynagrodzenia lub innych 
korzyści od umów ubezpieczenia zawartych na cudzy rachunek.

Lp Rok
Liczba skarg
(dotyczących 

bancassurance)
Liczba skarg

(ogółem) Proc.

1. 2011 597 14 356 4,2

2. 2012 889 15 273 5,8

3. 2013 1604 16 516 9,7

4. 2014 1707 15 429 11,1

 1.  Liczba skarg dotyczących bancassurance wpływających  
do Rzecznika Ubezpieczonych w latach 2011–2014

Źródło: Biuro Rzecznika Ubezpieczonych

Trudności w dochodze-
niu przez konsumenta 
roszczeń od zakładu 
ubezpieczeń potwier-
dza orzecznictwo  
sądów powszechnych. 
Ubezpieczonemu lub 
jego spadkobiercom 
przyznawane jest  
odszkodowanie dopiero 
po wystąpieniu na  
drogę sądową.
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