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Klasyfikacja ryzyk
ubezpieczeniowych
– aspekty prawne
1. Wstêp
Polskie ustawodawstwo reguluj¹ce prawo ubezpieczeniowe wprowadza
dwa podstawowe podzia³y ubezpieczeñ zwi¹zane z przedmiotem udzielanej
ochrony.
Kodeks cywilny zawiera podzia³ na ubezpieczenia maj¹tkowe i ubezpieczenia osobowe (dodatkowo w ramach ubezpieczeñ osobowych wyodrêbnione zosta³y ubezpieczenia na ¿ycie). Zgodnie z art. 805 § 2 k.c., podstawowe
kryterium podzia³u stanowi rodzaj œwiadczenia wyp³acanego przez
ubezpieczyciela. W ubezpieczeniach maj¹tkowych œwiadczenie ubezpieczeniowe polega na zap³acie okreœlonego odszkodowania za szkodê powsta³¹
wskutek przewidzianego w umowie wypadku, natomiast w ubezpieczeniu osobowym – umówionej sumy pieniê¿nej, renty lub innego œwiadczenia
w razie zajœcia przewidzianego w umowie wypadku w ¿yciu osoby
ubezpieczonej.
Natomiast ustawa o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej1 dokonuje podzia³u ryzyk ubezpieczeniowych wed³ug dzia³ów, grup i rodzajów ubezpieczeñ. Ten
podzia³ poszczególnych ryzyk ubezpieczeniowych na pokrywane przez ubezpieczenia na ¿ycie (dzia³ I zgodnie z za³¹cznikiem do u.d.u.) i pozosta³e ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia maj¹tkowe (dzia³ II zgodnie z ww. za³¹cznikiem) oraz ich przyporz¹dkowanie do poszczególnych grup ubezpieczeñ zosta³
po raz pierwszy wprowadzony do polskiego prawodawstwa na podstawie obecnie ju¿ nieobowi¹zuj¹cej ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej z dnia 28 lipca
1990 r.2 Obecnie obowi¹zuj¹ca ustawa o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej w po3
staci praktycznie niezmienionej powtarza zapis ze wspomnianej ustawy . W zasadzie s¹ to jedyne w polskim ustawodawstwie wskazówki dotycz¹ce podzia³u
1

2
3

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r.
Nr 11, poz. 66 z póŸn. zm.); dalej tak¿e jako: u.d.u.
Dz. U. z 1990 r. Nr 59, poz. 344.
Ustaw¹ z dnia 8 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej, o zmianie
rozporz¹dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej – Kodeks handlowy oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 478) dodane zosta³y do dzia³u I grupa 4. „Ubezpieczenia rentowe” oraz grupa 5. „Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, jeœli s¹
uzupe³nieniem ubezpieczeñ wymienionych w grupach 1–4”. Natomiast wraz z wejœciem
w ¿ycie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej zmianie uleg³a treœæ
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i porz¹dkowania ryzyk ubezpieczeniowych. Brak jest jakichkolwiek definicji
ustawowych, u³atwiaj¹cych poruszanie siê w przyjêtej klasyfikacji. Tymczasem
konsekwencje prawne tak szcz¹tkowych uregulowañ s¹ daleko id¹ce.
Niniejszy artyku³ zawiera opis genezy wprowadzenia zasady rozdzia³u bran¿
ubezpieczeniowych w prawodawstwie polskim oraz wspólnotowym, a tak¿e relacji tej zasady do podzia³u ubezpieczeñ na osobowe i maj¹tkowe oraz przyczyn
takiego stanu. Przedstawione zosta³y równie¿ ró¿nice, jakie wystêpuj¹ na tle regulacji prawnych oraz dorobku doktryny, pomiêdzy ubezpieczeniami osobowymi (w tym ubezpieczeniami na ¿ycie) a ubezpieczeniami maj¹tkowymi i ich
wp³ywem na rozdzia³ bran¿ zawarty w ustawie o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej.
2. Podstawy prawne rozdzia³u bran¿ w prawodawstwie wspólnotowym
Za³o¿enie rozdzielenia dzia³alnoœci w zakresie ubezpieczeñ ¿yciowych oraz
pozosta³ych ubezpieczeñ osobowych i maj¹tkowych stanowi³o jedn¹ z podstawowych zasad, jakie leg³y u podstaw tworzenia jednolitych ram prawnych
dla prowadzenia dzia³alnoœci ubezpieczeniowej w Unii Europejskiej. Taki
wymóg ustanowi³a pierwsza w zakresie ubezpieczeñ ¿yciowych dyrektywa
4
79/267/EWG z dnia 5 marca 1979 r. Zgodnie z art. 13 tej dyrektywy, z okreœlonymi wyj¹tkami, zak³ady ubezpieczeñ nie powinny prowadziæ jednoczeœnie dzia³alnoœci w zakresie Aneksu do Pierwszej Dyrektywy dotycz¹cej ubez5
pieczeñ innych ni¿ ubezpieczenia na ¿ycie oraz dzia³alnoœci, o której mowa
w art. 1 do dyrektywy 79/267/EWG. Wyj¹tek dotyczy³ przede wszystkim zak³adów ubezpieczeñ, które prowadzi³y tak¹ podwójn¹ dzia³alnoœæ ju¿ w chwili wejœcia dyrektywy w ¿ycie.
Warto przyjrzeæ siê zasadom, na jakich zak³ady te mog³y kontynuowaæ sw¹
dzia³alnoœæ.
Zgodnie z art. 14 dyrektywy 79/267/EWG, dzia³alnoœæ ubezpieczeniowa
mog³a byæ kontynuowana pod warunkiem odrêbnego zarz¹dzania oboma rodzajami dzia³alnoœci. Odrêbne zarz¹dzanie mia³o zaœ polegaæ na zagwarantowaniu, ¿e interesy ubezpieczonych w ramach ubezpieczeñ ¿yciowych oraz
ubezpieczeñ maj¹tkowych nie bêd¹ z tego powodu naruszone. W szczególnoœci, œrodki zgromadzone w ramach ubezpieczeñ ¿yciowych mia³y s³u¿yæ wy³¹cznie zaspokojeniu roszczeñ ubezpieczonych z tytu³u ubezpieczeñ ¿yciowych.
Ponadto, minimalne zobowi¹zania finansowe (marginesy wyp³acalnoœci) w odniesieniu do danej dzia³alnoœci nie powinny byæ pokrywane ze œrodków z dzia³alnoœci drugiego rodzaju.
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grupy 3. dzia³u I – zamiast „Ubezpieczeñ na ¿ycie, je¿eli s¹ zwi¹zane z ubezpieczeniowym funduszem inwestycyjnym”, ustalono treœæ tej grupy jako „Ubezpieczenia na ¿ycie, je¿eli s¹
zwi¹zane z ubezpieczeniowym funduszem kapita³owym”.
Pierwsza Dyrektywa Rady 79/267/EWG z dnia 5 marca 1979 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnosz¹cych siê do podejmowania i prowadzenia dzia³alnoœci w zakresie bezpoœrednich ubezpieczeñ na ¿ycie.
Pierwsza Dyrektywa Rady 73/239/EWG z dnia 24 lipca 1973 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnosz¹cych siê do podejmowania i prowadzenia dzia³alnoœci w dziedzinie ubezpieczeñ bezpoœrednich innych ni¿ ubezpieczenia na
¿ycie.
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Zasada rozdzia³u dzia³alnoœci ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeñ ¿yciowych i pozosta³ych ubezpieczeñ osobowych i maj¹tkowych by³a konsekwentnie powtarzana przez kolejne unijne dyrektywy, m.in. w preambule dyrektywy
6
7
2002/83/WE czy w preambule dyrektywy Solvency II .
3. Polskie regulacje w zakresie zasady rozdzia³u bran¿
W ustroju gospodarki centralnie sterowanej nie by³o potrzeby wprowadzania regulacji dotycz¹cych rozdzia³u bran¿ ubezpieczeniowych. Dzia³o siê tak
g³ównie z uwagi na fakt, ¿e przez d³ugi czas i tak dzia³a³y jedynie dwa zak³ady
ubezpieczeñ, tj. Pañstwowy Zak³ad Ubezpieczeñ w zakresie ubezpieczeñ krajowych oraz Towarzystwo Ubezpieczeñ i Reasekuracji „Warta” SA w zakresie
ubezpieczeñ zagranicznych oraz reasekuracji8. Sytuacja ta uleg³a zmianie dopiero wraz z wejœciem w ¿ycie ustawy z dnia 20 wrzeœnia 1984 r. o ubezpiecze9
niach maj¹tkowych i osobowych . Wówczas zniesiony zosta³ obowi¹zuj¹cy dotychczas monopol PZU oraz Warty i zezwolono na tworzenie nowych zak³adów
ubezpieczeñ, jednak w dalszym ci¹gu nie by³o ograniczeñ w zakresie jednoczesnego oferowania ubezpieczeñ na ¿ycie oraz pozosta³ych ubezpieczeñ.
Zasada rozdzia³u bran¿ ubezpieczeniowych zosta³a do polskiego ustawodawstwa wprowadzona w œlad za rozwi¹zaniami europejskimi, po raz pierwszy
w ustawie o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej z dnia 28 lipca 1990 r. Zgodnie z jej
art. 10 ust. 2, zak³ad ubezpieczeñ nie móg³ prowadziæ jednoczeœnie dzia³alnoœci
w dziale ubezpieczeñ na ¿ycie i w dziale pozosta³ych ubezpieczeñ osobowych
oraz ubezpieczeñ maj¹tkowych. W obecnej ustawie o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej zasada rozdzia³u dzia³alnoœci ubezpieczeniowej z dzia³u I i II za³¹cznika
do tej ustawy zosta³a ustanowiona w art. 810.
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Dyrektywa 2002/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. dotycz¹ca
ubezpieczeñ na ¿ycie (Dz. U. UE L z 19 grudnia 2002 r.).
Dyrektywa 2009/138/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia dzia³alnoœci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wyp³acalnoœæ II), (Dz. U. UE L z 17 grudnia 2009 r.). Pañstwa cz³onkowskie maj¹ obowi¹zek jej wdro¿enia do dnia 31 paŸdziernika 2012 r., przy czym – w zwi¹zku z podnoszonymi, g³ównie przez
przedstawicieli zak³adów ubezpieczeñ, w¹tpliwoœciami co do mo¿liwoœci dostosowania w tym
terminie prowadzonej dzia³alnoœci przez zak³ady ubezpieczeñ do nowych ram prawnych – nie
jest wykluczone, i¿ termin na implementacjê zostanie wyd³u¿ony.
W. Warka³³o, W. Marek, W. Mogilski, Prawo Ubezpieczeniowe, Warszawa 1983, s. 37.
Dz. U. z 1984 r. Nr 45, poz. 242.
Zgodnie z art. 8 u.d.u. – zak³ad ubezpieczeñ nie mo¿e wykonywaæ jednoczeœnie dzia³alnoœci,
o której mowa w dziale I za³¹cznika do ustawy, oraz w dziale II za³¹cznika do ustawy. Zgodnie
z za³¹cznikiem do u.d.u.: Dzia³ I – Ubezpieczenia na ¿ycie obejmuje: 1. Ubezpieczenia na ¿ycie; 2. Ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia dzieci; 3. Ubezpieczenia na ¿ycie, je¿eli s¹
zwi¹zane z ubezpieczeniowym funduszem kapita³owym; 4. Ubezpieczenia rentowe oraz
5. Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, jeœli s¹ uzupe³nieniem ubezpieczeñ wymienionych
w grupach 1–4.
Dzia³ II – Pozosta³e ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia maj¹tkowe obejmuje: 1. Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej; 2. Ubezpieczenia choroby; 3. Ubezpieczenia casco pojazdów l¹dowych, z wyj¹tkiem pojazdów szynowych, obejmuj¹ce
szkody w pojazdach samochodowych oraz w pojazdach l¹dowych bez w³asnego napêdu;
4. Ubezpieczenia casco pojazdów szynowych, obejmuj¹ce szkody w pojazdach szynowych;
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Polski ustawodawca, implementuj¹c zasadê rozdzia³u bran¿ ubezpieczeniowych w roku 1990, nie by³ oczywiœcie obowi¹zany do wdro¿enia regulacji wspólnotowych. Tym niemniej zasada ta zosta³a wprowadzona, poniewa¿ stanowi³o
to rozwi¹zanie powszechnie obowi¹zuj¹ce w dojrza³ych gospodarkach rynkowych. Obecnie obowi¹zuj¹ca ustawa o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej by³a ju¿
natomiast bezpoœredni¹ transpozycj¹ dorobku wspólnotowego w zwi¹zku ze
zbli¿aniem polskiego ustawodawstwa do prawodawstwa unijnego w przededniu
akcesji Polski do Unii Europejskiej. Jednak¿e, w zakresie rozdzia³u bran¿ ubezpieczeniowych, na poziomie regulacji prawnych nie dosz³o do istotnych modyfikacji. Nale¿a³oby przy tym uznaæ, ¿e wejœcie Polski do Unii Europejskiej sprawi³o, i¿ interpretacja zasady rozdzia³u bran¿ ubezpieczeniowych powinna byæ
dokonywana z uwzglêdnieniem prawa wspólnotowego, zarówno w zakresie
treœci samych dyrektyw, jak i dorobku orzecznictwa.
4. Ratio legis wprowadzenia zasady rozdzia³u bran¿
ubezpieczeniowych
11

Jak podnosi siê w doktrynie , zasada rozdzia³u bran¿ ubezpieczeniowych
w zakresie ubezpieczeñ ¿yciowych oraz pozosta³ych ubezpieczeñ by³a forsowana przede wszystkim przez dyrektywy dotycz¹ce ubezpieczeñ ¿yciowych. Rozdzia³ bran¿ zosta³ wprowadzony ze wzglêdu na koniecznoœæ zabezpieczenia interesów klientów zawieraj¹cych umowy ubezpieczenia na ¿ycie, które – co do
zasady – s¹ umowami d³ugoterminowymi.
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5. Ubezpieczenia casco statków powietrznych, obejmuj¹ce szkody w statkach powietrznych;
6. Ubezpieczenia ¿eglugi morskiej i œródl¹dowej casco statków ¿eglugi morskiej i statków ¿eglugi œródl¹dowej, obejmuj¹ce szkody w statkach ¿eglugi morskiej oraz statkach ¿eglugi
œródl¹dowej; 7. Ubezpieczenia przedmiotów w transporcie, obejmuj¹ce szkody na transportowanych przedmiotach, niezale¿nie od ka¿dorazowo stosowanych œrodków transportu;
8. Ubezpieczenia szkód spowodowanych ¿ywio³ami, obejmuj¹ce szkody rzeczowe nieujête
w grupach 3–7, spowodowane przez ogieñ, eksplozjê, burzê, inne ¿ywio³y, energiê j¹drow¹, obsuniêcia ziemi lub t¹pniêcia; 9. Ubezpieczenia pozosta³ych szkód rzeczowych (je¿eli nie
zosta³y ujête w grupie 3, 4, 5, 6 lub 7), wywo³anych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny
(jak np. kradzie¿), je¿eli przyczyny te nie s¹ ujête w grupie 8; 10. Ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikaj¹cej z posiadania i u¿ytkowania pojazdów l¹dowych
z napêdem w³asnym, ³¹cznie z ubezpieczeniem odpowiedzialnoœci przewoŸnika; 11. Ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikaj¹cej z posiadania i u¿ytkowania
statków powietrznych, ³¹cznie z ubezpieczeniem odpowiedzialnoœci przewoŸnika; 12. Ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej za ¿eglugê morsk¹ i œródl¹dow¹, wynikaj¹cej z posiadania i u¿ytkowania statków ¿eglugi œródl¹dowej i statków morskich, ³¹cznie z ubezpieczeniem
odpowiedzialnoœci przewoŸnika; 13. Ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej (ubezpieczenie odpowiedzialnoœci cywilnej ogólnej) nieujêtej w grupach 10–12; 14. Ubezpieczenia kredytu, w tym ogólnej niewyp³acalnoœci oraz kredytu eksportowego, sp³aty rat, kredytu hipotecznego, kredytu rolniczego; 15. Gwarancja ubezpieczeniowa bezpoœrednia oraz poœrednia;
16. Ubezpieczenia ró¿nych ryzyk finansowych, w tym ryzyka utraty zatrudnienia, niewystarczaj¹cego dochodu, z³ych warunków atmosferycznych, utraty zysków, sta³ych wydatków ogólnych, nieprzewidzianych wydatków handlowych, utraty wartoœci rynkowej, utraty sta³ego
Ÿród³a dochodu, poœrednich strat handlowych poza wy¿ej wymienionymi oraz innych strat finansowych; 17. Ubezpieczenia ochrony prawnej; 18. Ubezpieczenia œwiadczenia pomocy na
korzyœæ osób, które popad³y w trudnoœci w czasie podró¿y lub podczas nieobecnoœci w miejscu
zamieszkania.
Tak K. Malinowska, Komentarz do art. 8 ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej, LEX.
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W przeciwieñstwie do d³ugoterminowych ubezpieczeñ na ¿ycie, ubezpieczenia maj¹tkowe oraz ubezpieczenia osobowe inne ni¿ ubezpieczenia ¿yciowe
s¹ ubezpieczeniami krótkoterminowymi, wykupywanymi zwykle na okres jednego roku. Tym samym, w przypadku braku zasady rozdzia³u bran¿ ubezpieczeniowych, czêsto uzasadnionym z punktu widzenia bie¿¹cych zobowi¹zañ
zak³adów ubezpieczeñ dzia³aniem by³oby pokrywanie szkód ze œrodków wp³acanych przez klientów z tytu³u ubezpieczeñ na ¿ycie. Takie jednak dzia³anie
w przypadku nieprawid³owego funkcjonowania zak³adu ubezpieczeñ, lub nawet ze wzglêdu na nagromadzenie masowych wypadków losowych (np. powodzie, huragany), nara¿a³oby interesy klientów wykupuj¹cych ubezpieczenia na
¿ycie. W szczególnoœci istnia³oby niebezpieczeñstwo, i¿ „ich” œrodki by³yby
niew³aœciwie inwestowane lub te¿ zabrak³oby tych œrodków na wyp³atê nale¿nych im przysz³ych œwiadczeñ. Mog³oby mianowicie okazaæ siê, ¿e szacowane
w d³u¿szej perspektywie czasowej wp³ywy ze sk³adek by³y zawy¿one, a zgromadzone uprzednio sk³adki zosta³y ju¿ wykorzystane na pokrycie szkód maj¹tkowych. W efekcie zagro¿ona by³aby wyp³ata œwiadczeñ z tytu³u ubezpieczeñ na
¿ycie.
Nale¿y podkreœliæ funkcjê spo³eczn¹, jak¹ spe³niaj¹ ubezpieczenia ¿yciowe.
Stanowi¹ one niejako uzupe³nienie systemu ubezpieczeñ spo³ecznych i czêsto
s¹ traktowane przez klientów jako forma zabezpieczenia maj¹tkowego na etap
¿ycia, kiedy nie bêd¹ czynni zawodowo, czy to ze wzglêdu na wiek, czy te¿ inwalidztwo. Sytuacji pozostawienia bez œrodków tych ubezpieczonych ma zapobiegaæ m.in. w³aœnie omawiana powy¿ej zasada.
Na czas trwania ochrony ubezpieczeniowej, jako kryterium rozdzia³u
12
bran¿ ubezpieczeniowych, zwraca siê uwagê w doktrynie . Nie wydaje siê natomiast, aby istotn¹ przyczyn¹ wprowadzenia zasady rozdzia³u bran¿ ubezpieczeniowych by³ zamiar wprowadzenia œcis³ego podzia³u wed³ug przedmiotu
ochrony ubezpieczeniowej. Sam fakt ubezpieczenia ¿ycia czy zdrowia ludzkiego lub interesu maj¹tkowego wydaje siê byæ w tej mierze wtórny. Za stanowiskiem, ¿e przedmiot udzielanej ochrony ubezpieczeniowej nie stanowi istoty podzia³u przemawia równie¿ to, ¿e ustawodawca wspólnotowy, a za nim
polski, dopuszczaj¹ ubezpieczanie wypadków i choroby przez zak³ady prowadz¹ce dzia³alnoœæ w dziale II – pozosta³ych ubezpieczeñ osobowych i ubezpieczeñ maj¹tkowych. Tym samym, nawet na poziomie regulacji prawnych
prze³amany jest œcis³y podzia³ na ubezpieczenia maj¹tkowe i osobowe w zakresie dopuszczalnego przedmiotu dzia³alnoœci prowadzonej przez poszczególne
zak³ady ubezpieczeñ.
W tym miejscu nale¿y nadmieniæ, ¿e zasada rozdzia³u ubezpieczeñ
nie jest jedyn¹ form¹ zwiêkszenia bezpieczeñstwa dzia³alnoœci
zak³adów ubezpieczeñ oferuj¹cych ubezpieczenia na ¿ycie. W tym
samym celu ustawodawca wprowadzi³ szereg innych instrumentów prawnych
oraz rozwi¹zañ s³u¿¹cych zapewnieniu, ¿e sk³adki gromadzone przez zak³ady
12

Tak np. J. Handschke, J. Monkiewicz, Ubezpieczenia. Podrêcznik akademicki, Poltext 2010,
s. 79.

PRAWO ASEKURACYJNE 2/2011 (67)

19

ARTYKU£Y I ROZPRAWY
ubezpieczeñ bêd¹ wystarczaj¹ce do wyp³aty œwiadczeñ. Rozwi¹zania te dotycz¹ m.in. czêœciowo odmiennego sposobu liczenia rezerw czy lokowania
œrodków, zagadnienia p³ynnoœci finansowej, a tak¿e dodatkowych obowi¹zków
informacyjnych.
Przyk³adem odmiennych regulacji dla zak³adów ubezpieczeñ operuj¹cych
w zakresie ubezpieczeñ dzia³u I oraz II jest art. 151 u.d.u. Zgodnie z jego regulacj¹ rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w zak³adzie ubezpieczeñ wykonuj¹cym dzia³alnoœæ w dziale I mog¹ byæ obliczane wy³¹cznie przez aktuariusza. Natomiast rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w zak³adzie ubezpieczeñ
wykonuj¹cym dzia³alnoœæ w dziale II, które s¹ ustalane metodami matematyki
ubezpieczeniowej, musz¹ byæ jedynie potwierdzone opini¹ aktuariusza o ich
prawid³owoœci. Podobna regu³a dotyczy sporz¹dzania sprawozdania finansowego, które w przypadku zak³adów ubezpieczeñ z dzia³u I musi podpisaæ aktuariusz. Natomiast w zak³adach ubezpieczeñ z dzia³u II (oprócz zak³adu ubezpieczeñ dzia³aj¹cego w grupie 10), w których rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe s¹ ustalane metodami aktuarialnymi, do³¹cza siê jedynie opiniê aktuariusza
o prawid³owoœci wykazanych w sprawozdaniu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych ustalanych metodami aktuarialnymi.
Bardzo istotn¹ kwesti¹ jest p³ynnoœæ finansowa zak³adu ubezpieczeñ
z dzia³u I, która œciœle wi¹¿e siê z lokowaniem œrodków. W przeciwieñstwie do
zak³adów ubezpieczeñ z dzia³u II, struktura lokat powinna uwzglêdniaæ d³u¿sz¹
perspektywê czasow¹13. Lokaty zak³adów ubezpieczeñ z dzia³u II musz¹ byæ bowiem wystarczaj¹co p³ynne, aby mo¿liwe by³o siêgniêcie po zgromadzone na
nich œrodki w razie wyst¹pienia nag³ych, masowych szkód np. w zwi¹zku z katastrof¹. Tymczasem, w przypadku d³ugoterminowych ubezpieczeñ na ¿ycie, zarówno wysokoœæ przysz³ych œwiadczeñ ubezpieczeniowych, jak i ich czêstotliwoœæ mo¿na w miarê precyzyjnie okreœliæ. To zaœ determinuje mo¿liwoœæ
wyboru lokat z d³u¿szym terminem zapadalnoœci.
Innym istotnym elementem ró¿nicuj¹cym ubezpieczenia ¿yciowe od pozosta³ych ubezpieczeñ osobowych oraz ubezpieczeñ maj¹tkowych jest obowi¹zek
uzyskania zgody ubezpieczonego na objêcie go ochron¹ ubezpieczeniow¹
w przypadku umowy ubezpieczenia na ¿ycie zawartej na cudzy rachunek, a tak¿e na zmianê treœci tej umowy na niekorzyœæ ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do otrzymania sumy ubezpieczenia w razie œmierci ubezpieczonego,
o czym mowa w art. 829 § 2 k.c. Przepis ten wskazuje na szczególn¹ pozycjê
osoby ubezpieczonej w ubezpieczeniu na ¿ycie, a tak¿e s³u¿y ochronie ubezpieczonego. Po pierwsze, dziêki art. 829 § 2 k.c. niedopuszczalne jest zawieranie
umów ubezpieczenia dotycz¹cych czyjegoœ ¿ycia bez wiedzy i zgody tej osoby.
Po drugie, niedopuszczalna jest zmiana warunków ubezpieczenia na niekorzyœæ ubezpieczonego w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, co pozostaje w œcis³ym zwi¹zku z treœci¹ art. 830 § 3 k.c., zgodnie z którym ubezpieczyciel
mo¿e wypowiedzieæ umowê ubezpieczenia na ¿ycie jedynie w przypadkach
wskazanych w ustawie. Takie zastrze¿enie jest niezwykle istotne, gdy¿ uwzglêd13
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nia specyfikê ubezpieczenia na ¿ycie jako umowy d³ugoterminowej, w której
prawdopodobieñstwo wyp³aty œwiadczenia ulega zmianom w czasie. Jest bowiem zrozumia³e, ¿e wraz z up³ywem czasu w ubezpieczeniach na ¿ycie roœnie
ryzyko zajœcia wypadku ubezpieczeniowego, jakim jest œmieræ ubezpieczonego.
Tym samym, w braku powy¿szych regulacji, zak³ady ubezpieczeñ mog³yby próbowaæ wypowiadaæ stosunki ubezpieczeniowe po okreœlonym czasie ich obowi¹zywania. W podobny sposób zak³ady ubezpieczeñ mog³yby sk³aniaæ do
wypowiadania umowy przez samych ubezpieczaj¹cych (lub rezygnacji z ochrony przez ubezpieczonych w umowie ubezpieczenia grupowego) na skutek
niekorzystnych zmian warunków ubezpieczenia.
W zwi¹zku z treœci¹ wskazanych wy¿ej unijnych dyrektyw, a tak¿e na podstawie dorobku doktryny ubezpieczeniowej, mo¿na wysnuæ wniosek, ¿e rozdzia³ bran¿ ubezpieczeniowych nie stanowi³ konsekwencji postêpuj¹cej polaryzacji na ubezpieczenia ¿yciowe oraz pozosta³e ubezpieczenia. W szczególnoœci,
nie wydaje siê, aby mia³a miejsce coraz dalej id¹ca dwutorowoœæ wdra¿anych
regulacji na dotycz¹ce ubezpieczeñ ¿yciowych oraz dotycz¹ce pozosta³ych
ubezpieczeñ osobowych i maj¹tkowych. Wydaje siê raczej, ¿e wraz z rozwojem
ubezpieczeñ ¿yciowych, jako d³ugoterminowych ubezpieczeñ wi¹¿¹cych siê
z systematycznym i wieloletnim odk³adaniem sk³adek, zauwa¿ono koniecznoœæ
ich odmiennego uregulowania w celu zabezpieczenia interesów osób ubezpieczonych. Zasadny jest zatem wniosek, ¿e rozdzia³ bran¿ ubezpieczeniowych
powsta³ przede wszystkim z uwagi na wyodrêbnienie ubezpieczeñ na ¿ycie spoœród ogó³u ubezpieczeñ, w celu zapewnienia ochrony œrodków gromadzonych
w ramach tych ubezpieczeñ.
5. Rozdzia³ bran¿ a podzia³ ubezpieczeñ na osobowe i maj¹tkowe
Odrêbn¹ kwesti¹ od zasady rozdzia³u bran¿ ubezpieczeniowych jest podzia³ ze wzglêdu na przedmiot ochrony ubezpieczeniowej na ubezpieczenia
osobowe oraz maj¹tkowe, którego korzenie siêgaj¹ regulacji jeszcze przedwojennych.
W rozporz¹dzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 lutego 1928 r.
o przepisach tymczasowych, dotycz¹cych umowy ubezpieczenia14 zawarte zosta³y odrêbne przepisy dotycz¹ce ubezpieczeñ ¿yciowych. Nastêpnie podzia³
ubezpieczeñ na maj¹tkowe i osobowe zosta³ ustanowiony w art. 1 ustawy z dnia
28 marca 1952 r. o ubezpieczeniach pañstwowych15, a tak¿e w art. 2 ustawy
z dnia 2 grudnia 1958 r. o ubezpieczeniach maj¹tkowych i osobowych16. Zgodnie z ustaw¹ z dnia 2 grudnia 1958 r., przedmiotem ubezpieczenia maj¹tkowego mog³a byæ ka¿da wartoœæ maj¹tkowa, natomiast przedmiotem ubezpieczenia
osobowego mog³o byæ ¿ycie lub zdolnoœæ do pracy osoby fizycznej.
Podzia³ ubezpieczeñ na maj¹tkowe i osobowe przewiduje równie¿ kodeks
cywilny, który wprost zastrzega w przepisach szczególnych czêœciowo odmien14
15
16

Dz. U. Nr 25, poz. 211.
Dz. U. Nr 20, poz. 130.
Dz. U. Nr 72, poz. 357.
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17

ne regulacje dla obu tych rodzajów ubezpieczeñ . Warto równie¿ wspomnieæ,
¿e zapis o podziale ubezpieczeñ na maj¹tkowe i osobowe zawiera³a równie¿
wspomniana ju¿ wy¿ej ustawa o ubezpieczeniach maj¹tkowych i osobowych
z dnia 20 wrzeœnia 1984 r. Zgodnie z t¹ ustaw¹, w ubezpieczeniu maj¹tkowym
zak³ad ubezpieczeñ udziela ochrony przed skutkami zdarzeñ losowych w ubezpieczonym mieniu oraz z tytu³u odpowiedzialnoœci cywilnej, natomiast w ubezpieczeniu osobowym zak³ad ubezpieczeñ udziela ochrony w razie zajœcia okreœlonych zdarzeñ losowych dotycz¹cych ¿ycia, zdrowia lub zdolnoœci do pracy.
W doktrynie ubezpieczeniowej wskazuje siê na szereg ró¿nic pomiêdzy
ubezpieczeniami osobowymi oraz maj¹tkowymi. Elementami, które ró¿nicuj¹
te ubezpieczenia s¹ przede wszystkim przedmiot ubezpieczenia i rodzaj wyp³acanego œwiadczenia. Natomiast w praktyce ubezpieczeniowej ró¿nice pomiêdzy poszczególnymi rodzajami ubezpieczeñ nie zawsze s¹ czytelne i jednoznaczne. W szczególnoœci, ubezpieczenia maj¹tkowe charakteryzuje odszkodowawczy charakter œwiadczenia, które powinno rekompensowaæ szkodê, jak¹
poniós³ ubezpieczony. Z kolei w ubezpieczeniach osobowych, wobec faktu obejmowania ochron¹ zdrowia czy ¿ycia ludzkiego, z zasady szkoda nie nadaje siê
18
do wyceny , a œwiadczenie oparte jest na okreœlonej sumie ubezpieczenia, stanowi¹cej górn¹ granicê odpowiedzialnoœci ubezpieczyciela. Tym niemniej,
równie¿ w obrêbie ubezpieczeñ osobowych mog¹ byæ wyp³acane œwiadczenia
o charakterze odszkodowawczym, np. w przypadku zwrotu kosztów leczenia.
Wœród innych ró¿nic pomiêdzy ubezpieczeniami maj¹tkowymi a osobowymi
w doktrynie wskazuje siê na odmienny charakter oraz znaczenie gospodarcze19. O ile bowiem ubezpieczenia maj¹tkowe maj¹ bardziej charakter gospodarczy, to ubezpieczenia osobowe, a w szczególnoœci ubezpieczenia na ¿ycie, wyró¿nia charakter spo³eczny. Podkreœla siê, ¿e ubezpieczenie na ¿ycie jest pewnym „urz¹dzeniem stabilizuj¹cym ¿ycie, pozwalaj¹cym
na utrzymanie równowagi ekonomicznej rodziny (...) w sytuacjach zwi¹za20
nych z tzw. drog¹ ¿ycia” . Specyficzne dla ubezpieczeñ na ¿ycie jest równie¿
to, ¿e bardzo czêsto obejmuj¹ one ochron¹ zdarzenia, których zajœcie jest pewne, a niewiadom¹ jest tylko ich data. Na przyk³ad, takim ubezpieczeniem jest
ubezpieczenie ¿ycia lub do¿ycia okreœlonego wieku. W ubezpieczeniach maj¹tkowych natomiast zajœcie zdarzenia ubezpieczeniowego jest zawsze niewiadom¹. Ponadto wyp³acane œwiadczenie nie s³u¿y na ogó³ zapewnieniu bezpieczeñstwa ekonomicznego rodzinie w pewnym szerszym sensie, lecz raczej
rekompensowaniu okreœlonych szkód w poszczególnych elementach maj¹tku. Charakter gospodarczy ubezpieczeñ maj¹tkowych mo¿na wyraŸnie wyró¿niæ w przypadku ubezpieczeñ zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ zawodow¹ czy
17
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19
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Przepisy dotycz¹ce umowy ubezpieczenia znajduj¹ siê w art. 805–834 k.c., art. 821–828 k.c.,
zawieraj¹ przepisy szczególne dla ubezpieczeñ maj¹tkowych, natomiast w art. 829–834 s¹ zamieszczone przepisy szczególne dla ubezpieczeñ osobowych.
W. Warka³³o, W. Marek, W. Mogilski, op. cit., s. 129.
E. Kowalewski, (w:) Ubezpieczenia gospodarcze pod red. T. Sangowskiego, Warszawa 2001,
s. 62 i n.
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gospodarcz¹. Wówczas charakter gospodarczy ubezpieczenia, nastawionego na
rekompensowanie szkód, jakie ponosi przedsiêbiorca z powodu zajœcia okreœlonych zdarzeñ, jest dominuj¹cy.
Dodatkowo, w doktrynie wskazuje siê na ró¿ne funkcje, jakie pe³ni¹ ubez21
pieczenia . Ubezpieczeniom osobowym, w szczególnoœci ¿yciowym, nale¿a³oby
przypisaæ funkcjê spo³eczn¹, polegaj¹c¹ na tworzeniu bezpieczeñstwa, stabilizowania warunków dzia³ania gospodarstw domowych lub podmiotów gospodarczych. Z kolei z ubezpieczeniami maj¹tkowymi bardziej zwi¹zane s¹ funkcje
ekonomiczne, oznaczaj¹ce umo¿liwienie zachowania ci¹g³oœci dzia³alnoœci
gospodarczej przez minimalizacjê konsekwencji szkód losowych.
W praktyce jednak powy¿szy podzia³ ubezpieczeñ z uwagi na ich funkcje czy
charakter nie jest ani wyczerpuj¹cy, ani precyzyjny, gdy¿ poszczególne funkcje
lub charakter mog¹ byæ nieraz przypisywane ró¿nym rodzajom ubezpieczeñ.
Tym samym mog¹ stanowiæ jedynie pomocnicze kryterium w ramach wyznaczania przedmiotu ubezpieczenia lub te¿ jego klasyfikowania.
Nale¿y stwierdziæ, ¿e podzia³ ubezpieczeñ na osobowe oraz maj¹tkowe nie pokrywa siê z podzia³em na dzia³y i grupy ubezpieczeñ, wyznaczonym za³¹cznikiem do ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej. Podzia³
okreœlony w tej ustawie zosta³ stworzony do celów okreœlenia dopuszczalnego
zakresu prowadzonej dzia³alnoœci przez dany zak³ad ubezpieczeñ. Podzia³ ten
nie jest jednak metodologicznie idealny – ubezpieczenia wypadku i choroby
znajduj¹ siê w dziale II i pomimo osobowego ich charakteru mog¹ byæ one oferowane przez zak³ady ubezpieczeñ na ¿ycie wy³¹cznie jako uzupe³nienie innych ubezpieczeñ z dzia³u I. Kluczem do zrozumienia ratio legis tej normy
prawnej jest to, ¿e ubezpieczenia wypadkowe i choroby zwykle s¹ ubezpieczeniami krótkoterminowymi, zaœ ubezpieczenia ¿yciowe, co do zasady, s¹ zawierane na okres co najmniej kilku lat.
Podzia³ bran¿ ubezpieczeniowych wi¹¿e siê bezpoœrednio z przedmiotem
udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. Dziêki okreœleniu przedmiotu ubezpieczenia mo¿liwe jest doprecyzowywanie zakresu dzia³alnoœci ubezpieczeniowej,
jak¹ mo¿e prowadziæ zak³ad ubezpieczeñ w ramach poszczególnych dzia³ów.
Brak jest bowiem szczegó³owych regulacji dotycz¹cych zakresu poszczególnych
ryzyk, jakie mog¹ byæ ubezpieczane w ramach poszczególnych dzia³ów, grup
i rodzajów. Ich zakres jest okreœlany zatem przy pomocy przepisów prawa materialnego, a wiêc kodeksu cywilnego. Nale¿y zatem dojœæ do wniosku, ¿e uszczegó³owienie zasad stosowania klasyfikacji ubezpieczeñ odbywa siê poprzez zastosowanie przepisów prawa materialnego, które rozstrzygaj¹, czy dane ubezpieczenie mo¿e byæ oferowane wy³¹cznie przez zak³ad ubezpieczeñ na ¿ycie,
wy³¹cznie przez zak³ad ubezpieczeñ z dzia³u II czy te¿ mo¿e przez oba te
zak³ady ubezpieczeñ jednoczeœnie.
Analiza podzia³u bran¿ na dzia³ I i dzia³ II oraz podzia³u ubezpieczeñ ze
wzglêdu na przedmiot ochrony wymaga dodatkowo zdefiniowania ubezpieczeñ
21

K. Kalicki, E. Wanat-Po³eæ, Rola ubezpieczeñ w systemie finansowym pañstwa, Prawo Asekuracyjne 1996, nr 2, s. 6.
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na ¿ycie, a tak¿e ich wyró¿nienia spoœród ogó³u ubezpieczeñ osobowych.
22
W doktrynie podnosi siê, ¿e ubezpieczenia osobowe dziel¹ siê na ubezpieczenia ¿yciowe oraz wypadkowe ze wzglêdu na rodzaj zdarzeñ losowych objêtych
ochron¹ ubezpieczeniow¹. W przypadku ubezpieczeñ ¿yciowych wypadkiem
ubezpieczeniowym jest œmieræ osoby ubezpieczonej lub do¿ycie przez ni¹
okreœlonego wieku albo liczby lat od chwili zawarcia umowy ubezpieczenia.
W ubezpieczeniach wypadkowych natomiast wypadkiem jest uszkodzenie
cia³a, rozstrój zdrowia lub œmieræ wskutek nieszczêœliwego wypadku.
Nale¿y nadmieniæ, ¿e w przesz³oœci wystêpowa³y ju¿ problemy i spory zarówno na tle klasyfikowania okreœlonego produktu ubezpieczeniowego do danego dzia³u, jak i grupy danego dzia³u. Taki problem powsta³ np. w zakresie ró¿nic pomiêdzy ubezpieczeniami na ¿ycie a ubezpieczeniami na ¿ycie zwi¹zanymi z ubezpieczeniowym funduszem kapita³owym23. Wobec braku definicji
umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapita³owym lub sprecyzowania przez ustawodawcê jej essentialia negotii, w praktyce wystêpuj¹
kontrowersje zwi¹zane z oferowaniem produktów ubezpieczeniowych, w których œwiadczenie jest czêœciowo oparte na potencjalnych zyskach z inwestycji.
Konsekwencje ewentualnej b³êdnej klasyfikacji s¹ daleko id¹ce. W przypadku
zaliczenia danego produktu do grupy 1 dzia³u I ubezpieczyciel jest zwolniony
z wykonywania wielu obowi¹zków informacyjnych wobec ubezpieczonego,
o których mowa w art. 13 ust. 4–6 ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej.
Ponadto, produkty oferowane w ramach grupy 1 dzia³u I nie podlegaj¹ podatkowi od dochodów kapita³owych.
6. Przedmiot ochrony ubezpieczeniowej, wypadek ubezpieczeniowy
oraz zdarzenie losowe
Wobec powy¿szych wyjaœnieñ, nale¿y w tym miejscu dokonaæ analizy wyznaczania przedmiotu ochrony ubezpieczeniowej. Kluczowym pojêciem w tym
zakresie jest wypadek ubezpieczeniowy, a tak¿e bêd¹ce jego Ÿród³em zdarzenie
losowe. To ostatnie pojêcie ma swoj¹ definicjê ustawow¹. Zgodnie z art. 2 ust. 1
pkt 18 u.d.u., zdarzeniem losowym jest „niezale¿ne od woli ubezpieczaj¹cego
zdarzenie przysz³e i niepewne, którego nast¹pienie powoduje uszczerbek w dobrach osobistych lub w dobrach maj¹tkowych albo zwiêkszenie potrzeb maj¹tkowych po stronie ubezpieczaj¹cego lub innej osoby objêtej ochron¹ ubezpieczeniow¹”. W uzupe³nieniu powy¿szej definicji, w doktrynie prawa ubezpieczeniowego24 podnosi siê, i¿ zdarzeniami losowymi s¹ „obiektywne (realne) stany
œwiata zewnêtrznego, bêd¹ce skutkami urzeczywistnienia siê okreœlonych ryzyk, powoduj¹ce straty b¹dŸ zwiêkszone potrzeby finansowe”. Wœród cech
22
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Ubezpieczenia gospodarcze pod red. T. Sangowskiego,op. cit., s. 157.
O problemach z definiowaniem umowy ubezpieczenia na ¿ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita³owym szczegó³owo pisze Magdalena Szczepañska m.in. w artykule pt. Wybrane
aspekty umowy ubezpieczenia na ¿ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita³owym, Prawo
Asekuracyjne 2008, nr 3, s. 22 i n.
E. Kowalewski, Prawo Ubezpieczeñ Gospodarczych, Bydgoszcz–Toruñ 2006, s. 54, podobnie
Ubezpieczenia gospodarcze pod red. T. Sangowskiego, op. cit.,s. 55.
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zdarzeñ losowych wymienia siê ich masowoœæ, statystyczn¹ prawid³owoœæ,
25
nadzwyczajnoœæ, losowoœæ czy niezale¿noœæ od woli poszkodowanego .
Wypadkiem ubezpieczeniowym jest natomiast „wskazane w umowie ubezpieczenia zdarzenie losowe, z którego nast¹pieniem, ekspektatywa ubezpieczaj¹cego, maj¹ca za przedmiot spodziewane œwiadczenie pieniê¿ne od zak³a26
du ubezpieczeñ, przeradza siê w wierzytelnoœæ” . Jest to wiêc takie zdarzenie
losowe, w razie zajœcia którego ubezpieczyciel wyp³aci œwiadczenie, na ogó³
z zastrze¿eniem okreœlonych przypadków, w których jego odpowiedzialnoœæ
jednak nie powstanie, np. je¿eli zdarzenie zostanie umyœlnie wywo³ane przez
ubezpieczonego.
Na tle zarysowanych powy¿ej pojêæ zwi¹zanych z okreœleniem przedmiotu
ubezpieczenia powstaj¹ jednak czasem problemy w praktyce. W szczególnoœci
istniej¹ w¹tpliwoœci w zakresie nale¿ytego zdefiniowania wypadku ubezpieczeniowego i okreœlenia przedmiotu ubezpieczenia w przypadku ubezpieczenia ryzyk z grupy 16 dzia³u II za³¹cznika do u.d.u. Przyk³adowo, jednym z ryzyk finansowych z grupy 16 jest utrata sta³ego Ÿród³a dochodu, która mo¿e byæ wynikiem
ró¿nych zdarzeñ. Utrata sta³ego Ÿród³a dochodu mo¿e byæ bowiem nastêpstwem zarówno zdarzeñ dotycz¹cych ¿ycia lub zdrowia, np. nieszczêœliwy wypadek polegaj¹cy na z³amaniu rêki przez taksówkarza, powoduj¹cy niemo¿noœæ
prowadzenia przez niego taksówki, jak i zdarzeñ dotycz¹cych mienia, np. spalenie siê samochodu, powoduj¹ce niemo¿noœæ prowadzenia dzia³alnoœci przez taksówkarza. Powstaje pytanie, czy jako wypadek ubezpieczeniowy mo¿e zostaæ
zdefiniowana sama „utrata sta³ego Ÿród³a dochodu”. Taki sposób okreœlenia wypadku ubezpieczeniowego by³by korzystny dla ubezpieczonego, gdy¿ otrzymywa³by on œwiadczenie niezale¿nie od Ÿród³a zdarzenia, z zastrze¿eniem okreœlonych wy³¹czeñ odpowiedzialnoœci ubezpieczyciela. Z drugiej strony nale¿y zadaæ pytanie, czy takie okreœlenie przedmiotu ubezpieczenia jest definicyjnie poprawne. Ka¿da utrata Ÿród³a dochodu, bêd¹c uszczerbkiem maj¹tkowym, jest
nastêpstwem okreœlonego zdarzenia, a nie samoistnym stanem. Z punktu
widzenia zatem definicji „zdarzenia losowego” nale¿y uznaæ, ¿e utrata Ÿród³a
dochodu zawsze bêdzie skutkiem okreœlonego zdarzenia.
Jest jeszcze jeden problem zwi¹zany ze zdefiniowaniem przedmiotu ubezpieczenia jako „utrata sta³ego Ÿród³a dochodu”. O ile w powy¿szym przyk³adzie
taksówkarza dane zdarzenie – nieszczêœliwy wypadek lub strata w mieniu – nie
ma szerszego prze³o¿enia na dopuszczalnoœæ zawarcia samego ubezpieczenia,
to mo¿na jednak wyobraziæ sobie przyk³ad dalej id¹cy. Hipotetycznie utrata
Ÿród³a dochodu mog³aby nast¹piæ równie¿ ze wzglêdu na œmieræ danej osoby.
W takim jednak przypadku powstaje problem, czy nie mamy do czynienia
z ubezpieczeniem na ¿ycie, a w zwi¹zku z tym – z naruszeniem zasady rozdzia³u
bran¿.
Warto zauwa¿yæ, ¿e bez w¹tpienia istniej¹ ryzyka zwi¹zane ze œmierci¹ danej osoby, w których mo¿na by w naturalny sposób wykazaæ ich œcis³y zwi¹zek ze
25
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szkod¹ maj¹tkow¹ w mieniu innego podmiotu. Takim ubezpieczeniem jest np.
ubezpieczenie, którego przedmiotem ochrony jest œmieræ lub choroba tzw. key
person, tj. osoby fizycznej, która ma szczególny wp³yw na dane przedsiêbiorstwo. W ramach takiego ubezpieczenia przedsiêbiorca zastrzega ochronê ubezpieczeniow¹ dla pracownika lub osoby pozostaj¹cej z przedsiêbiorc¹ w stosunku
cywilnoprawnym, w razie braku której przedsiêbiorca mo¿e byæ nara¿ony na
negatywne konsekwencje maj¹tkowe. W sytuacji, w której key person z jakichkolwiek powodów losowych (œmieræ, nieszczêœliwy wypadek) nie bêdzie mog³a
pracowaæ lub œwiadczyæ us³ug dla przedsiêbiorcy, zak³ad ubezpieczeñ wyp³aca
z góry zdefiniowane œwiadczenie. Œwiadczenie takie ma w za³o¿eniu zrekompensowaæ uszczerbek maj¹tkowy przedsiêbiorcy, polegaj¹cy na czasowej
zmniejszonej aktywnoœci przedsiêbiorstwa, a tak¿e koszty przeszkolenia nowej
osoby w miejsce key person.
7. Rola interesu maj¹tkowego w dokonywaniu klasyfikacji ubezpieczeñ
W tym miejscu nale¿y rozwa¿yæ, jaki wp³yw na analizowany problem po27
dzia³u ubezpieczeñ ma nowelizacja art. 821 k.c. z 2007 r. . Zgodnie bowiem
z obecnym brzmieniem art. 821 k.c. przedmiotem ubezpieczenia maj¹tkowego
mo¿e byæ ka¿dy interes maj¹tkowy, który nie jest sprzeczny z prawem i daje siê
oceniæ w pieni¹dzu. Przed nowelizacj¹ tego artyku³u ubezpieczenie maj¹tkowe
mog³o dotyczyæ wy³¹cznie mienia albo odpowiedzialnoœci cywilnej. Jak podnosi
siê w doktrynie28, by³ to wyraz tzw. teorii maj¹tku, która zak³ada³a, ¿e „ubezpieczenie chroniæ mo¿e wy³¹cznie obiektywnie istniej¹ce twory przyrody, nie zaœ
abstrakt, którym jest interes danego podmiotu”. Po nowelizacji art. 821 k.c.,
w doktrynie nie ma w¹tpliwoœci29, ¿e ustawodawca da³ prym konkurencyjnej teorii interesu ubezpieczeniowego. W dalszym ci¹gu natomiast interes ubezpieczeniowy jest ró¿nie definiowany. Wskazuje siê, ¿e interes ubezpieczeniowy
jest stosunkiem, „dziêki któremu ktoœ – na skutek przewidzianego w umowie
30
zdarzenia – mo¿e ponieœæ szkodê” . Wed³ug innych definicji interesem jest „dobro maj¹tkowe, które ubezpieczaj¹cy traci wskutek wypadku, jako wartoœæ
31
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pieniê¿n¹ takiego dobra” . Wreszcie wskazuje siê , ¿e „ubezpieczaj¹cy mo¿e
mieæ interes nie tylko w samej rzeczy (...), a tak¿e w pewnych szansach
¿yciowych, oczekiwanym zysku”.
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Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 82, poz. 557).
Tak np. M. Orlicki, (w:) System Prawa Prywatnego, t. 8, s. 663.
Tak m.in. M. Orlicki, J. Pokrzywniak, Umowa ubezpieczenia. Komentarz do nowelizacji
kodeksu cywilnego, Warszawa 2008; Komentarz do art. 826 Kodeksu cywilnego, LEX; K. Malinowska, (w:) A. Brodecka-Chamera, Z. Brodecki, D. Fuchs, M. Glicz, B. Janyga, B. Kêszycka,
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kodeksu cywilnego; A. Chróœcicki, Umowa ubezpieczenia po nowelizacji kodeksu cywilnego.
Komentarz, Warszawa 2008.
K. Malinowska, (w:) Prawo ubezpieczeñ gospodarczych, op. cit.
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G³ówn¹ przyczyn¹ zmiany art. 821 k.c. by³o niedostosowanie poprzedniej
33
regulacji do ubezpieczeñ w gospodarce rynkowej . Teoria maj¹tku bowiem nie
34
pozwala³a na ubezpieczanie elementów nieposiadaj¹cych formy materialnej .
Nadal jednak nie jest jasne, jak dalece rozszerzony zosta³ przedmiot ubezpieczenia maj¹tkowego, a tak¿e, w jakiej relacji nowelizacja art. 821 k.c. pozostaje do podzia³u bran¿ ubezpieczeniowych z za³¹cznika do u.d.u. Wydaje siê,
¿e zmiana art. 821 k.c. uwzglêdni³a mo¿liwoœæ zawierania ju¿ poprzednio dopuszczalnych ubezpieczeñ ryzyk finansowych, o których mowa w grupie 16 dzia³u
II za³¹cznika do u.d.u. Nie ulega bowiem w¹tpliwoœci, ¿e ubezpieczenia te zawierane s¹ nie w celu ochrony obiektywnie istniej¹cego bytu, lecz pewnego abstrakcyjnego interesu, polegaj¹cego np. na mo¿liwoœci utraty zysku w zwi¹zku
z przestojem produkcji.
W tym miejscu nale¿y przeanalizowaæ, czy nowe brzmienie art. 821 k.c. zezwala na ubezpieczanie w ramach ubezpieczenia maj¹tkowego ryzyk zwi¹zanych np. ze œmierci¹ key person, tak jak w przypadku, o którym mowa powy¿ej.
Z jednej strony bowiem nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e zdarzeniem ubezpieczeniowym jest œmieræ osoby. Z drugiej zaœ, interes maj¹tkowy ubezpieczaj¹cego podmiotu w rozumieniu art. 821 k.c. daje siê doœæ ³atwo wykazaæ. Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e taki interes maj¹tkowy daje siê oceniæ w pieni¹dzu. Wyp³acane œwiadczenie mog³oby przybraæ formê odszkodowania, które by³oby relatywizowane do
faktycznego uszczerbku maj¹tkowego, poniesionego przez przedsiêbiorcê. Uszczerbkiem tym by³aby ró¿nica w przychodach przedsiêbiorcy w okresie od
œmierci key person do np. momentu przeszkolenia osoby zatrudnionej w jej
miejsce. Ponadto, œwiadczeniem móg³by byæ okreœlony rycza³t oparty, przyk³adowo, na œrednim utargu, jaki przynosi³ przedsiêbiorcy ubezpieczony w danym
okresie poprzedzaj¹cym wypadek ubezpieczeniowy. Tym samym œwiadczenie
by³oby obliczane w sposób charakterystyczny dla ubezpieczeñ maj¹tkowych,
a wiêc relatywizowane do konkretnych, policzalnych uszczerbków maj¹tkowych w prowadzonym przedsiêbiorstwie. Z pewnoœci¹ równie¿ taki interes
maj¹tkowy nie mo¿e zostaæ uznany za sprzeczny z prawem. W przypadku ubezpieczenia key person ³atwo te¿ mo¿na wykazaæ wspomniany wy¿ej gospodarczy
charakter ubezpieczenia, jako s³u¿¹cego diametralnie innym celom ni¿ ubezpieczenie na ¿ycie.
Mo¿na twierdziæ, ¿e w takiej sytuacji wypadkiem ubezpieczeniowym jest nie
tyle œmieræ key person, co zmniejszone przychody przedsiêbiorcy z uwagi na
brak tej osoby. Jest oczywiste jednak, ¿e takie zmniejszone przychody pozostaj¹
ze œmierci¹ key person w œcis³ym zwi¹zku. W tym zakresie ponownie powstaje
problem zdefiniowania wypadku ubezpieczeniowego, o którym by³a mowa ju¿
wczeœniej. Bez w¹tpienia zmniejszone przychody przedsiêbiorcy s¹ tu skutkiem
œmierci ubezpieczonego. Z drugiej strony, z punktu widzenia przedsiêbiorcy
jest obojêtne, czy zmniejszone przychody s¹ spowodowane œmierci¹ key person,
czy te¿ np. wypadkiem zwi¹zanym z d³ugotrwa³¹ niezdolnoœci¹ do pracy. W tym
33
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drugim przypadku nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e takie zdarzenie mog³oby byæ objête
ubezpieczeniem maj¹tkowym, gdy¿ nie dotyczy³oby ¿ycia key person.
Takie definiowanie wypadku ubezpieczeniowego napotyka jednak na problem obejœcia prawa, w szczególnoœci mo¿liwoœci naruszenia przez zak³ad ubezpieczeñ zakazu jednoczesnego wykonywania dzia³alnoœci, o której mowa
w dziale I oraz II za³¹cznika do u.d.u. W przypadku bowiem uznania, ¿e ubezpieczenie key person jest ubezpieczeniem na ¿ycie, mog³oby byæ ono oferowane
wy³¹cznie przez zak³ad ubezpieczeñ na ¿ycie. Je¿eli zaœ zakwalifikujemy takie
ubezpieczenie jako ubezpieczenie ryzyka finansowego, mog³oby byæ ono oferowane wy³¹cznie przez zak³ad ubezpieczeñ maj¹tkowych.
Zak³adaj¹c nawet dopuszczalnoœæ oderwania definicji wypadku ubezpieczeniowego od œmierci key person powstaje równie¿ problem wyznaczenia granicy,
w którym momencie dany wypadek ubezpieczeniowy jest w istocie obejmowany
ubezpieczeniem na ¿ycie. Na podobnej zasadzie do ubezpieczenia key person
mo¿na by bowiem tworzyæ inne produkty, które odpowiada³yby w istocie ubezpieczeniom na ¿ycie, np. zak³ad ubezpieczeñ maj¹tkowych oferowa³by ubezpieczenie utraty dochodów ¿ywiciela rodziny. Wyp³acane œwiadczenie odpowiada³oby np. rocznym dochodom poprzedzaj¹cym œmieræ ¿ywiciela rodziny. W takim przypadku równie¿ mo¿na by dowodziæ, ¿e wypadkiem ubezpieczeniowym
nie jest œmieræ ubezpieczonego, lecz utrata dochodów w gospodarstwie domowym. Wydaje siê jednak, ¿e w takiej sytuacji ró¿nica w stosunku do zwyk³ego
ubezpieczenia na ¿ycie by³aby czysto formalna, sprowadzaj¹ca siê g³ównie do
nazewnictwa. W przeciwieñstwie do ubezpieczenia key person brak by³oby
mo¿liwoœci wykazania zale¿noœci wymiaru wyp³acanego œwiadczenia od faktycznej szkody w gospodarstwie domowym. Tym samym, œwiadczenie mia³oby raczej charakter jednorazowego zadoœæuczynienia rodzinie zmar³ego, co jest charakterystyczne w³aœnie dla ubezpieczeñ na ¿ycie, w przeciwieñstwie do ubezpieczenia key person, w którym uszczerbek maj¹tkowy przedsiêbiorcy daje siê
³atwo wykazaæ i obliczyæ.
Niezale¿nie jednak od powy¿szych ró¿nic problem mo¿liwoœci ubezpieczenia przez zak³ad ubezpieczeñ maj¹tkowych ryzyk zwi¹zanych ze œmierci¹ pozostaje aktualny równie¿ w zakresie definiowania wypadku ubezpieczeniowego.
Wydaje siê, ¿e w obecnym stanie prawnym, wobec braku regulacji w tym zakresie, wszelkie argumenty œwiadcz¹ce o mo¿liwoœci ubezpieczenia œmierci key
person przez zak³ad ubezpieczeñ maj¹tkowych zawsze bêd¹ obarczone ryzykiem naruszenia art. 8 ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej.
8. Podsumowanie
Problematyka rozdzia³u bran¿ ubezpieczeniowych oraz prawid³owego klasyfikowania ryzyk pokrywanych przez zak³ady ubezpieczeñ jest niezwykle wa¿na
z punktu widzenia praktyki ubezpieczeniowej. Zagadnienie to dotyczy dopuszczalnego zakresu dzia³alnoœci, jak¹ mog¹ prowadziæ przede wszystkim zak³ady
ubezpieczeñ z dzia³u II zgodnie z za³¹cznikiem do u.d.u. Obecnie brakuje
w polskim ustawodawstwie okreœlenia wyraŸnych granic, w obrêbie których
mog¹ dzia³aæ zak³ady ubezpieczeñ w ramach posiadanego zezwolenia.
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Wskazane powy¿ej kryteria zwi¹zane m.in. z przedmiotem ubezpieczenia,
okresem trwania ochrony, charakterem czy funkcj¹ danego produktu ubezpieczeniowego, choæ mog¹ byæ pomocne przy klasyfikacji danego ubezpieczenia,
to jednak nie stanowi¹ pewnych i jednoznacznych kryteriów. W konkretnych
przypadkach bowiem istniej¹ argumenty przemawiaj¹ce za mo¿liwoœci¹ zakwalifikowania danego produktu do ró¿nych grup, a nawet ró¿nych dzia³ów
ubezpieczeñ.
Wydaje siê przy tym, ¿e wskazanych wy¿ej problemów nie da siê ³atwo rozwi¹zaæ za pomoc¹ zmian legislacyjnych w zakresie za³¹cznika do ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej, szczególnie wobec ograniczeñ zwi¹zanych z koniecznoœci¹ jego zgodnoœci z prawem wspólnotowym. Jedn¹ z mo¿liwoœci by³oby
wprowadzenie do ustawodawstwa kryteriów, którymi zak³ady ubezpieczeñ
mog³yby siê pos³ugiwaæ przy klasyfikowaniu produktów. Jednak takie rozwi¹zanie równie¿ mia³oby swoje ograniczenia, a ponadto wszelkie zmiany dotycz¹ce
zakresu dopuszczalnej dzia³alnoœci zak³adów ubezpieczeñ powinny byæ wprowadzane z du¿¹ ostro¿noœci¹. Problem klasyfikacji produktów pozostaje bowiem przede wszystkim domen¹ praktyki, a tak¿e orzecznictwa. Tym samym,
byæ mo¿e problem ten bêdzie stopniowo traci³ na znaczeniu wraz z ukszta³towaniem siê okreœlonych standardów rynkowych, równie¿ w ramach odpowiednich relacji zak³adów ubezpieczeñ z organem nadzoru.
Niedow³ad regulacji z pewnoœci¹ pozostaje nie bez wp³ywu na innowacyjnoœæ
zak³adów ubezpieczeñ, które mog¹ mieæ uzasadnione obawy co do zgodnoœci
z prawem sposobu oferowania okreœlonych produktów. Teoretycznie, w œwietle
konstytucyjnej swobody prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, a tak¿e swobody
kszta³towania treœci stosunków cywilnoprawnych, zak³ady ubezpieczeñ nie powinny ponosiæ negatywnych konsekwencji zwi¹zanych z ambiwalencj¹ treœci
obecnych regulacji w zakresie klasyfikowania produktów ubezpieczeniowych.
Tym samym w¹tpliwoœci prawne, wynikaj¹ce z braku precyzyjnoœci regulacji,
w szczególnoœci w zakresie relacji z organami administracji publicznej, powinny
byæ, co do zasady, interpretowane na korzyœæ zak³adów ubezpieczeñ.
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Insurance Risk Classification – Legal Aspects
This article aims at presenting various legal aspects and doubts connected with the problem of
classification of insurance products by the insurance companies to a given branch and group in
accordance with the Annex to the Insurance Activity Act. The analysis covers the rule of the division of insurance branches, according to both Polish and European Community regulations as
well as the legal changes in this respect. Within this context, the article discusses the differentiation between property insurance and insurance of the person, and distinguishing life insurance
from the latter branch in accordance with the legal regulations, mainly included in the Civil Code.
In addition, the analysis of the mutual relation between the principle of the division of insurance
branches, included in the Insurance Activity Act, and the differentiation of insurance in the Civil
Code, was conducted. In order to reveal the practical consequences resulting from the vagueness
of current regulations, the article presents the examples of insurance of loss of the permanent source of income and life insurance with the insurance capital fund.
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