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Odmowa przyjêcia œwiadczenia
ubezpieczeniowego
w ubezpieczeniach na ¿ycie
W artykule wskazano na ró¿ne funkcje i cechy umowy ubezpieczenia na ¿ycie, przede wszystkim
funkcjê ochronn¹, a tak¿e funkcjê uzupe³niaj¹c¹ w stosunku do umów kredytu lub po¿yczki, czyli
wykorzystanie umowy ubezpieczenia na ¿ycie jako jednej z podstawowych form zabezpieczenia
wierzytelnoœci, np. zabezpieczenia kredytu hipotecznego.
Autorka omawia charakter prawny i zakres uprawnienia do wskazania uposa¿onego w umowach
ubezpieczenia na ¿ycie. Przedstawia m.in. pojêcie osoby uposa¿onej, pojêcie uposa¿onego zastêpczego, charakter prawny czynnoœci przyjêcia przez uposa¿onego sumy ubezpieczenia oraz sytuacjê, gdy uposa¿ony odmawia, w ca³oœci lub czêœci, przyjêcia kwoty przys³uguj¹cego mu œwiadczenia. Sytuacje takie nie s¹ uregulowane w przepisach prawnych, co stanowi istotn¹ lukê. Autorka
postuluje wprowadzenie regulacji dotycz¹cych odmowy przyjêcia sumy ubezpieczenia oraz zasad
postêpowania ubezpieczyciela w takiej sytuacji.
S³owa kluczowe: suma ubezpieczenia, uposa¿ony, wskazanie uposa¿onego, bezskutecznoœæ
wskazania uposa¿onego, brak uposa¿onego, uposa¿ony zastêpczy, podzia³ sumy ubezpieczenia.

1. Wprowadzenie
Umowa ubezpieczenia na ¿ycie pe³ni szereg funkcji, przede wszystkim jednak ma zapewniæ ochronê i stabilnoœæ finansow¹ bliskich ubezpieczonego na
wypadek jego œmierci. Osoby te, o ile zosta³y wyznaczone, zostaj¹ uposa¿onymi.
Niezale¿nie i równolegle, wraz z rozwojem rynku kredytów i po¿yczek, powsta³a
koniecznoœæ zabezpieczenia podstawowego ryzyka banku lub firmy po¿yczkowej – otrzymania zwrotu udzielonej kwoty w przypadku œmierci kredytobiorcy
1
lub po¿yczkobiorcy w takcie trwania umowy . W takich umowach u¿yteczne dla
obu stron umowy kredytu jest wykorzystanie umowy ubezpieczenia na ¿ycie
jako jednej z podstawowych form zabezpieczenia wierzytelnoœci. W zawieranych umowach ubezpieczenia na ¿ycie jako uposa¿ony wskazywany jest bank
lub instytucja po¿yczkowa.
Zasady wskazywania osoby uposa¿onej zawieraj¹ odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego, reguluj¹c tak¿e sytuacje, kiedy wskazanie uposa¿onego
okaza³o siê bezskuteczne oraz kiedy wskazanie nie mia³o miejsca lub nie mo¿na ustaliæ jego osoby. Jednak¿e brakuje przepisów w sposób jednoznaczny
odnosz¹cych siê do sytuacji, kiedy zidentyfikowany uposa¿ony odmawia w ca³oœci lub czêœci przyjêcia kwoty przys³ugujacego mu œwiadczenia. Sytuacje
1
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takie pojawiaj¹ siê przede wszystkim, kiedy po¿yczka lub kredyt zosta³a ca³kowicie sp³acona lub kiedy zobowi¹zanie to zosta³o sp³acone czêœciowo, a kwota
œwiadczenia ubezpieczeniowego, przys³uguj¹ca uposa¿onemu bankowi, nie
ulega zmniejszeniu wraz z dokonywanymi sp³atami. Tak¿e w ¿yciu prywatnym mog¹ pojawiæ siê sytuacje, kiedy uposa¿ony z ró¿nych wzglêdów nie chce
przyj¹æ œwiadczenia przys³uguj¹cego mu z tytu³u œmierci ubezpieczonego.
Niestety nasze przepisy prawa nie odnosz¹ siê bezpoœrednio do takich sytuacji, obci¹¿aj¹c poszukuj¹cych rozwi¹zañ praktyków podejmowanymi decyzjami.
Umowa ubezpieczenia na ¿ycie jest umow¹ o szczególnym charakterze i wymiarze. Ubezpieczane zdarzenie, jakim jest zgon ubezpieczonego, w zasadzie
ma charakter umowy ubezpieczenia zawieranej na rzecz osoby trzeciej, poniewa¿ z za³o¿enia, w razie zajœcia wypadku ubezpieczeniowego, jakim jest œmieræ
osoby ubezpieczonej, œwiadczenie ubezpieczeniowe ma otrzymaæ osoba trzecia,
wskazana przez ubezpieczaj¹cego jako uposa¿ona. Zajœcie tego zdarzenia ubezpieczeniowego powoduje zatem powstanie roszczenia o wyp³atê œwiadczenia po
stronie uposa¿onego.
St¹d w ubezpieczeniach na ¿ycie kluczowym pojêciem jest osoba uposa¿ona, jako uprawniona do otrzymania sumy ubezpieczenia po œmierci ubezpieczonego. Nale¿y bowiem zwróciæ uwagê na szczególny status
œwiadczenia przys³uguj¹cego z umowy ubezpieczenia na ¿ycie: œrodki te nie
wchodz¹ w sk³ad masy spadkowej, co wynika z przyjêtej filozofii, i¿ uposa¿onym
mo¿e byæ ka¿dy, niekoniecznie osoba, której ustawowo nale¿y siê spadek. Dlatego w przypadku ubezpieczenia na ¿ycie „uposa¿ony” nie znaczy to samo, co
„spadkobierca”, zgodnie z przepisem art. 831 § 3 k.c., stwierdzaj¹cym, i¿:
„Suma ubezpieczenia przypadaj¹ca uprawnionemu nie nale¿y do spadku po
ubezpieczonym”. Osoba wskazana przez ubezpieczonego w przypadku jego
œmierci uzyskuje œwiadczenie bezpoœrednio od ubezpieczyciela bez koniecznoœci przeprowadzania postêpowania spadkowego, a poniewa¿ kwota œwiadczenia
nie wchodzi w sk³ad masy spadkowej, to jest ono zwolnione z podatku od spadków i darowizn. W konsekwencji, je¿eli masa spadkowa by³a obci¹¿ona d³ugami, wierzyciele nie mog¹ z tego œwiadczenia zaspokajaæ swoich wierzytelnoœci.
Co wiêcej, kwoty nale¿ne z tytu³u ubezpieczenia na ¿ycie s¹ tak¿e wy³¹czone
z podzia³u maj¹tku w przypadku rozwodu.
Oczywiœcie, szczególnie w chwili obecnej, ubezpieczenia na ¿ycie pe³ni¹
wiele innych funkcji, np. ubezpieczenia o charakterze inwestycyjnym, zaliczane do grupy 3 dzia³u II za³¹cznika do ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej2, przede wszystkim s³u¿¹ pomna¿aniu kapita³u ubezpieczonego i akumulacji oszczêdnoœci, co jest niezbêdne choæby ze wzglêdu na niewydolnoœæ pañstwowych systemów zabezpieczenia spo³ecznego. Jednak nawet
w tych ubezpieczeniach istnieje koniecznoœæ precyzyjnego uregulowania
2

Ustawa z dnia 11 wrzeœnia 2015 r. o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst
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problematyki zwi¹zanej z osob¹ uposa¿onego. Temat ten jest jednak poza
przedmiotem niniejszego artyku³u3.
Obecnie obowi¹zuj¹ce przepisy prawa zawieraj¹ luki, a przede wszystkim
nie s¹ dostosowane do zmieniaj¹cych siê funkcji ekonomicznych umów ubezpieczenia na ¿ycie oraz zmian spo³ecznych.
Celem niniejszego artyku³u jest wskazanie podstawowych, zdaniem autorki,
problemów prawnych, jakie pojawiaj¹ siê w praktyce ubezpieczeniowej na tle
obowi¹zuj¹cych przepisów dotycz¹cych instytucji uposa¿onego oraz zaproponowanie kierunku zmian w prawie ubezpieczeniowym.
2. Charakter prawny i zakres uprawnienia do wskazania uposa¿onego
Pojêcie osoby uprawnionej do otrzymania sumy ubezpieczenia, czyli uposa¿onego, zosta³o wprowadzone przez ustawodawcê w art. 831 k.c. Wed³ug
§ 1 tego przepisu „Ubezpieczaj¹cy mo¿e wskazaæ jedn¹ lub wiêcej osób
uprawnionych do otrzymania sumy ubezpieczenia w razie œmierci osoby
ubezpieczonej; mo¿e równie¿ zawrzeæ umowê ubezpieczenia na okaziciela.
Ubezpieczaj¹cy mo¿e ka¿de z tych zastrze¿eñ zmieniæ lub odwo³aæ w ka¿dym
czasie”.
Zgodnie z tym przepisem, prawo wskazania uposa¿onego przys³uguje
ubezpieczaj¹cemu. Wskazanie uposa¿onego, jak równie¿ jego zmiana i odwo³anie, stanowi jednostronne oœwiadczenie woli ubezpieczaj¹cego i nie wymaga wyra¿enia zgody przez ubezpieczyciela ani samego uposa¿onego. Uposa¿ony czêsto nawet nie wie o decyzjach podejmowanych w tym zakresie, czyli
wyznaczenia lub odwo³ania tej czynnoœci. Prawo do wskazania uposa¿onego
ma charakter uprawnienia kszta³tuj¹cego, polegaj¹cego na mo¿liwoœci
ukszta³towania stosunku prawnego przez jedn¹ ze stron umowy. Ubezpieczaj¹cy mo¿e w ka¿dym czasie zmieniæ lub odwo³aæ wskazanie osób uprawnionych, jak równie¿ inaczej oznaczyæ udzia³ ka¿dej z osób uprawnionych w sumie ubezpieczenia. Uprawnienie do wskazania uposa¿onego ma charakter
osobisty, czyli nie mo¿na go przenieœæ na inn¹ osobê, ani siê go zrzec, co oczywiœcie nie wyklucza mo¿liwoœci udzielenia pe³nomocnictwa do z³o¿enia
oœwiadczenia w tym zakresie.
W przypadku umów ubezpieczenia zawieranych na cudzy rachunek, a wiêc
w szczególnoœci grupowych, ustawodawca zdecydowa³ siê na modyfikacjê powy¿szych regulacji, bior¹c pod uwagê interes ubezpieczonego, czêsto pono1
sz¹cego ciê¿ar finansowania sk³adki ubezpieczeniowej. Zgodnie z art. 831 § 1
k.c. : „W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek do wykonywania uprawnieñ, o których mowa w paragrafie poprzedzaj¹cym, konieczna
jest uprzednia zgoda ubezpieczonego; umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia mog¹ przewidywaæ, ¿e uprawnienia te ubezpieczony mo¿e wykonywaæ samodzielnie”.
3
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Oznacza to, ¿e w tego rodzaju umowach, w zale¿noœci od przyjêtych rozwi¹zañ, a w praktyce od celu, jaki realizowaæ ma ta umowa oraz potrzeb danego
stosunku prawnego, mo¿liwe jest przyjêcie rozwi¹zañ pozwalaj¹cych na wskazanie osoby uposa¿onej przez ubezpieczaj¹cego po uzyskaniu zgody ubezpieczonego albo te¿ przekazanie tego uprawnienia bezpoœrednio samemu ubezpieczonemu. Zwykle, je¿eli ochrona w ramach umowy ubezpieczenia na ¿ycie
stanowi jedno z zabezpieczeñ umowy kredytu lub po¿yczki, ubezpieczaj¹cy posiada kontrolê nad procesem wskazania uposa¿onego oraz jego ewentualnej
zmiany – zwykle jest to bank, który otrzymuje œwiadczenie w razie œmierci kredytobiorcy lub po¿yczkobiorcy. Natomiast w ubezpieczeniach pracowniczych,
ze wzglêdu na cel nabycia ochrony, uposa¿eni s¹ bezpoœrednio wskazywani
przez ubezpieczonego.
Uposa¿ony jest osob¹, na rzecz której zawarta zosta³a umowa ubezpieczenia, st¹d jest podmiotem stosunku ubezpieczenia, lecz jednoczeœnie nie jest
stron¹ umowy ubezpieczenia, czyli nie ma wp³ywu na treœæ umowy, wysokoœæ
œwiadczeñ, a tak¿e na sam byt stosunku umownego. Jest osob¹ uprawnion¹
do otrzymania œwiadczenia ubezpieczeniowego w przypadku œmierci ubezpieczonego, o ile jest wskazany przez tê osobê. Ubezpieczony w ka¿dym czasie ma prawo do zmiany decyzji w zakresie wskazania uposa¿onego, zaœ podejmowanie decyzji w tym zakresie objête jest tajemnic¹ ubezpieczeniow¹,
czyli nawet sam zainteresowany nie wie o procesie decyzyjnym. Dowiaduje siê
jedynie o niej w jej finalnej formie, to jest po œmierci ubezpieczonego. Nie
otrzyma jednak wiadomoœci o szczegó³ach decyzji czy historii wyznaczeñ osób
uposa¿onych. Nie powinien otrzymaæ informacji, kto poza nim jest uprawniony do otrzymania czêœci sumy ubezpieczenia i w jakim procencie. Okolicznoœæ, ¿e konkretna osoba w pewnym okresie trwania umowy by³a wskazana
jako osoba uprawniona, lecz w ostatecznoœci ubezpieczaj¹cy zmieni³ decyzjê,
nie powoduje powstania jakiegokolwiek prawa do otrzymania œwiadczenia
czy nawet do otrzymania informacji o zawartej umowie i decyzjach ubezpieczonego.
Ustawodawca nie wprowadzi³ ¿adnych ograniczeñ w swobodzie wyznaczania uposa¿onego – mo¿e nim byæ zarówno cz³onek rodziny, jak równie¿ osoba
niespokrewniona. Co wiêcej, uposa¿onym mog¹ byæ nie tylko osoby fizyczne,
lecz tak¿e osoby prawne oraz ka¿dy podmiot, któremu przys³uguje zdolnoœæ
4
prawna. Zgodnie ze stanowiskiem wyra¿onym przez S¹d Najwy¿szy : „Wyznaczenie uposa¿onego (…) nie musi polegaæ na okreœleniu imiennym. Wystarczy
okreœlenie w sposób zapewniaj¹cy identyfikacjê, np. wskazanie dzieci. ¯adne
wzglêdy nie wy³¹czaj¹ tu równie¿ dzieci poczêtych ju¿ w chwili zajœcia
wypadku ubezpieczonego”.
Nale¿y tak¿e pamiêtaæ, ¿e ubezpieczaj¹cy mo¿e zawrzeæ umowê ubezpieczenia na okaziciela – w takiej sytuacji uposa¿onym jest osoba posiadaj¹ca
dokument potwierdzaj¹cy zawarcie umowy.
4

Wyrok z 7 paŸdziernika 1971 r.(III CRN 255/71) .
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3. Podzia³ sumy ubezpieczenia i pojêcie uposa¿onego
zastêpczego
Sposób wskazania uposa¿onego mo¿e przebiegaæ równie¿ poœrednio, czyli
nie poprzez wyznaczenie przez ubezpieczaj¹cego konkretnej osoby w osobnym
oœwiadczeniu, lecz wynikaæ z treœci ogólnych warunków ubezpieczenia. Co
prawda, przyjmuje siê, ¿e wskazanie uposa¿onego jest uprawnieniem ubezpieczaj¹cego, a nie obowi¹zkiem, ale w zasadzie poprzez zawarcie umowy na
okreœlonych warunkach to wskazanie nastêpuje. Ubezpieczaj¹cy mo¿e w ka¿dej chwili odwo³aæ wskazanie, nie wyznaczaj¹c nowej osoby. Osoba uposa¿ona
jest wówczas ustalana na podstawie wyznaczników jej relacji z ubezpieczonym,
okreœlonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Zwykle s¹ to dzieci, ma³¿onek, rodzeñstwo, rodzice, zaœ kolejnoœæ i udzia³ w otrzymywanej sumie ubezpieczenia okreœla umowa. Je¿eli ¿adna z tych kategorii osób nie mo¿e byæ uposa¿onym, œwiadczenie przypada spadkobiercom ubezpieczonego w czêœciach,
w jakich dziedzicz¹ po ubezpieczonym zgodnie z prawomocnym postanowieniem s¹du o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnym aktem poœwiadczenia dziedziczenia. Zazwyczaj stosuje siê zasadê, i¿ spe³nienie œwiadczenia
na rzecz jednej z kategorii osób uprawnionych wyklucza osoby zakwalifikowane
do ni¿szej kategorii.
Je¿eli ubezpieczaj¹cy decyduje siê na wskazanie wiêcej ni¿ jednej osoby
jako uposa¿onych, zwykle okreœla udzia³ tych osób w podziale sumy ubezpieczenia. Jednak¿e w sytuacji braku wskazania udzia³ów stosuje siê zasadê
okreœlon¹ w art. 831 § 2, zgodnie z któr¹: „Je¿eli wskazano kilka osób uprawnionych do otrzymania sumy ubezpieczenia, a nie oznaczono udzia³u ka¿dej
z nich w tej sumie, ich udzia³y s¹ równe”. Podobnie w przypadku, gdy ubezpieczaj¹cy odwo³a³ wskazanie danej osoby, jako jednej z uposa¿onych, nie
oznaczaj¹c udzia³ów pozosta³ych osób, przy wziêciu pod uwagê zmiany w liczbie uposa¿onych, wówczas udzia³y zwiêkszaj¹ siê proporcjonalnie w stosunku
do czêœci, która przypada³a na odwo³anego uposa¿onego. Œwiadczenie z tytu³u
œmierci wyp³acane jest na rzecz osoby wymienionej w kolejnej kategorii uposa¿onych wy³¹cznie w sytuacji, gdy ¿adna z osób wskazanych w poprzedzaj¹cych kategoriach nie do¿y³a œmierci ubezpieczonego lub nie przys³uguje
jej œwiadczenie, poniewa¿ umyœlnie przyczyni³a siê do œmierci ubezpieczonego. Pewien problem pojawia siê w przypadku nieokreœlenia procentowego
udzia³u uposa¿onych w œwiadczeniu lub wskazania udzia³ów, których suma
nie stanowi 100 proc. œwiadczenia. Wówczas czêsto przyjmuje siê, ¿e udzia³y
poszczególnych uposa¿onych s¹ równe. Zasady podzia³u sumy œwiadczenia
stosuje siê tak¿e w sytuacji, gdy wskazanie jednego z uposa¿onych okaza³o siê
bezskuteczne. Wi¹¿e siê z tym szereg problemów prawnych, poniewa¿ zasadê
przytoczon¹ powy¿ej nale¿y uznaæ za niedostatecznie reguluj¹c¹ powsta³¹ sytuacjê.
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4. Bezskutecznoœæ wskazania uposa¿onego
i brak osoby uprawnionej
Pojêcie bezskutecznoœci wskazania uposa¿onego wprowadza art. 832 § 1
k.c., zgodnie z którym: „Wskazanie uprawnionego do otrzymania sumy ubezpieczenia staje siê bezskuteczne, je¿eli uprawniony zmar³ przed œmierci¹ ubezpieczonego albo je¿eli umyœlnie przyczyni³ siê do jego œmierci”.
W sytuacjach opisanych powy¿ej dochodzi do wskazania tzw. uposa¿onego zastêpczego. Jest nim osoba wyznaczona przez ubezpieczonego, uprawniona zgodnie z umow¹ ubezpieczenia do otrzymania œwiadczenia w przypadku
œmierci ubezpieczonego, w sytuacji braku wskazania uposa¿onego w chwili
zajœcia zdarzenia, a tak¿e wówczas, gdy uposa¿ony nie ¿yje lub utraci³ prawo do
otrzymania œwiadczenia5. Wskazanie mo¿e wynikaæ tak¿e z regulacji przyjêtych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, które przewiduj¹ mechanizm ustalania osoby uposa¿onej w sytuacji, kiedy zachodz¹ przes³anki bezskutecznoœci.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e bezskutecznoœæ wskazania jest stwierdzana na
dzieñ œmierci osoby ubezpieczonej. Do chwili œmierci ubezpieczonego
uprawnienie uposa¿onego do œwiadczenia nie stanowi ekspektatywy czy te¿ jakiegokolwiek roszczenia w stosunku do ubezpieczyciela, któr¹ odziedziczyæ
mogliby jego spadkobiercy. Dopiero w sytuacji, gdy uposa¿ony prze¿y³ ubezpieczonego, ale nie zrealizowa³ swojego uprawnienia do otrzymania sumy ubezpieczenia, wierzytelnoœæ ta przechodzi na spadkobierców uposa¿onego wed³ug zasad prawa spadkowego6.
Przypadki, kiedy uznaje siê, ¿e wola ubezpieczaj¹cego nie mo¿e byæ respektowana s¹ œciœle okreœlone i nie powinny byæ traktowane rozszerzaj¹co.
W szczególnoœci za bezskuteczne wskazanie nie uznaje siê odmowy
przyjêcia przez wskazan¹ osobê sumy ubezpieczenia. Zatem nieprzyjêcie przez ni¹ œwiadczenia w sytuacji, kiedy nie s¹ spe³nione powody, o których
mowa w art. 832 § 1 k.c., co do zasady powoduje zaistnienie stanu niemo¿noœci
wywi¹zania siê z obowi¹zku po stronie ubezpieczyciela, zobowi¹zanego do
wykonania p³atnoœci.
Je¿eli natomiast chodzi o problem braku osoby uposa¿onej, to przepisy
art. 832 § 2 k.c. stanowi¹, ¿e: „Je¿eli w chwili œmierci ubezpieczonego nie ma
osoby uprawnionej do otrzymania sumy ubezpieczenia, suma ta przypada najbli¿szej rodzinie ubezpieczonego w kolejnoœci ustalonej w ogólnych warunkach
ubezpieczenia, chyba ¿e umówiono siê inaczej”. Jednak¿e, moim zdaniem,
przepis ten odnosi siê do sytuacji, kiedy przede wszystkim ubezpieczony lub
ubezpieczaj¹cy nie wskaza³ uposa¿onego lub wskaza³ w sposób nieskuteczny.
5

6

Szerzej: M. Szczepañska, „Problematyka dzia³añ umyœlnych w ubezpieczeniach na ¿ycie”,
Acta Universitatis Lodziensis Folia Iuridica 2013, nr 72.
Tak: M. Szczepañska, „Osoba uprawniona do otrzymania sumy ubezpieczenia w umowie
ubezpieczenia na ¿ycie (uposa¿ony)”, Rozprawy Ubezpieczeniowe 2009, nr 7; M. Krajewski,
„Umowa ubezpieczenia art. 805 – 834 k.c. Komentarz”, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 731
i 735; wyrok S¹du Najwy¿szego z 7 paŸdziernika 1971 r. (III CRN 255/71, OSNCP 1972, nr 3,
poz. 59).
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Natomiast, je¿eli uposa¿ony zosta³ w sposób prawid³owy wskazany, to jego „istnienie” nie budzi w¹tpliwoœci. Ponadto, mo¿e siê zdarzyæ, ¿e uposa¿ony przyjmie œwiadczenie tylko w pewnej czêœci, jak to ma miejsce w przypadku instytucji kredytowych, co jednak komplikuje sytuacjê prawn¹ i mo¿liwoœæ skorzystania z powo³anego przepisu. Co do zasady, w sytuacji, w której nie mo¿na ustaliæ
na podstawie oœwiadczeñ woli ubezpieczaj¹cego oraz treœci ogólnych warunków ubezpieczenia, kim jest osoba uprawniona do otrzymania œwiadczenia,
ubezpieczyciel powinien oddaæ kwotê do depozytu s¹dowego. Uposa¿ony zastêpczy wchodzi w miejsce uposa¿onego g³ównego zwykle wy³¹cznie w sytuacjach, kiedy uposa¿ony nie ¿yje lub utraci³ prawo do otrzymania œwiadczenia.
Tymczasem odmowa przyjêcia œwiadczenia w ca³oœci lub czêœci nie stanowi
¿adnej z tych okolicznoœci. Oczywiœcie, bior¹c pod uwagê cel zawarcia umowy,
w praktyce ubezpieczeniowej nastêpuje rozliczanie sumy ubezpieczenia zgodnie z tym przepisem, jednak nie rozwiewa to w¹tpliwoœci zwi¹zanych z brakiem
jednoznacznych regu³ w tym zakresie.
5. Charakter prawny czynnoœci przyjêcia przez uposa¿onego
sumy ubezpieczenia
Czynnoœæ wskazania uposa¿onego jest jednostronn¹ czynnoœci¹ prawn¹
ubezpieczaj¹cego (lub ubezpieczonego). Do nabycia przez uposa¿onego
prawa do œwiadczenia nie jest konieczne wyra¿enie przez niego zgody, a nawet posiadanie wiedzy o tym uprawnieniu. Nabycie uprawnienia do œwiadczenia nastêpuje z chwil¹ œmierci ubezpieczonego, o ile spe³nione s¹ warunki zarówno pozytywne, jak i negatywne. Ubezpieczyciel w trakcie
postêpowania likwidacyjnego bada przes³anki, tj. czy wskazanie by³o skuteczne oraz czy nie zachodzi bezskutecznoœæ wskazania. Przy badaniu skutecznoœci nale¿y zwróciæ uwagê na problematykê ustalenia daty, z jak¹ dokonywana
jest czynnoœæ prawna wskazania uposa¿onego i jego udzia³u w sumie ubezpieczenia, czyli kiedy wyznaczenie uposa¿onego lub jakakolwiek zmiana dotycz¹ca jego udzia³u w œwiadczeniu mo¿e byæ uznane za wi¹¿¹ce. Praktyka
ubezpieczeniowa przewiduje najczêœciej rozwi¹zanie, ¿e zmiana lub odwo³anie uposa¿onego staj¹ siê skuteczne z dniem otrzymania przez ubezpieczyciela pisemnego oœwiadczenia ubezpieczaj¹cego lub ubezpieczonego. Mo¿e
wyst¹piæ sytuacja, ¿e œmieræ nast¹pi³a po wys³aniu oœwiadczenia, a przed jego
otrzymaniem przez ubezpieczyciela – wtedy zwykle ubezpieczyciel szanuje
wyra¿on¹ ostatni¹ wolê zmar³ego, choæ mog¹ powstaæ w zwi¹zku z tym w¹tpliwoœci prawne.
Poniewa¿ uposa¿ony nabywa prawo do œwiadczenia z chwil¹ œmierci osoby
ubezpieczonej i nie musi sk³adaæ odrêbnego oœwiadczenia woli o przyjêciu tej
korzyœci7, odrêbnym problemem jest mo¿liwoœæ odrzucenia przez uposa¿onego przyjêcia œwiadczenia z tytu³u œmierci ubezpieczonego. Przepisy prawa dotycz¹ce umowy ubezpieczenia nie zawieraj¹ jakichkolwiek regula7
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cji dotycz¹cych tej problematyki oraz nie wskazuj¹, jakie powinny byæ podjête
kroki nastêpcze wobec takiego oœwiadczenia woli uposa¿onego. Niew¹tpliwie,
jak zaznaczono powy¿ej, nie zachodzi sytuacja, kiedy wskazanie mo¿e
byæ uznane za bezskuteczne, poniewa¿ zgodnie z przepisami kodeksu
cywilnego, przytoczonymi powy¿ej, za takowe mo¿e byæ uznane wy³¹cznie powstanie sytuacji, kiedy uprawniony zmar³ przed œmierci¹ ubezpieczonego albo
je¿eli umyœlnie przyczyni³ siê do jego œmierci. Nie mog¹ byæ tak¿e w drodze analogii stosowane przepisy prawa spadkowego o odrzuceniu spadku, poniewa¿
zgodnie z art. 831 § 3 k.c.: „Suma ubezpieczenia przypadaj¹ca uprawnionemu
nie nale¿y do spadku po ubezpieczonym", a ponadto mamy tu do czynienia
z zupe³nie inn¹ czynnoœci¹ prawn¹.
6. Odrzucenie ca³oœci lub czêœci œwiadczenia ubezpieczeniowego
przez uposa¿onego
Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e uprawnienie do zrezygnowania z korzyœci,
jak¹ jest otrzymanie sumy ubezpieczenia, przys³uguje uposa¿onemu,
poniewa¿ nie jest dopuszczalne kszta³towanie sytuacji cywilnoprawnej osoby wbrew jej woli oraz narzucanie cywilnoprawnych skutków
wynikaj¹cych z czynnoœci prawnej dokonanej przez inn¹ osobê – w naszym przypadku ubezpieczaj¹cego lub ubezpieczonego, wskazuj¹cego osoby
uposa¿one w razie jego œmierci. Podobnie rzecz ma siê z problemem mo¿liwoœci
przyjêcia tylko czêœci sumy ubezpieczenia.
Odrzucenie sumy ubezpieczenia przez uposa¿onego ma charakter oœwiadczenia prawnokszta³tuj¹cego. Takie odrzucenie korzyœci mo¿e mieæ szereg podstaw i przyczyn. Zapewne w sytuacji, kiedy wskazanie dotyczy osoby fizycznej
zdarza siê to niezmiernie rzadko. Zwykle takie osoby uposa¿one s¹ osobami
bliskimi, o które ubezpieczaj¹cy chce siê troszczyæ lub za które czuje siê odpowiedzialny, zatem nie maj¹ one powodów do rezygnacji z korzyœci maj¹tkowej
w szczególnoœci, ¿e przyjêcie jej nie jest zwi¹zane z jakimikolwiek obowi¹zkami
lub ewentualnymi obci¹¿eniami, jakie mog¹ siê pojawiæ w przypadku spadkobrania. Zapewne, kieruj¹c siê tak¹ w³aœnie ocen¹ stanu faktycznego, ustawodawca
ukszta³towa³ stan prawny zwi¹zany z przyznawaniem œwiadczenia na wypadek
œmierci. Jednak¿e obecnie rzeczywistoœæ spo³eczno-ekonomiczna jest czêsto bardziej skomplikowana, czego tak ujêta konstrukcja prawna nie uwzglêdnia.
W szczególnoœci instytucja uposa¿enia jest wykorzystywana w zwi¹zku z udzielaniem kredytów, co zupe³nie inaczej kszta³tuje cel zawarcia umowy.
Oœwiadczenie o odrzuceniu œwiadczenia tworzy nowy stan prawny, którego
skutki wp³ywaj¹ na sytuacjê prawn¹ innych podmiotów, ale tak¿e rodzi wa¿kie
problemy praktyczne.
W doktrynie podnosi siê, ¿e, co do zasady, je¿eli w chwili œmierci ubezpieczonego nie ma uposa¿onego, a ubezpieczyciel okreœli³, ¿e w takim przypadku
suma ubezpieczenia przypada cz³onkom rodziny uposa¿onego, ale z wy³¹czeniem gminy ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy i Skarbu Pañstwa,
to mo¿e zaistnieæ sytuacja, w której nie ma osób uprawnionych
do œwiadczenia. W takim przypadku nale¿y uznaæ, ¿e suma ubezpieczenia
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przypada ubezpieczycielowi i powinna byæ traktowana jako jego zyski nad8
zwyczajne .
W rozwa¿anej sytuacji wierzyciel jednak istnieje, lecz uchyla siê od
przyjêcia przys³uguj¹cego mu œwiadczenia w ca³oœci lub czêœci. Wtedy
ubezpieczyciel ma prawo do z³o¿enia kwoty œwiadczenia do depozytu s¹dowego,
aby wykazaæ spe³nienie ci¹¿¹cych na nim obowi¹zków umownych. Wa¿ne
z³o¿enie œwiadczenia do depozytu s¹dowego ma nie tylko takie same skutki jak
spe³nienie œwiadczenia, ale i zobowi¹zuje wierzyciela do zwrotu d³u¿nikowi
kosztów z³o¿enia. Oznacza to w przypadku, gdy zobowi¹zanie jest ju¿ wymagalne, przerwanie naliczania odsetek za zw³okê. O z³o¿eniu przedmiotu œwiadczenia do depozytu s¹dowego d³u¿nik powinien pisemnie powiadomiæ wierzyciela.
Jednak¿e takie postêpowanie by³oby sprzeczne z wol¹ ubezpieczaj¹cego lub
ubezpieczonego, z celem zawarcia umowy, a tak¿e ze zdrowym rozs¹dkiem.
W przypadku banku, kiedy zawarcie umowy mia³o na celu wy³¹cznie zmitygowanie ryzyka œmierci kredytobiorcy, a nie przysporzenie bankowi dodatkowych dochodów, co zasadniczo jest regu³¹, ze wzglêdu na œmieræ klientów, którzy niestety w odpowiednim czasie nie zadbali o zmianê dokumentacji ubezpieczeniowej, omawiany problem jest nieco bardziej skomplikowany.
Analizy wymaga tak¿e stanowisko, czy w sytuacji sp³aty zobowi¹zañ przez
klienta, który nastêpnie zmar³, nie zmieniwszy wskazania banku jako uposa¿onego, nie mo¿na uznaæ, ¿e œwiadczenie jest nienale¿ne bankowi i przekazaæ je
innym osobom, wskazanym jako uposa¿eni zastêpczy, w kolejnoœci wskazanej
w umowie ubezpieczenia.
Zgodnie z art. 410 § 2 k.c. „Œwiadczenie jest nienale¿ne, je¿eli ten, kto je
spe³ni³, nie by³ w ogóle zobowi¹zany lub nie by³ zobowi¹zany wzglêdem osoby,
której œwiadczy³, albo je¿eli podstawa œwiadczenia odpad³a lub zamierzony cel
œwiadczenia nie zosta³ osi¹gniêty, albo je¿eli czynnoœæ prawna zobowi¹zuj¹ca
do œwiadczenia by³a niewa¿na i nie sta³a siê wa¿na po spe³nieniu œwiadczenia”. Do œwiadczenia nienale¿nego stosuje siê art. 405 k.c. reguluj¹cy instytucje bezpodstawnego wzbogacenia, który nakazuje zwrot nienale¿nego œwiadczenia b¹dŸ jego równowartoœci osobie, która je spe³ni³a.
Czy jednak mo¿na zastosowaæ tê instytucjê? Zdaniem autorki nie, poniewa¿
regulacje umowy ubezpieczenia nie przewiduj¹ zwi¹zania jej z innym, niejako
g³ównym stosunkiem prawnym, np. umow¹ kredytu lub po¿yczki. Umowa
ubezpieczenia funkcjonuje niezale¿nie od innych stosunków prawnych, podobnie jak wskazanie osoby uposa¿onej jest czynnoœci¹ wynikaj¹c¹ z istoty umowy.
Mog³aby ewentualnie mieæ zastosowanie w sytuacji, kiedy umowa ubezpieczenia zosta³a zawarta na rzecz banku jako uposa¿onego, a nie zawarto umowy
kredytu, tyle ¿e ubezpieczonemu przys³uguje zawsze prawo odst¹pienia od
umowy lub rozwi¹zania jej w ka¿dym czasie.
Oczywiœcie kredytobiorca zobowi¹zuje siê w zawieranej umowie kredytu do
nierozwi¹zywania zawartej umowy ubezpieczenia, op³aty sk³adki oraz niedokonywania zmian w zakresie wyznaczania osoby uposa¿onej na czas trwania umo8
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wy. Jednak¿e te zobowi¹zania ubezpieczaj¹cego pozostaj¹ niejako poza stosunkiem umownym ubezpieczenia na ¿ycie i nie maj¹ wp³ywu na wa¿noœæ z³o¿onych do ubezpieczyciela oœwiadczeñ, np. w przedmiocie wyznaczania osoby
uprawnionej. Ubezpieczyciel, niezale¿nie od zobowi¹zañ umownych ubezpieczaj¹cego, poczynionych w zwi¹zku z t¹ umow¹ kredytu, jest zobowi¹zany do
9
realizacji dyspozycji otrzymanych od ubezpieczonego . Ta okolicznoœæ by³a
zreszt¹ powodem, dla którego banki przy wykorzystywaniu umów ubezpieczenia na ¿ycie jako zabezpieczenia udzielonego kredytu lub po¿yczki korzysta³y
z instytucji umów grupowych – wówczas jako ubezpieczaj¹cy kontrolowa³y pro1
ces wyznaczania osoby uposa¿onej, realizuj¹c uprawnienie z art. 831 § 1 k.c.
do wyznaczenia uposa¿onego jedynie za uprzedni¹ zgod¹ ubezpieczonego.
Z wy¿ej omówionych wzglêdów ubezpieczenia na ¿ycie, zawierane indywidualnie, nie zapewni¹ tego samego poziomu mitygacji ryzyka kredytowego, jak
ubezpieczenia grupowe, jednak¿e kwestia ta pozostaje poza tematem niniejszego artyku³u.
Ponadto mamy tu do czynienia z sytuacj¹, kiedy umowa ubezpieczenia rozwi¹za³a siê ze wzglêdu na zajœcie zdarzenia – œmierci osoby ubezpieczonej, zaœ
w swoim czasie istnia³ cel, dla którego umowa zosta³a zawarta. Ewentualnie
mo¿na rozwa¿aæ, czy nie zachodzi sytuacja, kiedy podstawa œwiadczenia odpad³a z punktu widzenia rozwi¹zania siê umowy, która by³a powodem jej zawarcia, lub zmniejszenia wysokoœci zobowi¹zania, wynikaj¹cego z tej umowy. Takie
praktyki jednak, choæ powszechnie stosowane, nie maj¹ jasnej podstawy prawnej, a wynikaj¹ jedynie ze zdrowego rozs¹dku i dobrej woli banku oraz zak³adu
ubezpieczeñ. W praktyce bowiem, w sytuacji, kiedy zobowi¹zanie wobec banku
zmar³ego klienta jest ni¿sze ni¿ suma ubezpieczenia, bank po prostu wyp³aca
nadwy¿kê kwoty uposa¿onym zastêpczym. Natomiast, je¿eli zobowi¹zanie
wobec banku wygas³o, zawiadamia ubezpieczyciela, ¿e nie jest zainteresowany
przyjêciem œwiadczenia ubezpieczeniowego.
7. Podsumowanie
Regulacje prawne dotycz¹ce problematyki wyznaczania uposa¿onego czy
te¿ wyp³aty œwiadczenia osobom uprawnionym w ubezpieczeniach na ¿ycie s¹
wysoce niewystarczaj¹ce i nieprzystaj¹ce do aktualnych realiów, kiedy umowa
ubezpieczenia na ¿ycie czêsto pe³ni tak¿e funkcjê niejako uzupe³niaj¹c¹ w stosunku do umów takich, jak umowa kredytu lub po¿yczki. A przecie¿ instytucja
osoby uprawnionej do otrzymania sumy ubezpieczenia w umowie ubezpieczenia na ¿ycie w przypadku œmierci ubezpieczonego stanowi podstawê tego rodzaju umowy i nierzadko cel jej zawierania10.
Ustawodawca zdaje siê nie dostrzegaæ aktualnych realiów i funkcji, jak¹
ubezpieczenia na ¿ycie wype³niaj¹. St¹d autorka postuluje wprowadzenie regu9

10

Problematyka wykorzystywania umowy ubezpieczenia na ¿ycie jako jednego z narzêdzi zabezpieczenia kredytu lub po¿yczki udzielanej przez bank zosta³a szerzej omówiona w artykule
B. Mrozowska, A. Wnêk „Umowa ubezpieczenia na ¿ycie…”.
Inaczej ni¿ w ubezpieczeniach o charakterze inwestycyjnym, s³u¿¹cych, co do zasady, akumulacji œrodków finansowych na potrzeby ubezpieczonego.
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lacji dotycz¹cych mo¿liwoœci odmowy przyjêcia sumy ubezpieczenia w ca³oœci
lub czêœci oraz zasad postêpowania przez ubezpieczyciela w takiej sytuacji, poprzez mo¿liwoœæ wyp³aty odrzuconego œwiadczenia uposa¿onym zastêpczym,
11
na wzór rozwi¹zañ przyjêtych w prawie spadkowym , a przede wszystkim uznania dodatkowej roli umowy ubezpieczenia, z której wynika zwi¹zek z innym stosunkiem prawnym, powsta³ym na przyk³ad na bazie zawartej umowy kredytu
lub po¿yczki. Takie regulacje prawne pomog³yby praktyce, bez koniecznoœci
odwo³ywania siê do instytucji bezpodstawnego wzbogacenia, jak to ma miejsce
w chwili obecnej.
Przepisy art. 832 § 2 k.c. s¹ w praktyce rozszerzaj¹co stosowane poprzez
przyjêcie, i¿ za brak osób uprawnionych przyjmuje siê sytuacje, kiedy osoba ta
odrzuci³a przys³uguj¹ce jej œwiadczenie12, co jednak nie zawsze mo¿e stanowiæ
rozwi¹zanie w przypadku, kiedy odmowa wystêpuje tylko w stosunku do czêœci
œwiadczenia przys³uguj¹cego z tytu³u wyznaczenia jako uposa¿ony.
Celowe by³oby tak¿e uregulowanie, w jaki sposób dokonaæ podzia³u sumy
ubezpieczenia w sytuacji, w której wskazano kilka osób lub podmiotów uprawnionych do otrzymania sumy ubezpieczenia, lecz ich sytuacja prawna jest zró¿nicowana. Taka sytuacja powstaje wtedy, gdy umowa ubezpieczenia odgrywa
rolê dodatkowego zabezpieczenia zaci¹gniêtych zobowi¹zañ kredytowych.
W œwietle obecnego stanu prawnego szczególna odpowiedzialnoœæ spoczywa na tworz¹cych warunki ubezpieczenia, poniewa¿ szereg okreœlonych powy¿ej problemów mo¿na rozwi¹zaæ poprzez stosowanie precyzyjnych postanowieñ
umownych, w szczególnoœci kiedy œwiadczenie przys³uguje uposa¿onym zastêpczym. Je¿eli bowiem sytuacja ta nie bêdzie precyzyjne uregulowana w postanowieniach umownych i rozliczenie sumy ubezpieczenia bêdzie przeprowadzane przez uposa¿ony bank, to nara¿a siê na zarzut, i¿ kwota wyp³acana rodzinie
zmar³ego kredytobiorcy w wyniku rozliczenia nie stanowi œwiadczenia ubezpieczeniowego, co zmienia jej status podatkowy.
Beata Mrozowska-Bartkiewicz
radca prawny
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Art. 935 k.c.: „W braku ma³¿onka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci ma³¿onka spadkodawcy, powo³anych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca
zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Je¿eli ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w Rzeczypospolitej Polskiej nie da siê ustaliæ albo ostatnie miejsce
zamieszkania spadkodawcy znajdowa³o siê za granic¹, spadek przypada Skarbowi Pañstwa
jako spadkobiercy ustawowemu”.
Tak M. Krajewski, „Umowa ubezpieczenia …”, s. 737.
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Refusal to Accept Insurance Benefit in Life Insurance
The article points out various features and characteristics of a life insurance contract, primarily its
protective function, but also its complementary role in relation to loan or credit agreements, that
is the use of life insurance as one of the basic forms of collateral, for example a mortgage collateral.
The author discusses the legal nature and scope of authorisation to designate the beneficiary in
life insurance contracts. She presents, among other things, the concepts of beneficiary and contingent beneficiary, the legal nature of the acceptance of the sum insured by the beneficiary and
the situation when the beneficiary refuses to accept the amount of benefit in whole or in part.
Such situations are not regulated by legislation, which constitutes a significant loophole. The
author proposes the introduction of regulations related to the refusal to accept the sum insured
and the insurer’s conduct in this situation.
Keywords: the sum insured, beneficiary, beneficiary designation, the ineffectiveness of the beneficiary designation, lack of beneficiary, contingent beneficiary, the division of the sum insured.
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