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Zagadnienia odpowiedzialnoœci cywilnej
multiagenta
De lege lata multiagent jest odmian¹ agenta ubezpieczeniowego, zatem winien byæ traktowany
jako reprezentant interesów zak³adów ubezpieczeñ, z którymi wi¹¿¹ go umowy agencyjne. Nale¿y
konsekwentnie odró¿niaæ instytucjê multiagenta od instytucji brokera ubezpieczeniowego, który
dzia³a na zlecenie ubezpieczaj¹cego i w jego interesie. Mimo ¿e multiagent jest po prostu szczególn¹ postaci¹ agenta, a nie quasi-brokerem, to model jego odpowiedzialnoœci zosta³ ukszta³towany w ustawie o poœrednictwie ubezpieczeniowym na wzór modelu odpowiedzialnoœci brokera
ubezpieczeniowego. Ustawodawca przewidzia³ bowiem wy³¹czenie odpowiedzialnoœci zak³adów
ubezpieczeñ, na rzecz lub w imieniu których multiagent dzia³a, za wyrz¹dzone przezeñ szkody,
na³o¿y³ nañ jednoczeœnie obowi¹zek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej.
Model odpowiedzialnoœci cywilnej za szkody wyrz¹dzone przez multiagenta w ujêciu ustawy o poœrednictwie ubezpieczeniowym daleki jest od doskona³oœci. Nie zapewnia on bowiem dostatecznej
ochrony klientów zawieraj¹cych umowy ubezpieczenia za poœrednictwem multiagentów.
S³owa kluczowe: multiagent, agent wy³¹czny, broker ubezpieczeniowy, ubezpieczenie odpowiedzialnoœci cywilnej multiagentów i brokerów ubezpieczeniowych.

1. Wprowadzenie
Przedmiotem niniejszego artyku³u jest problematyka odpowiedzialnoœci cywilnej multiagenta, czyli agenta ubezpieczeniowego wykonuj¹cego czynnoœci
agencyjne na rzecz wiêcej ni¿ jednego zak³adu ubezpieczeñ w zakresie tego samego dzia³u ubezpieczeñ. Donios³oœæ tego zagadnienia wynika z jednej strony
z faktu, i¿ multiagenci tworz¹ obecnie jeden z kluczowych kana³ów dystrybucji
ubezpieczeñ ( w 2012 r. ich liczba przekroczy³a 15 tys.) i – jak siê wydaje – ich
znaczenie stale roœnie1. Z drugiej zaœ strony tematyka ta nie zosta³a dot¹d
2
w kompleksowy sposób opisana w literaturze przedmiotu .
Celem niniejszych rozwa¿añ jest próba udzielenia odpowiedzi na trzy zasadnicze pytania. Po pierwsze, nale¿y ustaliæ, jaki jest zakres odpowiedzialnoœci cywilnej multiagenta (za jakie kategorie szkód odpowiada i wobec kogo ponosi odpowiedzialnoœæ). Po drugie, warto zastanowiæ siê, czy istniej¹ wystarczaj¹ce
1

2

Zob. dane KNF: http://www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_ubezpieczen/Dane_o_rynku/
Dane_nt_posrednictwa/agenci.html
Poza wypowiedziami zawartymi w komentarzach, pewne rozwa¿ania dotycz¹ce odpowiedzialnoœci cywilnej multiagentów znaleŸæ mo¿na w artyku³ach T. Wiœniewskiego, Odpowiedzialnoœæ za szkodê wyrz¹dzon¹ przez agentów ubezpieczeniowych, Przegl¹d S¹dowy 2004, nr 4;
E. Kowalewskiego, Odpowiedzialnoœæ zak³adu ubezpieczeñ za czynnoœci agenta – zagadnienia praktyczne, Prawo Asekuracyjne 1996, nr 4; P. Sukiennika, Wybrane problemy odpowiedzialnoœci cywilnej i ubezpieczenia OC poœredników ubezpieczeniowych, Prawo Asekuracyjne
2004, nr 2; J. Pokrzywniak, Multiagent jako specyficzny rodzaj poœrednika ubezpieczeniowego, Przegl¹d Ustawodawstwa Gospodarczego 2005, nr 10.
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mechanizmy zapewniaj¹ce kompensacjê szkód, które mo¿e wyrz¹dziæ multiagent, a zw³aszcza – czy zapewnia j¹ obowi¹zkowe ubezpieczenie OC tego poœrednika. Na koniec, nale¿y przejœæ do próby rozstrzygniêcia, czy obecna regulacja ustawowa wymaga zmiany, czy te¿ zapewnia satysfakcjonuj¹cy poziom
ochrony ubezpieczaj¹cych, zawieraj¹cych umowy za poœrednictwem multiagentów, a tak¿e innych osób uprawnionych z tych umów.
Warto pamiêtaæ, ¿e prace nad projektem nowej dyrektywy Parlamentu Eu3
ropejskiego i Rady w sprawie poœrednictwa ubezpieczeniowego w nied³ugiej
perspektywie czasu zapewne zaowocuj¹ koniecznoœci¹ nowelizacji ustawy
4
z dnia 22 maja 2003 r. o poœrednictwie ubezpieczeniowym , co z kolei mo¿e stanowiæ dobr¹ okazjê do ewentualnej reformy zawartych w niej przepisów reguluj¹cych funkcjonowanie multiagentów oraz kwestiê odpowiedzialnoœci cywilnej za wyrz¹dzone przez nich szkody.
Próby udzielenia odpowiedzi na postawione wy¿ej pytania dokonujê na podstawie aktualnego stanu prawnego. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e od lat toczy siê
dyskusja na temat zasadnoœci utrzymania sztywnego podzia³u podmiotowego
poœredników ubezpieczeniowych w prawie polskim: na agentów (w tym multiagentów) i brokerów5. Jest oczywiste, ¿e zagadnienia odpowiedzialnoœci cywilnej multiagenta zachowaj¹ donios³oœæ tak d³ugo, jak d³ugo ustawodawca utrzyma wspomniany podzia³ i formalne wyró¿nienie tej kategorii poœredników
ubezpieczeniowych. Kwestia ta wykracza jednak poza zakres niniejszego opracowania.
2. Multiagent a agent wy³¹czny oraz broker ubezpieczeniowy
Przed podjêciem analizy ww. zagadnieñ, nale¿y poczyniæ kilka ustaleñ, które stanowiæ bêd¹ punkt wyjœcia dla dalszych rozwa¿añ. Pos³uguj¹c siê jêzykiem A. Szpunara, trzeba wpierw „oczyœciæ przedpole”. I tak warto przypomnieæ, ¿e multiagent jest w gruncie rzeczy szczególn¹ postaci¹ agenta ubezpieczeniowego, którego ustawodawca odró¿nia w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia
22 maja 2003 r. o poœrednictwie ubezpieczeniowym od agenta wy³¹cznego.
Multiagent dzia³a na podstawie umów agencyjnych zawartych z ubezpieczycielami oraz uzyskanych od nich pe³nomocnictw. Ró¿nica pomiêdzy nim a agentem wy³¹cznym polega na tym, ¿e multiagent „oferuje” ubezpieczenia ró¿nych
ubezpieczycieli w zakresie tego samego dzia³u ubezpieczeñ.
W mojej ocenie takie ujêcie multiagenta w ustawie o poœrednictwie ubezpieczeniowym jest zbyt szerokie, poniewa¿ zakresem znaczeniowym tego pojêcia objêto równie¿ agentów, którzy „oferuj¹” ubezpieczenia ró¿nych ubezpieczycieli, formalnie mieszcz¹ce siê wprawdzie w ramach jednego dzia³u ubezpieczeñ wed³ug za³¹cznika do ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej, lecz nale¿¹ce do ró¿nych grup. Tego rodzaju agent nie daje klientowi mo¿liwoœci
3
4
5
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zob. http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=pl&DosId=201785
Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1154, z póŸn. zm.
Zob. np. T. Mintoft-Czy¿, Ocena projektu ustawy o poœrednictwie ubezpieczeniowym w œwietle postanowieñ projektu Dyrektywy UE w sprawie poœrednictwa ubezpieczeniowego, Prawo
Asekuracyjne 2000, nr 2.
PRAWO ASEKURACYJNE 3/2014 (80)

Zagadnienia odpowiedzialnoœci cywilnej multiagenta
wyboru miêdzy konkurencyjnymi propozycjami ubezpieczenia, lecz po prostu
„posiada” komplementarny „portfel ubezpieczeñ”, obejmuj¹cy wszystkie grupy
ubezpieczeñ, które mog¹ interesowaæ klientów, uzupe³niaj¹c braki w „ofercie”
jednego ubezpieczyciela „ofert¹” innego. Wszak s¹ zak³ady ubezpieczeñ, które
prowadz¹ dzia³alnoœæ tylko w wybranych grupach danego dzia³u ubezpieczeñ.
Zw³aszcza w takim wypadku agenci mog¹ byæ zainteresowani, a¿eby w zakresie
pozosta³ych grup móc oferowaæ ubezpieczenia innych zak³adów ubezpieczeñ.
Wydaje siê, ¿e uzasadnienie dla szczególnego uregulowania statusu multiagenta istnieje jedynie wówczas, gdy „oferuje” on klientom ubezpieczenia, które s¹
wobec siebie konkurencyjne (tzn. ubezpieczenia od ró¿nych ubezpieczycieli,
nale¿¹ce do tej samej grupy w ramach danego dzia³u). Tylko bowiem w takim
wypadku z dzia³alnoœci¹ multiagenta wi¹¿¹ siê pewne specyficzne ryzyka, wynikaj¹ce przede wszystkim z faktu, ¿e nie zawsze mo¿na ustaliæ relacjê pomiêdzy
wyrz¹dzon¹ przezeñ szkod¹ a wykonywaniem czynnoœci agencyjnych dla konkretnego ubezpieczyciela (choæ wbrew pozorom w wielu przypadkach jest to
mo¿liwe).
Niezale¿nie od powy¿szego, warto jeszcze raz podkreœliæ, ¿e de lege lata
multiagent jest odmian¹ agenta ubezpieczeniowego, w konsekwencji czego winien byæ traktowany jako reprezentant interesów zak³adów ubezpieczeñ, z którymi wi¹¿¹ go umowy agencyjne (umowa taka kreuje m.in. obowi¹zek lojalnoœci
agenta wobec pryncypa³a). Choæ w przypadku multiagenta stosowanie przepisu
art. 760 k.c. statuuj¹cego ów obowi¹zek nastrêcza pewne w¹tpliwoœci (obowi¹zek lojalnoœci ci¹¿y bowiem na agencie wobec wiêcej ni¿ jednego ubezpieczyciela, a przecie¿ ich interesy mog¹ byæ ze sob¹ sprzeczne), to jednak nie budzi w¹tpliwoœci, ¿e przepis ów nie dotyczy relacji agenta z ubezpieczaj¹cym (dla
uproszczenia wywodu pos³ugujê siê ogólnym pojêciem ubezpieczaj¹cego równie¿ w tych wypadkach, gdy chodzi o przysz³ego ubezpieczaj¹cego, czyli „podmiot poszukuj¹cy ochrony ubezpieczeniowej” w rozumieniu art. 4 ustawy o poœrednictwie ubezpieczeniowym).
Powy¿sze uwagi pozwalaj¹ równie¿ w jednoznaczny sposób odró¿niæ instytucjê multiagenta od instytucji brokera ubezpieczeniowego. Otó¿ broker ubezpieczeniowy dzia³a na zlecenie ubezpieczaj¹cego i w jego interesie. Broker pozyskuje z rynku ubezpieczeniowego oferty ubezpieczenia dostosowane do potrzeb klienta. Wybór nie jest przy tym ograniczony do konkretnych ubezpieczycieli (jak w przypadku multiagenta). Na brokerze ci¹¿y obowi¹zek reprezentowania interesu ubezpieczaj¹cego w relacjach z ubezpieczycielami, a kluczowe
dla jego wype³nienia jest udzielenie rekomendacji dotycz¹cej tego, która spoœród umów ubezpieczenia proponowanych przez ró¿nych ubezpieczycieli w optymalny sposób zabezpieczy interesy ubezpieczaj¹cego. Obowi¹zek udzielenia
rekomendacji nie dotyczy natomiast agenta ubezpieczeniowego (w tym multiagenta). Oczywiœcie, agent winien w sposób rzetelny i uczciwy przedstawiæ ubezpieczaj¹cemu informacjê o umowach ubezpieczenia, które proponuje, nie ma
jednak obowi¹zku zabiegania o jego interesy. Ustawa o poœrednictwie ubezpieczeniowym nie zawiera w rozdziale poœwiêconym agentowi ubezpieczeniowemu przepisu bêd¹cego odpowiednikiem art. 26 ust. 1 pkt 2, nak³adaj¹cego na
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brokera ubezpieczeniowego obowi¹zek udzielenia podmiotowi poszukuj¹cemu
ochrony ubezpieczeniowej porady, w oparciu o rzeteln¹ analizê ofert w liczbie
wystarczaj¹cej do opracowania rekomendacji najw³aœciwszej umowy ubezpieczenia oraz wyjaœnienia podstaw, na których opiera siê rekomendacja. Powinnoœæ udzielenia ubezpieczaj¹cemu rzetelnej informacji przez agenta (multiagenta) nie ma podstawy kontraktowej, a jej naruszenie mo¿e rodziæ jedynie
odpowiedzialnoœæ ex delicto. Obowi¹zek udzielenia rekomendacji przez brokera ubezpieczeniowego jest zaœ elementem stosunku prawnego wynikaj¹cego
z umowy brokerskiej. Obowi¹zek ten idzie te¿ dalej, ni¿ zwyk³a powinnoœæ
udzielenia na etapie przedkontraktowym prawdziwej informacji o postanowieniach proponowanej umowy.
Wprawdzie niektórzy multiagenci zdaj¹ siê prowadziæ swoj¹ dzia³alnoœæ
w taki sposób, i¿ w praktyce jest ona zbli¿ona do dzia³alnoœci brokerskiej, niemniej jednak takie dzia³anie i uzurpowanie sobie przez multiagentów statusu
quasi-brokerów ubezpieczeniowych jest sprzeczne z ustaw¹ o poœrednictwie
ubezpieczeniowym. Warto na marginesie zwróciæ uwagê, ¿e tego typu konfuzja
statusu brokera i multiagenta ubezpieczeniowego wystêpuje niekiedy równie¿
w literaturze przedmiotu6.
Podsumowuj¹c tê czêœæ rozwa¿añ, trzeba raz jeszcze przypomnieæ, ¿e kluczowa ró¿nica miêdzy multiagentem i brokerem ubezpieczeniowym polega na tym,
¿e multiagent dzia³a na zlecenie i w interesie ubezpieczycieli, a broker na zlecenie i w interesie ubezpieczaj¹cego. Nawet jeœli multiagent stwarza ubezpieczaj¹cemu mo¿liwoœæ wyboru spoœród propozycji ubezpieczenia pochodz¹cych
od kilku konkuruj¹cych ze sob¹ ubezpieczycieli, to dzia³a w tym zakresie na rzecz
owych ubezpieczycieli i wykonywane przez niego czynnoœci nie mog¹ byæ uto¿samiane z czynnoœciami brokerskimi, których istot¹ jest pozyskanie na rynku optymalnej dla ubezpieczaj¹cego oferty ubezpieczenia i udzielenie mu rekomendacji,
która z pozyskanych ofert najpe³niej zabezpiecza jego interesy, a tak¿e reprezentowanie ubezpieczaj¹cego w negocjacjach z zak³adem ubezpieczeñ.
3. Ustawowy model odpowiedzialnoœci cywilnej multiagenta
Na podstawie powy¿szych uwag mo¿na stwierdziæ, ¿e w ujêciu prawnym pozycja multiagenta jest diametralnie ró¿na od pozycji brokera ubezpieczeniowego zarówno w relacji z zak³adami ubezpieczeñ, jak i z ubezpieczaj¹cymi. Multiagent jest bowiem po prostu szczególn¹ postaci¹ agenta, a nie quasi-brokerem.
Tymczasem model jego odpowiedzialnoœci zosta³ ukszta³towany w ustawie o poœrednictwie ubezpieczeniowym na wzór modelu odpowiedzialnoœci brokera
ubezpieczeniowego. Z art. 11 ust. 2 tej¿e ustawy wynika bowiem, ¿e za czynnoœci multiagenta nie ponosi odpowiedzialnoœci zak³ad ubezpieczeñ – odpowiedzialnoœæ tê ponosi wy³¹cznie sam agent. Co prawda w literaturze prezentowana jest równie¿ inna interpretacja tego przepisu (wed³ug T. Wiœniewskiego regulacja art. 11 ust. 2 ustawy o poœrednictwie ubezpieczeniowym nie wy³¹cza
6
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E. Wieczorek, (w:) Prawo ubezpieczeñ gospodarczych. Komentarz, t. I (red. Z. Brodecki,
M. Serwach, M. Glicz), wyd. 2., Warszawa 2010, s. 1134.
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mo¿liwoœci zastosowania art. 429 k.c. do odpowiedzialnoœci zak³adu ubezpie7
czeñ za multiagenta ), niemniej w moim przekonaniu interpretacja ta nie jest
zasadna. Gdyby j¹ przyj¹æ, niezrozumia³y by³by sens art. 11 ust. 2 ustawy o poœrednictwie ubezpieczeniowym. Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e przecie¿ odpowiedzialnoœæ zak³adu ubezpieczeñ za agenta wy³¹cznego, uregulowana w art. 11
ust. 1, nie wyklucza odpowiedzialnoœci samego agenta, to gdyby uznaæ, ¿e sens
ust. 2 polega wy³¹cznie na potwierdzeniu identycznej regu³y w odniesieniu do
multiagenta, nie zawiera³by on w istocie ¿adnej normy i by³by zbêdny, stanowi¹c ustawowe superfluum. Za³o¿enie racjonalnego prawodawcy nie pozwala
na tak¹ wyk³adniê (nie sposób przyj¹æ, by w tekœcie ustawy znajdowa³y siê przepisy zbêdne, bez znaczenia normatywnego). Uwa¿am zatem, ¿e art. 11 ust. 2
ustawy o poœrednictwie ubezpieczeniowym nale¿y interpretowaæ jako wy³¹czenie odpowiedzialnoœci zak³adów ubezpieczeñ, na rzecz lub w imieniu których
multiagent dzia³a, za wyrz¹dzone przezeñ szkody. Ten sposób rozumienia owe8
go przepisu zdaje siê te¿ przewa¿aæ w literaturze i jest reprezentowany
9
w orzecznictwie .
Zarazem nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w praktyce szkody, które mo¿e wyrz¹dziæ
multiagent, mog¹ byæ niekiedy bardzo podobne, do tych, które mo¿e wyrz¹dziæ
agent wy³¹czny. Pewne ryzyka, które stwarza dzia³alnoœæ multiagenta dla klienta
s¹ to¿same z zagro¿eniami, które stwarza dzia³alnoœæ agenta wy³¹cznego. Na
przyk³ad mo¿na sobie wyobraziæ zawarcie umowy ubezpieczenia za poœrednictwem multiagenta, dzia³aj¹cego w imieniu ubezpieczyciela, lecz z przekroczeniem pe³nomocnictwa. Tak¹ sam¹ szkodê wyrz¹dziæ mo¿e równie¿ agent wy³¹czny, natomiast jest trudne do wyobra¿enia, ¿eby tego typu dzia³ania móg³ dopuœciæ siê broker ubezpieczeniowy (który przecie¿ z za³o¿enia nie wystêpuje
w imieniu ubezpieczyciela). O ile w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia
z przekroczeniem zakresu pe³nomocnictwa przez agenta wy³¹cznego orzecznictwo s¹dowe przyjmuje, i¿ za wynik³¹ st¹d szkodê odpowiedzialnoœæ ponosi zak³ad
ubezpieczeñ, a rozmiar odszkodowania mo¿e byæ równy wartoœci nieuzyskanego
œwiadczenia z tytu³u nieskutecznie zawartej umowy ubezpieczenia10, o tyle
7
8
9
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T. Wiœniewski, op. cit., s. 48.
Tak P. Sukiennik, op. cit., s. 12, E. Wieczorek, op. cit.
Na przyk³ad, w wyroku S¹du Apelacyjnego w Gdañsku z 28 grudnia 2012 r., V ACa 941/2012
(Lexis.pl nr 6717907) stwierdzono: „Przywo³ana w apelacji regulacja przewidziana w art. 11
ust. 2 ustawy nie zmienia wspomnianej zasady, a mianowicie tego, ¿e okreœlony w niej agent
jest przedstawicielem ubezpieczyciela i w jego imieniu zawiera umowê ubezpieczenia. Przewiduje jedynie, na wypadek wyrz¹dzenia przez takiego przedstawiciela szkody ubezpieczaj¹cemu, jego osobist¹ odpowiedzialnoœæ, zwalniaj¹c z niej zleceniodawcê, tj. zak³ad ubezpieczeñ”. Zarazem S¹d doda³ doœæ oczywiste stwierdzenie, i¿ „Nie znaczy to jednak, ¿e uchyla odpowiedzialnoœæ zak³adu ubezpieczeñ z tytu³u zawartej umowy i jej wykonania. Odpowiedzialnoœæ przewidziana w art. 11 ust. 2 ustawy dotyczy bowiem szkód bezpoœrednio wyrz¹dzonych ubezpieczonemu przy wykonywaniu czynnoœci poœrednictwa ubezpieczeniowego,
innych ni¿ wynikaj¹ce z zawartej umowy, za konsekwencje której odpowiada zak³ad ubezpieczeñ, skoro w jego imieniu i na jego rzecz j¹ zawarto.”
Zob. np. wyrok S¹du Najwy¿szego z 16 wrzeœnia 2009 r., II CSK 112/09 z glos¹ M. Frasa, Prawo Asekuracyjne 2010, nr 1.
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w przypadku multiagenta odpowiedzialnoœæ spoczywaæ bêdzie wy³¹cznie na poœredniku.
W literaturze przedmiotu wskazano, ¿e wy³¹czenie odpowiedzialnoœci
zak³adów ubezpieczeñ za szkody wyrz¹dzone przez multiagenta, ma swoje
uzasadnienie w tym, ¿e niejednokrotnie nie da siê zidentyfikowaæ zak³adu
ubezpieczeñ, na rzecz którego multiagent dzia³a³ wyrz¹dzaj¹c okreœlon¹ szkodê11. Jak wspomniano, teza ta w wielu przypadkach jest zapewne prawdziwa,
z drugiej jednak strony nieraz mo¿liwe jest jednak ustalenie, dla którego ubezpieczyciela agent podj¹³ czynnoœci, w wyniku których klient poniós³ szkodê.
Dotyczy to chocia¿by przytoczonego powy¿ej przyk³adu zawarcia umowy ubezpieczenia z przekroczeniem zakresu pe³nomocnictwa. Przecie¿ nie ma wówczas w¹tpliwoœci na rzecz którego ubezpieczyciela dzia³a³ agent, nawet jeœli
czyni³ to wychodz¹c poza zakres umocowania. Nasuwa siê zatem pytanie, czy
ustawodawca nie poszed³ zbyt daleko, wy³¹czaj¹c en bloc odpowiedzialnoœæ
ubezpieczycieli za szkody wyrz¹dzone przez multiagenta? Wszak¿e mo¿na
by³oby sobie wyobraziæ ograniczenie regu³y, zgodnie z któr¹ ów poœrednik samodzielnie odpowiada za wyrz¹dzone szkody do sytuacji, gdy nie jest mo¿liwe
ustalenie zwi¹zku pomiêdzy szkod¹ a dzia³aniem przez agenta na rzecz konkretnego ubezpieczyciela. Oczywiœcie postulat taki mo¿na zg³aszaæ wy³¹cznie
de lege ferenda.
Dla unikniêcia w¹tpliwoœci warto dodaæ, ¿e multiagent mo¿e oczywiœcie odpowiadaæ równie¿ wobec ubezpieczycieli, z którymi ³¹cz¹ go umowy agencyjne.
Szkody, których mo¿e dopuœciæ siê ten poœrednik mog¹ wynikaæ np. z defraudacji pobranej sk³adki ubezpieczeniowej (zw³aszcza w kontekœcie art. 6a ustawy
o poœrednictwie ubezpieczeniowym). Godzi siê jednak zauwa¿yæ, ¿e w myœl
art. 11 ust. 2 ustawy o poœrednictwie ubezpieczeniowym agent ubezpieczeniowy wykonuj¹cy czynnoœci agencyjne na rzecz wiêcej ni¿ jednego zak³adu ubezpieczeñ w zakresie tego samego dzia³u ubezpieczeñ, zgodnie z za³¹cznikiem do
ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej, odpowiada za szkody wyrz¹dzone
klientowi, ubezpieczaj¹cemu, ubezpieczonemu lub osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia. Przepisy te nie wspominaj¹ o odpowiedzialnoœci multiagenta
wobec zak³adu ubezpieczeñ (okreœlenie „osoba uprawniona z umowy ubezpieczenia” jest bowiem u¿ywane w ustawodawstwie w sposób, który wyklucza objêcie nim zak³adu ubezpieczeñ12). Nie powinno byæ jednak w¹tpliwoœci, ¿e multiagent, którzy wyrz¹dzi³ szkodê zak³adowi ubezpieczeñ w zwi¹zku z wykonywaniem czynnoœci agencyjnych, odpowiada wobec zak³adu za tê szkodê. Nie da siê
broniæ tezy, ¿e celem art. 11 ust. 2 nie by³o wy³¹czenie tej odpowiedzialnoœci.
Trudno by³oby znaleŸæ uzasadnienie aksjologiczne lub celowoœciowe dla tego
rozwi¹zania, a brzmienie przepisu nie wskazuje na wy³¹czenie w tym zakresie
art. 415 lub 471 k.c.
11
12
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T. Wiœniewski, op. cit., s. 33.
Zob. np. art. 3 ust. 5 pkt 2, art. 9, czy art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o dzia³alnoœci
ubezpieczeniowej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 950, z póŸn. zm.).
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4. Obowi¹zkowe ubezpieczenie OC multiagenta
Ustawodawca, wy³¹czaj¹c odpowiedzialnoœæ zak³adu ubezpieczeñ za szkody
wyrz¹dzone przez multiagenta, na³o¿y³ nañ jednoczeœnie obowi¹zek zawarcia
umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej. Ubezpieczenie to ma w za³o¿eniu zast¹piæ odpowiedzialnoœæ zak³adu ubezpieczeñ za agenta wy³¹cznego.
Nale¿y jednak zwróciæ uwagê, ¿e ochrona interesów klienta w przypadku szkód
wyrz¹dzonych przez multiagenta jest znacznie s³absza, ni¿ w przypadku szkód
wyrz¹dzonych przez agenta wy³¹cznego. Co do szkód wyrz¹dzonych przez
agenta wy³¹cznego, nie budzi w¹tpliwoœci, ¿e zak³ad ubezpieczeñ ponosi za nie
odpowiedzialnoœæ niezale¿nie od postaci winy agenta wy³¹cznego (a nawet niezale¿nie od tego, czy w ogóle mo¿na mu winê przypisaæ13). Natomiast ubezpieczenie OC multiagenta nie obejmuje winy umyœlnej poœrednika, co wynika
z art. 9 ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych14. Nie jest przy tym moim celem krytyka tego przepisu, bowiem – jak siê wydaje – jego aktualny kszta³t zosta³
ustalony z uwzglêdnieniem realiów rynkowych dotycz¹cych dostêpnoœci
i kosztów ubezpieczeñ OC obejmuj¹cych szkody wyrz¹dzone umyœlnie przez
ubezpieczonego. Niemniej, za szkody wyrz¹dzone umyœlnie przez multiagenta odpowiada on sam, co mo¿e oznaczaæ w wielu przypadkach trudnoœci
w faktycznym zaspokojeniu kierowanych wobec niego roszczeñ, zw³aszcza
o wiêkszej wartoœci.
W analogiczny sposób kszta³tuje siê zakres ochrony ubezpieczeniowej
w przypadku ubezpieczenia OC brokerów ubezpieczeniowych. Wszak ubezpieczyciel OC brokera ubezpieczeniowego równie¿ nie odpowiada za szkody wyrz¹dzone umyœlnie przez brokera. Nale¿y jednak przypomnieæ, ¿e brokera
ubezpieczeniowego anga¿uje ubezpieczaj¹cy. Skoro to on decyduje o wyborze
brokera, jest zrozumia³e, i¿ on równie¿ powinien ponosiæ przynajmniej czêœæ
ewentualnych negatywnych konsekwencji dzia³añ lub zaniechañ zatrudnionego przez siebie poœrednika. Inaczej jest w przypadku multiagenta, albowiem decyzja o zawarciu z nim umowy agencyjnej nale¿y do zak³adu ubezpieczeñ, którego interesy ów agent reprezentuje w relacjach z ubezpieczaj¹cym. Nale¿y
zatem powróciæ do pytania o zasadnoœæ wy³¹czenia co do zasady odpowiedzialnoœci ubezpieczycieli za dzia³ania i zaniechania multiagentów.
Jak wspomniano, w œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, istnieje wyraŸna ró¿nica pomiêdzy dzia³alnoœci¹ brokera ubezpieczeniowego i multiagenta. W praktyce jednak niektórzy multiagenci uzurpuj¹ sobie status quasi-brokerów ubezpieczeniowych, wkraczaj¹c w obszar zastrze¿ony dla przedstawicieli
tej drugiej profesji poprzez udzielenie rekomendacji ubezpieczaj¹cym i podszywanie siê pod rzeczników ich interesów. Choæ dzia³alnoœæ ta nie mieœci siê
w zakresie definicji ustawowej pojêcia czynnoœci agencyjnych, nie powinno jednak budziæ w¹tpliwoœci, ¿e je¿eli multiagent wyrz¹dzi w zwi¹zku z jej prowadze13
14

T. Wiœniewski, op. cit., s. 40–41
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( tekst jedn. Dz. U.
z 2013 r. poz. 392, z póŸn. zm.).
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niem szkodê ubezpieczaj¹cemu, bêdzie ponosiæ za ni¹ odpowiedzialnoœæ. Powstaje jednak pytanie, czy w takim wypadku ubezpieczaj¹cy mo¿e oczekiwaæ
kompensacji tego rodzaju szkód przez ubezpieczyciela OC multiagenta? Kwestia ta mo¿e budziæ w¹tpliwoœci. Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o poœrednictwie
ubezpieczeniowym agent ubezpieczeniowy, wykonuj¹cy czynnoœci na rzecz
wiêcej ni¿ jednego zak³adu ubezpieczeñ w zakresie tego samego dzia³u ubezpieczeñ, podlega obowi¹zkowi ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej w zakresie odpowiedzialnoœci za szkody powsta³e z tytu³u wykonywania czynnoœci
agencyjnych. Jak natomiast wspomniano, udzielanie rekomendacji ubezpieczaj¹cym wykracza poza dzia³alnoœæ agencyjn¹ i wchodzi w zakres dzia³alnoœci
brokerskiej, której agentowi wykonywaæ nie wolno. W zwi¹zku z tym mo¿na by
twierdziæ, ¿e szkody wyrz¹dzone wskutek wykonywania tych czynnoœci nie s¹
objête ubezpieczeniem OC multiagenta, podobnie, jak nie jest objête tym ubezpieczeniem np. udzielanie porad prawnych czy podatkowych. Tezê tê zdaje siê
potwierdzaæ brzmienie rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 23 czerwca
2005 r. w sprawie obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej
15
z tytu³u wykonywania czynnoœci agencyjnych , które w § 2 ust. 1 wyraŸnie
wskazuje, i¿ zakresem ubezpieczenia objêta jest odpowiedzialnoœæ agenta ubezpieczeniowego za szkody wyrz¹dzone w nastêpstwie dzia³ania lub zaniechania
ubezpieczonego w zwi¹zku z wykonywaniem czynnoœci agencyjnych, o których
mowa w art. 4 pkt 1 ustawy o poœrednictwie ubezpieczeniowym (podkr. autora). Przy literalnej interpretacji wy¿ej wymienionych przepisów dotycz¹cych
ubezpieczenia OC multiagenta, nale¿a³oby dojœæ do wniosku, i¿ ubezpieczenie
obowi¹zkowe tego rodzaju poœrednika ubezpieczeniowego nie zapewnia dostatecznej ochrony interesów klientów. Przy tym jest oczywiste, ¿e w tym wypadku
nie wchodzi w rachubê odpowiedzialnoœæ ¿adnego z zak³adów ubezpieczeñ,
z którymi multiagenta ³¹czy umowa agencyjna.
Jak wspomniano, nie ma w¹tpliwoœci, ¿e multiagent, którzy wyrz¹dzi³ szkodê zak³adowi ubezpieczeñ w zwi¹zku z wykonywaniem czynnoœci agencyjnych
odpowiada wobec zak³adu za tê szkodê. Skoro multiagent odpowiada wobec
zak³adu ubezpieczeñ, powstaje pytanie, czy odpowiedzialnoœæ ta objêta jest jego
ubezpieczeniem OC. Przepisy wspomnianego rozporz¹dzenia Ministra Finansów w sprawie obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej
z tytu³u wykonywania czynnoœci agencyjnych, nie daj¹ jasnej odpowiedzi na to
pytanie. Z jednej strony mówi¹ o objêciu ubezpieczeniem szkody powsta³ej
w nastêpstwie dzia³ania lub zaniechania ubezpieczonego w zwi¹zku z wykonywaniem czynnoœci agencyjnych. W tym zakresie mieœci siê równie¿ odpowiedzialnoœæ wobec zak³adu ubezpieczeñ. Z drugiej strony, mo¿na mieæ w¹tpliwoœci, czy by³o intencj¹ prawodawcy objêcie tym ubezpieczeniem równie¿ szkód
wyrz¹dzonych zak³adowi ubezpieczeñ. Wydaje siê, ¿e wymóg zawarcia umowy
ubezpieczenia OC przez multiagenta mia³ na celu przede wszystkim ochronê
klientów. Mimo tych dylematów, aktualne brzmienie rozporz¹dzenia pozwala
broniæ tezy, ¿e ubezpieczenie to obejmuje jednak równie¿ szkody wyrz¹dzone
15
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przez multiagenta zak³adowi ubezpieczeñ. Asumpt do takiej wyk³adni daje
zw³aszcza § 2 ust. 3 pkt 3, który przewiduje wy³¹czenie odpowiedzialnoœci ubezpieczyciela, udzielaj¹cego ochrony w zakresie OC multiagentowi, za szkody polegaj¹ce na zap³acie kar umownych. Je¿eli prawodawca wy³¹czy³ z zakresu
ubezpieczenia obowi¹zek zap³aty kar umownych, to znaczy, ¿e bez tego wy³¹czenia ubezpieczenie obejmowa³oby ów obowi¹zek. Obowi¹zek zap³aty kar
umownych przez multiagenta mo¿e tymczasem powstaæ przede wszystkim
w jego relacjach z zak³adem ubezpieczeñ. To z zak³adem ubezpieczeñ (a nie
z ubezpieczaj¹cym) multiagenta ³¹czy wszak umowa. Poprzez omawiane wy³¹czenie odpowiedzialnoœci, ustawodawca zdaje siê zatem potwierdzaæ, ¿e
ubezpieczenie OC multiagenta co do zasady obejmuje równie¿ roszczenia wynikaj¹ce z umów, w tym roszczenia zak³adu ubezpieczeñ wobec multiagenta
(oczywiœcie poza roszczeniami o zap³atê kar umownych). W moim przekonaniu
rozwi¹zanie takie jest jednak wadliwe. Inny jest bowiem gospodarczy cel ubezpieczenia obowi¹zkowego OC multiagenta. Uprawniony jest wiêc postulat de
lege ferenda doprecyzowania zakresu ochrony ubezpieczeniowej multiagenta
w jego ubezpieczeniu OC.
5. Konkluzje
Powy¿sze rozwa¿ania prowadz¹ do wniosku, ¿e model odpowiedzialnoœci
cywilnej za szkody wyrz¹dzone przez multiagenta w ujêciu ustawy o poœrednictwie ubezpieczeniowym daleki jest od doskona³oœci. Nie zapewnia on bowiem dostatecznej ochrony klientów zawieraj¹cych umowy ubezpieczenia za
poœrednictwem multiagentów. Mimo ¿e multiagenci anga¿owani s¹ przez
zak³ady ubezpieczeñ, ich odpowiedzialnoœæ za dzia³ania i zaniechania multiagentów jest wy³¹czona, nawet w tych wypadkach, gdy mo¿na ustaliæ zwi¹zek pomiêdzy szkod¹ wyrz¹dzon¹ przez tego poœrednika a czynnoœciami podejmowanymi przezeñ na rzecz danego ubezpieczyciela. Z drugiej strony, obowi¹zkowe
ubezpieczenie OC multiagenta, które zapewne mia³o byæ substytutem odpowiedzialnoœci zak³adu ubezpieczeñ anga¿uj¹cego agenta wy³¹cznego, nie daje
gwarancji naprawienia wszystkich szkód, które mo¿e w praktyce wyrz¹dziæ
multiagent.
Powy¿sze uwagi pozwalaj¹ postawiæ tezê, ¿e konieczne jest ponowne przemyœlenie modelu dzia³alnoœci multiagentów i zasad odpowiedzialnoœci cywilnej
za wyrz¹dzone przez nich szkody. Zarazem na tym etapie nie sposób formu³owaæ konkretnych postulatów de lege ferenda. Nie jest wykluczone, ¿e wraz
z implementacj¹ nowej dyrektywy w sprawie poœrednictwa ubezpieczeniowego
zmianie mo¿e ulec sam model poœrednictwa (zob. m.in. rozdzia³ VI projektu dyrektywy i zawarte w nim propozycje dotycz¹ce na³o¿enia obowi¹zku udzielenia
porady, odnosz¹ce siê równie¿ do poœredników zale¿nych, a nawet samych
ubezpieczycieli, które mog¹ doprowadziæ do zatarcia opisanego powy¿ej – obecnie doœæ czytelnego rozró¿nienia miêdzy brokerem a multiagentem, dokonywanego m.in. na podstawie kryterium obowi¹zku udzielenia rekomendacji).
Ponadto, projekt tej dyrektywy zawiera wiele innych rozwi¹zañ, które w istotny
sposób wzmocni¹ ochronê klientów zawieraj¹cych umowy ubezpieczenia za
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poœrednictwem poœredników ubezpieczeniowych. Dopiero w kontekœcie ca³okszta³tu nowych regulacji prawnych dotycz¹cych poœrednictwa ubezpieczeniowego bêdzie mo¿na rozwa¿yæ, w jakim zakresie za dzia³ania poœrednika powinien odpowiadaæ zak³ad ubezpieczeñ, a w jakim zakresie odpowiedzialnoœæ tê
ma ponosiæ sam poœrednik (oraz jego ubezpieczyciel OC). Wa¿ne jest jednak,
aby unikn¹æ w tych unormowaniach opisanych powy¿ej luk.
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Civil Liability of an Independent Insurance Agent
As the law stands now, an independent insurance agent (in Polish called “multiagent”) is a type of
an insurance agent and should be treated as representing the interests of the insurance companies with which he or she has entered into agency contracts. An independent agent ought to be
consistently distinguished from an insurance broker, the latter acting on behalf and in the interests of the insurance taker. Even though an independent agent is simply a special type of agent,
not a quasi broker, the Insurance Intermediation Act models his liability regime on that of an insurance broker where it excludes the liability of insurance companies for losses occasioned by an independent agent acting on their behalf. The exclusion is claimed to be reasonable because it is often impossible to identify the insurance company an agent acted for while causing a particular
loss. Although this is surely true in many cases, it is sometimes possible to find the insurance company for which an agent was acting when he or she harmed a client. While the law excludes insurance company’s liability for losses caused by independent agents, it requires the latter to take out
liability insurance. However, it does not cover the independent agent’s intentional fault (whereas
the insurance company is liable for losses caused intentionally by an exclusive agent). Thus, the
liability for losses caused by an independent agent intentionally is only on the agent himself, which
can lead to practical enforcement problems, especially with large claims. As such, the Insurance
Intermediation Act’s model of liability for losses caused by independent agents is far from ideal because it does not offer sufficient consumer protection. It remains to be seen if there are reasons
for excluding insurers’ liability for acts and omissions of their independent agents even when the
loss caused by the agents may be linked to their acting for a specific insurer.
Keywords: independent agent, exclusive agent, insurance broker, liability insurance for independent agents and insurance brokers.
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