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Kilka uwag o pojêciu klienta podmiotu
rynku finansowego
Artyku³ zawiera analizê wybranych zagadnieñ zwi¹zanych z definicj¹ klienta podmiotu rynku finansowego, które s¹ szczególnie istotne dla praktyki rynku ubezpieczeniowego. Przedstawiono
w nim genezê i ratio legis tego pojêcia. Omówiono te¿ zawarty w ustawie o rozpatrywaniu reklamacji katalog zawieraj¹cy wyliczenie osób, którym przys³uguje ten status, w aspekcie dotycz¹cym rynku ubezpieczeniowego. W artykule podjête zosta³y ponadto szczególnie problematyczne kwestie
zwi¹zane z ustaleniem krêgu osób, którym winno przys³ugiwaæ miano klienta podmiotu rynku finansowego, jak bezpoœrednia likwidacja szkód, przejœcie praw z umowy ubezpieczenia oraz regres
ubezpieczeniowy.
S³owa kluczowe: rozpatrywanie reklamacji, klient, podmiot rynku finansowego, przelew wierzytelnoœci, bezpoœrednia likwidacja szkód, regres.

1. Wprowadzenie
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty
rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym1 (dalej: u.r.r.) wprowadzi³a do
porz¹dku prawnego nowe pojêcie: „klient podmiotu rynku finansowego”. Jest
ono bez w¹tpienia kluczowe dla prawid³owego rozumienia przepisów reguluj¹cych zasady rozpatrywania reklamacji sk³adanych przez klientów podmiotów rynku finansowego. Przymiot klienta podmiotu rynku finansowego wi¹¿e
siê bowiem z uprawnieniem obejmuj¹cym mo¿liwoœæ wniesienia do tego podmiotu reklamacji zawieraj¹cej zastrze¿enia dotycz¹ce us³ug œwiadczonych
przez ten podmiot. Z prawem tym skorelowany jest obowi¹zek podmiotu rynku
finansowego rozpatrzenia reklamacji i udzielenia klientowi w odpowiednim terminie odpowiedzi o okreœlonych parametrach. Reprezentowanie interesów
klientów podmiotów rynku finansowego oraz podejmowanie dzia³añ w zakresie
ich ochrony nale¿y z kolei do zadañ Rzecznika Finansowego. W szczególnoœci
klient podmiotu rynku finansowego mo¿e wyst¹piæ do Rzecznika Finansowego
z wnioskiem o zbadanie sprawy w sytuacji nieuwzglêdnienia jego roszczeñ
w trybie rozpatrywania reklamacji, jak równie¿ zainicjowaæ pozas¹dowe postêpowanie w sprawie rozwi¹zywania sporów prowadzone przy Rzeczniku.
2. Geneza i ratio legis pojêcia klienta podmiotu rynku finansowego
Brzmienie art. 2 pkt 1 u.r.r. jednoznacznie wskazuje, ¿e miano klienta podmiotu rynku finansowego przynale¿y wy³¹cznie osobom fizycznym, przy czym
nie jest istotne, czy spe³niaj¹ one wymogi do uznania ich konsumentami. Klientem podmiotu rynku finansowego jest zatem równie¿ osoba fizyczna pro1
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wadz¹ca dzia³alnoœæ gospodarcz¹ lub zawodow¹, podejmuj¹ca wzglêdem podmiotu czynnoœæ w ramach tej dzia³alnoœci. Rozwi¹zanie przyjête przez ustawodawcê zosta³o poddane przez niektórych autorów zdecydowanej krytyce. Podniesiono, ¿e za tak pojemn¹ definicj¹ nie przemawiaj¹ wzglêdy natury aksjologicznej, które pozwala³yby ró¿nicowaæ sytuacjê prawn¹ przedsiêbiorców w ob2
rocie . Wskazano te¿, ¿e nie ma racjonalnego wyt³umaczenia, by osoba fizyczna
wykonuj¹ca dzia³alnoœæ gospodarcz¹ lub zawodow¹ mia³a staæ na uprzywilejowanej pozycji – na równi z konsumentem3. Warto w zwi¹zku z tym przeœledziæ
okolicznoœci zwi¹zane z przyjêciem omawianej regulacji, w tym zw³aszcza motywy, którymi kierowa³ siê w tej mierze ustawodawca.
4
Wniesiony do Sejmu projekt przewidywa³ w swym pierwotnym
brzmieniu, ¿e reklamacjê stanowi wyst¹pienie skierowane do podmiotu rynku finansowego przez jego klienta, bêd¹cego konsumentem (w rozumieniu art. 221 k.c.) lub przedsiêbiorc¹ (w rozumieniu
art. 431 k.c.). Rozwi¹zanie to, odnosz¹ce siê w istocie zarówno do kwestii
rozpatrywania reklamacji przez podmioty rynku finansowego, jak i do zakresu
zadañ realizowanych przez Rzecznika Finansowego, skutkowa³oby pozbawieniem w tej mierze ochrony podmiotów niebêd¹cych konsumentami ani
przedsiêbiorcami. Tymczasem kr¹g osób, których interesy reprezentowa³
Rzecznik Ubezpieczonych, obejmowa³ wszystkich ubezpieczaj¹cych, ubezpieczonych, uposa¿onych i uprawnionych z umów ubezpieczenia (a tak¿e cz³onków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych i osoby otrzymuj¹ce emeryturê kapita³ow¹ lub osoby przez nie uposa¿one)5.
Na wadliwoœæ takiego ujêcia definicji klienta zwrócono uwagê w przedstawionych Sejmowi opiniach o projekcie, jako przyk³ad kategorii wy³¹czonej spod
ochrony, wskazuj¹c zw³aszcza na poszkodowanych, dochodz¹cych roszczeñ
z ubezpieczeñ odpowiedzialnoœci cywilnej6. Szczególnie mocno przeciwko proponowanemu rozwi¹zaniu wypowiedzia³ siê Rzecznik Ubezpieczonych, który
zwróci³ uwagê, ¿e taki sposób zdefiniowania pojêcia klienta doprowadzi do istotnego zawê¿enia krêgu podmiotów reprezentowanych przez Rzecznika Finansowego w stosunku do dotychczas obowi¹zuj¹cych przepisów. Skoro zaœ projektowana ustawa ma na celu podwy¿szenie poziomu ochrony osób korzystaj¹cych
2
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R. Stefanicki, „Kilka uwag na temat ustawy o rozpatrywaniu reklamacji”, Radca Prawny 2016,
nr 3, s. 76.
E. Kowalewski, M.P. Ziemiak, „Ustawa reklamacyjna a obrót ubezpieczeniowy (czêœæ I)”, Wiadomoœci Ubezpieczeniowe 2015, nr 3, s. 29.
Druk Sejmu VI kadencji nr 3430, http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/0BB6C339F594749
CC1257E510039B079/%24File/3430.pdf [dostêp: 21.09.2017].
Art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz
Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz. U. z 2013 r. poz. 290, z póŸn. zm.).
W œwietle uchwa³y S¹du Najwy¿szego z 9 wrzeœnia 2015 r. (III SZP 2/15) poszkodowany
bêd¹cy osob¹ fizyczn¹ nieprowadz¹c¹ dzia³alnoœci gospodarczej, dochodz¹cy roszczenia od
ubezpieczyciela w ramach odpowiedzialnoœci gwarancyjnej z tytu³u umowy obowi¹zkowego
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, nie jest konsumentem.
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z us³ug finansowych, nie powinna przewidywaæ tak daleko id¹cego ograniczenia dotychczas posiadanych przez nie uprawnieñ7.
W konsekwencji, w trakcie prac Komisji Finansów Publicznych przyjêta
zosta³a poprawka przewiduj¹ca odmienny zakres podmiotowy ustawy, co osi¹gniêto przez wprowadzenie do niej pojêcia „klient podmiotu rynku finansowego”. Jak wskazano w uzasadnieniu do tej poprawki: „Zakres dzia³ania ustawy powinien obejmowaæ tych, którzy co do zasady maj¹
zdecydowanie s³absz¹ pozycjê w stosunkach z podmiotami rynku finansowego.
W przypadku stosunków ubezpieczeniowych pos³u¿enie siê jedynie pojêciem
«konsumenta» w odniesieniu do klientów pozostawi³oby wiele osób bez mo¿liwoœci skorzystania z ochrony i uprawnieñ nadawanych niniejsz¹ ustaw¹. (...)
Maj¹c zatem na wzglêdzie dotychczasowe doœwiadczenia nale¿y podkreœliæ, ¿e
pomocy wyspecjalizowanej instytucji Rzecznika potrzebuj¹ nie tylko konsumenci w w¹skim rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz równie¿ poszkodowani,
dochodz¹cy roszczeñ w ramach umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej, rolnicy oraz przedsiêbiorcy prowadz¹cy jednoosobow¹ dzia³alnoœæ
gospodarcz¹”8.Ten swoisty kompromis, polegaj¹cy na odejœciu od pierwotnej
propozycji, przewiduj¹cej zastosowanie projektowanych rozwi¹zañ równie¿ do
osób prawnych i u³omnych osób prawnych prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹, przy jednoczesnym objêciu zakresem podmiotowym ustawy nie tylko
konsumentów, lecz wszystkich osób fizycznych, wydaje siê racjonalny.
Zgodnie z art. 221 k.c. za konsumenta uwa¿a siê osobê fizyczn¹ dokonuj¹c¹
z przedsiêbiorc¹ czynnoœci prawnej niezwi¹zanej bezpoœrednio z jej dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ lub zawodow¹. Wprowadzona przez polskiego ustawodawcê
definicja odbiega w pewnym zakresie od za³o¿eñ przyjêtych na gruncie prawa
unijnego dyrektyw konsumenckich, jako ¿e pos³uguje siê kryterium czynnoœci
prawnej, mimo ¿e dyrektywy te odnosz¹ siê do celu dzia³ania osoby fizycznej,
bez jednoczesnego wymogu, by czynnoœæ ta mia³a charakter czynnoœci prawnej.
Ochrona konsumencka mo¿e obejmowaæ zarówno zawieranie i wykonywanie
umów, jak i etap przedkontraktowy, a nawet stosunki pozaumowne. Omawiana
definicja bywa interpretowana w¹sko (np. przez przyjêcie, ¿e konsumentem
jest tylko ta osoba, która z przedsiêbiorc¹ zawar³a umowê lub dokonuje czynnoœci prawnej w ramach umowy), tymczasem w prawie unijnym istnieje wyraŸna
tendencja do postrzegania konsumenta jako osoby, która dzia³a – a nie tylko dokonuje czynnoœci prawnej – w celach niezwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ handlow¹,
gospodarcz¹, rzemieœlnicz¹ czy wykonywaniem wolnego zawodu9.
7

8
9
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Opinia Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie poselskiego projektu ustawy o rozpatrywaniu
reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, http://orka.sejm.
gov.pl/Druki7ka.nsf/0/73B575BC1E48982BC1257E60003C249F/%24File/3430-001.pdf
[dostêp: 21.09.2017].
Dokument niepubl.
Por. B. Gnela, „Uwagi o kodeksowej definicji konsumenta oraz jej zgodnoœci z prawem unijnym”, w: „Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego. Wp³yw europejskiego prawa
konsumenckiego na prawo krajowe”, M. Jagielska, E. Rott-Pietrzyk, A. Wiewiórska-DomagalPRAWO ASEKURACYJNE 1/2018 (94)
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Zw³aszcza w przypadku w¹skiego, literalnego ujêcia omawianej definicji
trudno mówiæ o realnych mo¿liwoœciach urzeczywistnienia przewidzianego
w art. 76 Konstytucji RP obowi¹zku ochrony konsumentów przez w³adze publiczne przed dzia³aniami zagra¿aj¹cymi ich prywatnoœci i bezpieczeñstwu oraz
przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. W orzecznictwie Trybuna³u Konstytucyjnego podkreœla siê, ¿e konstytucyjne pojêcie konsumenta (maj¹ce autonomiczny charakter i niemog¹ce byæ determinowane treœci¹ ustaw zwyk³ych)
ma szersze znaczenie od nadanego mu w art. 221 k.c. Uprawnienia konsumenta, jak i okreœlone obowi¹zki drugiej strony stosunku prawnego, maj¹ prowadziæ
do przynajmniej wzglêdnego zrównania pozycji kontrahentów, rekompensuj¹c
s³abszej stronie niepe³n¹ mo¿liwoœæ skorzystania z zasady autonomii woli. Obowi¹zki ochronne spoczywaj¹ce na w³adzach publicznych obejmuj¹ koniecznoœæ
zapewnienia minimalnych gwarancji ustawowych wszystkim podmiotom,
w szczególnoœci osobom fizycznym, które jako uczestnicy gry rynkowej zajmuj¹
s³absz¹ pozycjê10.
Warto zaznaczyæ, ¿e w niektórych regulacjach sektorowych ju¿ wczeœniej
ustawodawca zdecydowa³ siê na objêcie ochron¹ szerszych kategorii osób ni¿
tylko konsumenci, w tym równie¿ w aspekcie uprawnienia do wnoszenia reklamacji (oraz skorelowanego z nim obowi¹zku przedsiêbiorcy udzielenia odpowiedzi na reklamacjê, pod rygorem jej „milcz¹cego” uznania w razie uchybienia
terminowi). I tak, prawo telekomunikacyjne przewiduje mo¿liwoœæ wnoszenia
reklamacji przez u¿ytkowników koñcowych, czyli podmioty korzystaj¹ce z publicznie dostêpnej us³ugi telekomunikacyjnej lub ¿¹daj¹ce œwiadczenia takiej
us³ugi, dla zaspokojenia w³asnych potrzeb11. W ramach prawa pocztowego
przyjmuje siê, ¿e w przypadku niewykonania lub nienale¿ytego wykonania
us³ugi pocztowej prawo wniesienia reklamacji przys³uguje nadawcy (czyli podmiotowi, który zawar³ z operatorem pocztowym umowê o œwiadczenie us³ugi
pocztowej), b¹dŸ te¿ adresatowi (czyli podmiotowi wskazanemu przez nadawcê
jako odbiorca przesy³ki pocztowej lub kwoty pieniê¿nej okreœlonej w przekazie
pocztowym), o ile nadawca zrzeknie siê na jego rzecz prawa dochodzenia roszczeñ albo gdy przesy³ka pocztowa lub kwota pieniê¿na okreœlona w przekazie
pocztowym zostanie dorêczona adresatowi12. Z kolei reklamacjê odnosz¹c¹ siê
do uchybieñ w sposobie wykonania umowy o œwiadczenie us³ug turystycznych
mo¿e z³o¿yæ „klient”, rozumiany jako osoba, która zamierza zawrzeæ lub za-

10

11

12

ska (red.), C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 182–184; P. Kukuryku, „Definicje konsumenta
w kodeksie cywilnym (obecnym i przysz³ym) w kontekœcie najnowszych unijnych dyrektyw
konsumenckich”, Przegl¹d Prawa Handlowego 2014, nr 5, s. 19; P. Mik³aszewicz, „Art. 221
[Pojêcie konsumenta]”, w: „Tom I. Kodeks cywilny. Komentarz. Czêœæ ogólna. Przepisy wprowadzaj¹ce KC. Prawo o notariacie (art. 79–95 i 96–99)”, K. Osajda (red.), C.H. Beck, Legalis,
Warszawa 2017.
Zob. wyroki Trybuna³u Konstytucyjnego z 13 wrzeœnia 2005 r. (K 38/04) i z 2 grudnia 2008 r.
(K 37/07).
Art. 106 w zw. z art. 2 pkt 50 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1907 z póŸn. zm.).
Art. 92 ust. 1 w zw. z art. 3 pkt 2 i 10 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1481).
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war³a umowê o œwiadczenie us³ug turystycznych na swoj¹ rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie tej umowy nie stanowi przedmiotu jej dzia³alnoœci gospodarczej, jak i osoba, na rzecz której umowa zosta³a zawarta, a tak¿e osoba, której przekazano prawo do korzystania z us³ug turystycznych objêtych uprzednio
zawart¹ umow¹13.
W tym stanie rzeczy ustawodawca dostrzeg³ przy okazji prac legislacyjnych
nad u.r.r. koniecznoœæ wzmocnienia pozycji prawnej wszystkich osób fizycznych korzystaj¹cych z us³ug œwiadczonych przez podmioty rynku finansowego
– zarówno tych, które zawieraj¹ z tymi podmiotami ró¿nego rodzaju umowy, jak
i tych, które s¹ beneficjentami umów zawartych przez inne osoby. Przeciêtny
cz³owiek, choæby prowadzi³ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ lub zawodow¹, ze wzglêdu
na daleko id¹c¹ asymetriê informacji14, jak i ró¿nicê potencja³ów, jest stron¹
zdecydowanie s³absz¹ od takich znacznie silniejszych ekonomicznie podmiotów rynku finansowego, jak zak³ady ubezpieczeñ czy banki. Bywa zmuszony
uczestniczyæ w transakcjach i stosunkach, które kszta³towane s¹ przez te podmioty niemal jednostronnie, co w istotny sposób obni¿a jego bezpieczeñstwo
prawne, nara¿aj¹c go m.in. na nieuczciwe praktyki rynkowe. St¹d te¿ zasadne
wydaje siê zapewnienie mu efektywnych mechanizmów pozwalaj¹cych na pozas¹dowe rozwi¹zywanie sporów, a tak¿e instytucjonalnego wsparcia, zwiêkszaj¹cego mo¿liwoœci faktycznej realizacji praw przys³uguj¹cych mu wobec
podmiotów dzia³aj¹cych w bran¿y finansowej.
3. Klient na rynku ubezpieczeniowym
Zdefiniowanie pojêcia klienta podmiotu rynku finansowego nast¹pi³o ostatecznie przy pomocy zamkniêtego katalogu, do którego zaliczono m.in. „bêd¹cego osob¹ fizyczn¹ ubezpieczaj¹cego, ubezpieczonego, uposa¿onego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia” (art. 2 pkt 1 lit. a)
u.r.r.). Wyjaœnienia znaczenia poszczególnych okreœleñ u¿ytych w tym przepisie nale¿y poszukiwaæ w innych aktach prawnych, a poniewa¿ kwestie te by³y
ju¿ wielokrotnie poruszane w piœmiennictwie15, w niniejszym artykule zostanie
to przedstawione w du¿ym skrócie, jedynie jako punkt wyjœcia do dalszych
rozwa¿añ.
W œwietle art. 805 § 1 k.c. ubezpieczaj¹cy to osoba, która we w³asnym imieniu zawar³a z ubezpieczycielem umowê ubezpieczenia, zobowi¹zuj¹c siê do
zap³aty sk³adki ubezpieczeniowej w zamian za udzielan¹ przez ubezpieczyciela
ochronê ubezpieczeniow¹ przewiduj¹c¹ zap³atê okreœlonej sumy pieniê¿nej
w razie zajœcia przewidzianego w tej umowie wypadku.
13

14

15
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Art. 16b ust. 5 w zw. z art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o us³ugach hotelarskich
oraz us³ugach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553,
z póŸn. zm.).
J. £añcucki, „Ochrona klienta w aktach delegowanych i wykonawczych do dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeñ”, Prawo Asekuracyjne 2017, nr 4 s. 9–11.
Zob. np. M. Orlicki, „Umowa ubezpieczenia”, w: „System Prawa Prywatnego. Tom 8. Prawo
zobowi¹zañ – czêœæ szczegó³owa”, J. Panowicz-Lipska (red.), wyd. 2, C.H. Beck, Warszawa
2011, s. 828–836.
PRAWO ASEKURACYJNE 1/2018 (94)

Kilka uwag o pojêciu klienta podmiotu rynku finansowego
Ubezpieczony to osoba, której interesu maj¹tkowego (art. 821 k.c.) albo sytuacji ¿yciowej (art. 829 § 1 k.c.) dotyczy przewidziany w umowie ubezpieczenia wypadek ubezpieczeniowy. Ubezpieczonym jest albo ubezpieczaj¹cy, jeœli to
jego interes jest objêty ochron¹ ubezpieczeniow¹, albo te¿ osoba, na rachunek
której umowa zosta³a przez ubezpieczaj¹cego zawarta (art. 808 § 1 k.c.).
Uposa¿ony natomiast to wskazana przez ubezpieczaj¹cego osoba uprawniona do otrzymania sumy ubezpieczenia w razie œmierci ubezpieczonego
(art. 831 § 1 k.c.). W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek uposa¿onego wskazuje ubezpieczaj¹cy za uprzedni¹ zgod¹ ubezpieczonego, przy czym umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia mog¹ przewidywaæ,
¿e uprawnienia te ubezpieczony mo¿e wykonywaæ samodzielnie (art. 831 § 11
k.c.).
Analiza art. 3 ust. 1 pkt 52 ustawy z dnia 11 wrzeœnia 2015 r. o dzia³alnoœci
16
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (dalej: u.d.u.r.) – przy jednoczesnym
uwzglêdnieniu tego, ¿e uprawnionego z umowy ubezpieczenia wymieniono
w art. 2 pkt 1 lit. a) u.r.r. obok ubezpieczaj¹cego, ubezpieczonego i uposa¿onego – prowadzi z kolei do wniosku, ¿e za uprawnionego z umowy ubezpieczenia
nale¿y rozumieæ poszkodowanego, który jest uprawniony do ¿¹dania spe³nienia
przez zak³ad ubezpieczeñ œwiadczenia z tytu³u umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej. Jest to zatem osoba trzecia, wobec której odpowiedzialnoœæ
za szkodê17 ponosi ubezpieczaj¹cy albo ubezpieczony, je¿eli przez umowê ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej ubezpieczyciel zobowi¹za³ siê do zap³acenia za szkodê okreœlonego w umowie odszkodowania (art. 822 § 1 k.c.).
W przepisach ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeñ18 (dalej: u.d.u.) przewidziane zosta³o rozszerzenie katalogu
klientów podmiotów rynku finansowego o osoby fizyczne bêd¹ce klientem
brokera ubezpieczeniowego albo klientem agenta ubezpieczeniowego lub agenta oferuj¹cego ubezpieczenia uzupe³niaj¹ce, wykonuj¹cych czynnoœci agencyjne na rzecz wiêcej ni¿ jednego zak³adu ubezpieczeñ w zakresie tego samego
dzia³u ubezpieczeñ, ale jedynie w zakresie niezwi¹zanym z udzielan¹ ochron¹
ubezpieczeniow¹. U¿yte w tej ustawie okreœlenia zosta³y zdefiniowane w art. 3
ust. 1 u.d.u. W œwietle pkt 10 tego przepisu klientem wymienionych podmiotów
rynku finansowego jest poszukuj¹cy ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczaj¹cy lub ubezpieczony (w przypadku umów ubezpieczenia), a tak¿e zleceniodawca gwarancji ubezpieczeniowej (w przypadku umów gwarancji ubezpieczeniowej). Z kolei pkt 13 uœciœla, ¿e poszukuj¹cy ochrony ubezpieczeniowej to
osoba, która wyrazi³a wobec dystrybutora ubezpieczeñ wolê podjêcia czynnoœci
16
17

18

Tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1170, z póŸn. zm.
Czyli uszczerbek w prawnie chronionych dobrach (zarówno tych o charakterze maj¹tkowym,
jak i niemaj¹tkowym), który nast¹pi³ na skutek czynu niedozwolonego albo wskutek niewykonania lub nienale¿ytego wykonania zobowi¹zania. Zob. M. Kaliñski, „Odpowiedzialnoœæ odszkodowawcza”, w: „System Prawa Prywatnego. Tom 6. Prawo zobowi¹zañ – czêœæ ogólna”,
A. Olejniczak (red.), wyd. 2, C.H. Beck, Warszawa 2014 , s. 80–127.
Dz. U. z 2017 r. poz. 2486. Ustaw¹ z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o dystrybucji
ubezpieczeñ zosta³ przesuniêty termin wejœcia w ¿ycie tej ustawy na 1 paŸdziernika 2018 r.
(Dz. U. z 2018 r. poz. 378).
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s³u¿¹cych zawarciu przez ni¹ umowy ubezpieczenia. Osoby te otrzymuj¹ zatem, z dniem wejœcia w ¿ycie omawianej ustawy, status klienta podmiotu rynku
finansowego, oczywiœcie z zastrze¿eniem, ¿e dotyczy to wy³¹cznie osób fizycznych. Oznacza to mo¿liwoœæ wnoszenia przez nie do brokera ubezpieczeniowego, multiagenta oraz multiagenta oferuj¹cego ubezpieczenia uzupe³niaj¹ce
reklamacji zawieraj¹cych zastrze¿enia dotycz¹ce œwiadczonych przez te podmioty us³ug, w zakresie niezwi¹zanym z udzielan¹ ochron¹ ubezpieczeniow¹.
W tym zakresie czynnoœci wobec wymienionych podmiotów, na wniosek lub
z urzêdu, mo¿e równie¿ podejmowaæ Rzecznik Finansowy, na zasadach przewidzianych w przepisach cytowanej ustawy.
4. Status klienta w bezpoœredniej likwidacji szkód
Bezpoœrednia likwidacja szkód (BLS), objêtych ochron¹ w ramach obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych, funkcjonuje obecnie na polskim rynku w oparciu o ró¿ne modele. W pierwszym z nich, nawi¹zuj¹cym do idei BLS, choæ odbiegaj¹cym doœæ
19
znacz¹co od klasycznego rozumienia tego pojêcia , ubezpieczyciel oferuje swoim klientom mo¿liwoœæ zawarcia odrêbnej umowy ubezpieczenia, bêd¹cej
w istocie swoist¹ modyfikacj¹ ubezpieczenia autocasco. Celem tego ubezpieczenia jest zapewnienie klientowi dodatkowej ochrony w stosunku do ubezpieczenia OC, a jego zakres obejmuje szkody wynikaj¹ce z uszkodzenia ubezpieczonego pojazdu, wyrz¹dzone przez posiadacza lub kieruj¹cego innym pojazdem. W takim przypadku ubezpieczaj¹cy (ubezpieczony) jest oczywiœcie klientem zak³adu ubezpieczeñ w rozumieniu art. 2 pkt 1 lit. a) u.r.r. Zdecydowanie
bardziej skomplikowana sytuacja, przynajmniej prima facie, ma miejsce w odniesieniu do znacznie powszechniejszych na polskim rynku modeli, które mo¿na okreœliæ jako jednostronn¹ oraz wielostronn¹ bezpoœredni¹ likwidacjê szkód.
Likwidacja jednostronna opiera siê na zawieranej przez zak³ad ubezpieczeñ
i jego klienta umowie zlecenia, która przewiduje nieodp³atn¹ likwidacjê szkody
w pojeŸdzie klienta, o ile odpowiedzialnoœæ za ni¹ ponosi inny ubezpieczyciel.
Poszkodowany przelewa przy tym na zak³ad ubezpieczeñ przys³uguj¹c¹ mu
wierzytelnoœæ do wysokoœci otrzymanego odszkodowania, co umo¿liwia temu
podmiotowi dochodzenie roszczeñ zwrotnych od ubezpieczyciela sprawcy
(wzglêdnie od samego sprawcy). W aktualnie obowi¹zuj¹cym stanie prawnym
mo¿liwoœæ takiego sposobu likwidacji szkody wynika z art. 4 ust. 10 u.d.u.r.
Przepis ten dopuszcza mo¿liwoœæ wykonywania przez zak³ad ubezpieczeñ okreœlonych czynnoœci (w tym ustalania przyczyn i okolicznoœci zdarzeñ losowych,
wysokoœci szkód oraz rozmiaru odszkodowañ i innych œwiadczeñ nale¿nych
uprawnionym z umów ubezpieczenia, a tak¿e ich wyp³acania) na wniosek
uprawnionego z umowy ubezpieczenia (jak równie¿ innego zak³adu ubezpieczeñ, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego lub Polskiego Biura Ubez19
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Zob. M. Monkiewicz, „Bezpoœrednia likwidacja szkód – aspekty prawnoporównawcze”,
w: „Kompensacja szkód komunikacyjnych. Nowoczesne rozwi¹zania ubezpieczeniowe”,
K. Ludwichowska (red.), Poltext, Warszawa 2011, s. 212.
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pieczycieli Komunikacyjnych), choæby umowa ta zosta³a zawarta z innym
zak³adem ubezpieczeñ20.
Co istotne, poszczególne zak³ady ubezpieczeñ, które zdecydowa³y siê na
udostêpnienie takiej us³ugi, uzale¿niaj¹ mo¿liwoœæ zawarcia umów zlecenia od
posiadania przez klienta w danym zak³adzie ochrony wynikaj¹cej b¹dŸ z ubezpieczenia OC, b¹dŸ te¿ z ubezpieczenia autocasco. Z jednej wiêc strony likwidacja szkody jest dokonywana przez ubezpieczyciela osoby poszkodowanej na
podstawie umowy zlecenia, a nie umowy ubezpieczenia. Z drugiej jednak strony mo¿liwoœæ bezpoœredniej likwidacji jest udostêpniana wy³¹cznie w³asnym
klientom – jest to pewien bonus, który ma uatrakcyjniæ ofertê ubezpieczyciela
i zapewniæ przewagê konkurencyjn¹ na rynku, co z kolei powinno prze³o¿yæ siê
na zwiêkszenie przypisu sk³adki oraz osi¹ganego zysku. Zak³ad ubezpieczeñ zobowi¹zuje siê wobec klienta do przeprowadzenia postêpowania likwidacyjnego
w zakresie okreœlonym ustaw¹ z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych21(dalej: u.u.o.) oraz do wyp³acenia œwiadczenia pieniê¿nego w wysokoœci wynikaj¹cej z umowy ubezpieczenia OC zawartej przez posiadacza pojazdu, którym wyrz¹dzono szkodê.
Poszkodowany korzystaj¹cy z jednostronnej bezpoœredniej likwidacji szkód
znajduje siê w niemal identycznej sytuacji, jak osoba, która zdecydowa³a siê na
zg³oszenie szkody ubezpieczycielowi sprawcy. Obie kategorie poszkodowanych
zas³uguj¹ na zapewnienie im takiego samego stopnia ochrony. Gdyby uznaæ, ¿e
w ramach jednostronnej BLS poszkodowany nie jest klientem podmiotu rynku
finansowego, nie mia³by on wówczas gwarancji zwi¹zanych z mo¿liwoœci¹ wniesienia reklamacji, choæby przys³ugiwa³by mu status konsumenta. Stosownie bowiem do art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta22, do
umów dotycz¹cych us³ug finansowych, takich jak czynnoœci ubezpieczeniowe,
nie ma zastosowania regu³a z art. 7a tej ustawy, przewiduj¹ca obowi¹zek odpowiedzi na reklamacjê konsumenta w terminie 30 dni oraz zastrzegaj¹ca sankcjê
na wypadek niedope³nienia tego obowi¹zku. Uwzglêdniaj¹c wzglêdy celowoœciowe, funkcjonalne oraz systemowe jak najbardziej uzasadnione wydaje siê
zatem przyjêcie, ¿e ubezpieczaj¹cy (ubezpieczony), który zleca swojemu ubezpieczycielowi bezpoœredni¹ likwidacjê szkody na zasadach
wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, jest klientem podmiotu rynku finansowego. Ma zatem prawo skierowaæ do tego podmiotu reklamacjê zawieraj¹c¹ zastrze¿enia odnosz¹ce siê do us³ugi BLS, ten zaœ ma
obowi¹zek jej rozpatrzenia w trybie okreœlonym w u.r.r. Ma równie¿ prawo
wniesienia do Rzecznika Finansowego wniosku o zbadanie sprawy oraz wniosku o wszczêcie pozas¹dowego postêpowania w sprawie rozwi¹zywania sporów.
20

21
22

Por. P. Czublun, „Art. 4. Przyk³ad”, w: „Ustawa o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz”, P. Czublun (red.), C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 43.
Tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2060, z póŸn. zm.
Dz. U. z 2017 r. poz. 683.
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Wielostronna bezpoœrednia likwidacja szkód funkcjonuje natomiast od
dnia 1 kwietnia 2015 r. w oparciu o umowê zawart¹ przez kilka zak³adów
23
ubezpieczeñ . Umowa ta przewiduje wzajemne zlecanie likwidacji spe³niaj¹cych okreœlone kryteria szkód maj¹tkowych z obowi¹zkowego ubezpieczenia
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, a tak¿e rozliczanie (w du¿ej mierze
rycza³towe) nale¿noœci wynikaj¹cych z wyp³aconych odszkodowañ i poniesionych kosztów. W œwietle porozumienia ka¿dy z zak³adów ubezpieczeñ wydaje
wszystkim pozosta³ym dokumenty pe³nomocnictwa, które upowa¿niaj¹ do wykonywania w imieniu i na rzecz mocodawcy umów ubezpieczenia w zakresie
ustalania przyczyn i okolicznoœci zdarzenia, ustalania rozmiaru szkody i wysokoœci odszkodowania, sk³adania oœwiadczeñ woli w sprawie roszczeñ o nale¿ne odszkodowanie, wyp³acania odszkodowania oraz rozpatrywania reklamacji. Poszkodowany mo¿e w zwi¹zku z tym z³o¿yæ zawiadomienie o szkodzie do
w³asnego ubezpieczyciela, jednak pod kilkoma warunkami, w tym, jeœli zarówno jego ubezpieczyciel, jak i ubezpieczyciel sprawcy s¹ stronami umowy
24
o BLS .
Analizowane porozumienie zosta³o zawarte pod rz¹dami poprzednio obo25
wi¹zuj¹cego prawa , wydaje siê natomiast, ¿e na podstawie obecnie obo26
wi¹zuj¹cych przepisów mo¿na uznaæ je za przyk³ad outsourcingu , czyli umowy miêdzy zak³adem ubezpieczeñ a dostawc¹ us³ug, na podstawie której dostawca us³ug wykonuje proces, us³ugê lub dzia³anie, które w innym przypadku
zosta³yby wykonane przez zak³ad ubezpieczeñ. Stosownie do art. 73 ust. 1
u.d.u.r., zak³ad ubezpieczeñ mo¿e powierzyæ w drodze outsourcingu (z zachowaniem formy pisemnej) wykonywanie czynnoœci ubezpieczeniowych,
o których mowa w art. 4 ust. 7 pkt 3 oraz ust. 8 i 9, a wiêc m.in. tych przewidzianych w umowie o BLS. Wspomniany zaœ przy omawianiu jednostronnej likwidacji art. 4 ust. 10 u.d.u.r. wskazuje wprost na mo¿liwoœæ wykonywania
przez zak³ad ubezpieczeñ wymienionych czynnoœci nie tylko na wniosek
uprawnionego z umowy ubezpieczenia, ale równie¿ na wniosek innego zak³adu ubezpieczeñ. W zakresie wskazanym w tym przepisie mo¿liwy jest zatem
outsourcing, w ramach którego dostawc¹ us³ug jest inny zak³ad ubezpie27
czeñ . Warto dodatkowo zwróciæ uwagê na treœæ art. 76 ust. 1 u.d.u.r., zgodnie z którym odpowiedzialnoœci zak³adu ubezpieczeñ za szkody wyrz¹dzone
ubezpieczaj¹cym, ubezpieczonym lub uprawnionym z umów ubezpieczenia
wskutek niewykonania lub nienale¿ytego wykonania outsourcingu nie mo¿na
wy³¹czyæ ani ograniczyæ.
23
24

25

26
27
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http://www.zglaszamstluczke.pl/ubezpieczyciele.html [dostêp: 25.01.2018].
Zob. M. Orlicki, „Bezpoœrednia likwidacja szkód po zawarciu przez ubezpieczycieli ogólnorynkowego porozumienia”, Prawo Asekuracyjne 2015, nr 3, s. 9–12.
Tzn. ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950,
z póŸn. zm.).
O którym mowa w art. 3 pkt 72 u.d.u.r.
Por. E. Œwiderska, M. Szwarczyñska, „Outsourcing miêdzy zak³adami ubezpieczeñ”, Dziennik
Ubezpieczeniowy, 12 maja, http://dziennikubezpieczeniowy.pl/2017/05/12/Outsourcing_
miedzy_zakladami_ubezpieczen/artykul/110793 [dostêp: 25.09.2017].
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W œwietle analizy uwzglêdniaj¹cej zarówno postanowienia umowy w sprawie BLS, jak i przepisy powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa, ubezpieczyciel poszkodowanego dzia³a w ramach tego modelu jako pe³nomocnik, któremu ubezpieczyciel sprawcy powierzy³ wykonanie czynnoœci ubezpieczeniowych zwi¹zanych z likwidacj¹ szkody, pod warunkiem wyra¿enia zgody przez poszkodowanego. Likwidacja szkody przez ubezpieczyciela poszkodowanego odbywa siê
w imieniu i na rzecz oraz na odpowiedzialnoœæ ubezpieczyciela sprawcy. Z ca³¹
pewnoœci¹ poszkodowany jest w tym uk³adzie klientem podmiotu rynku finansowego, realizuj¹cym swoje uprawnienia wynikaj¹ce z ustanowionej
w art. 822 § 4 k.c. zasady actio directa. Przys³uguje mu w zwi¹zku z tym prawo
wnoszenia reklamacji oraz zwracania siê do Rzecznika Finansowego. Reklamacja mo¿e zostaæ przez niego z³o¿ona tak do swojego ubezpieczyciela, jak i do
ubezpieczyciela sprawcy28. Zakres pe³nomocnictw udzielanych na podstawie
umowy o BLS obejmuje równie¿ rozpatrywanie reklamacji, a zatem ubezpieczyciel poszkodowanego jest uprawniony do udzielenia odpowiedzi na reklamacjê dotycz¹c¹ sposobu likwidacji szkody, jednak skutki przewidziane w art. 8
u.r.r. w razie niedope³nienia obowi¹zku rozpatrzenia reklamacji obci¹¿aj¹
ubezpieczyciela sprawcy. To równie¿ on winien byæ wskazywany w treœci pouczenia zawartego w odpowiedzi na nieuwzglêdnion¹ reklamacjê jako podmiot,
który mo¿e zostaæ pozwany przez klienta29.
5. Status klienta w razie przejœcia praw z umowy ubezpieczenia
Status klienta podmiotu rynku finansowego mo¿e wynikaæ z przejœcia
praw i obowi¹zków z umowy ubezpieczenia w zwi¹zku z sukcesj¹ uniwersaln¹
lub syngularn¹. Nabycie praw i obowi¹zków maj¹tkowych na zasadach nastêpstwa pod tytu³em ogólnym polega na tym, ¿e na podstawie jednego stanu
faktycznego nastêpca prawny wstêpuje w ogó³ praw i obowi¹zków maj¹tkowych swego poprzednika, co ma miejsce m.in. w przypadku dziedziczenia. Do
sk³adników spadku zalicza siê zaœ, co do zasady, równie¿ wierzytelnoœci oraz
odpowiadaj¹ce im obowi¹zki maj¹tkowe wynikaj¹ce ze stosunków zobowi¹zaniowych. Spadkobiercy wstêpuj¹ w sytuacjê prawn¹ spadkodawcy, w tym równie¿ tê wynikaj¹c¹ z umowy ubezpieczenia (z zastrze¿eniem art. 831 k.c.)30,
chyba ¿e z chwil¹ œmierci ubezpieczonego wygasa udzielana przez ubezpieczyciela ochrona ubezpieczeniowa, a takie rozwi¹zanie dominuje w ubezpieczeniach obowi¹zkowych31.
Przy nastêpstwie pod tytu³em szczególnym dochodzi do nabycia indywidualnie oznaczonego prawa lub praw podmiotowych.W odniesieniu do ubezpieczeñ
maj¹tkowych obowi¹zuje zasada, zgodnie z któr¹ w razie zbycia przedmiotu
ubezpieczenia prawa i obowi¹zki z umowy ubezpieczenia mog¹ byæ przeniesio28
29
30

31

Zob. art. 3 ust. 1 u.r.r.
Art. 10 pkt 4 u.r.r.
Por. J. Knabe, „Art. 922. Zagadnienia ogólne”, w: „Kodeks cywilny. Komentarz”, J. Ciszewski
(red.), wyd. 2, LexisNexis, Warszawa 2014.
Zob. M. Szczepañska, „Ubezpieczenia na ¿ycie. Aspekty prawne”, Wolters Kluwer Polska,
Warszawa 2008, s. 193.
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ne na nabywcê przedmiotu ubezpieczenia, co jednak wymaga zgody ubezpieczyciela, chyba ¿e umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia
stanowi¹ inaczej. Je¿eli do przeniesienia nie dosz³o, stosunek ubezpieczenia
wygasa z chwil¹ przejœcia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcê (art. 823
§ 1–3 k.c.)32. Omawiany przepis znajduje zastosowanie tylko do tych przypadków przeniesienia w³asnoœci, których Ÿród³em jest czynnoœæ prawna, takich jak
umowa: sprzeda¿y, darowizny czy zamiany33.
Odrêbne zasady przewidziane zosta³y w odniesieniu do obowi¹zkowych
ubezpieczeñ OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, OC rolników oraz budynków wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa rolnego. Zgodnie z art. 31 ust. 1
u.u.o. w razie przejœcia lub przeniesienia prawa w³asnoœci pojazdu mechanicznego prawa i obowi¹zki z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przechodz¹ na posiadacza pojazdu, na którego przesz³o lub zosta³o przeniesione prawo w³asnoœci. Chodzi tu o ka¿d¹ formê zmiany podmiotowej, która mo¿e nast¹piæ na skutek umowy sprzeda¿y, zamiany, darowizny lub
innej umowy zobowi¹zuj¹cej do przeniesienia w³asnoœci, a tak¿e wskutek bez34
podstawnego wzbogacenia, dziedziczenia czy wykonania zapisu . Stosownie
natomiast do art. 47 ust. 2 i art. 63 ust. 1 u.u.o. w razie przejœcia posiadania
gospodarstwa rolnego prawa i obowi¹zki z umowy ubezpieczenia OC rolników
oraz umowy ubezpieczenia budynków rolniczych przechodz¹ na osobê, na
któr¹ przesz³o posiadanie gospodarstwa rolnego.
We wszystkich wymienionych przypadkach osoba fizyczna, która
na zasadach nastêpstwa prawnego wchodzi w prawa i obowi¹zki
klienta podmiotu rynku finansowego, sama staje siê klientem,
w zwi¹zku z czym mo¿e korzystaæ ze wszystkich uprawnieñ wynikaj¹cych z przepisów u.r.r. Osobnej analizy wymaga sytuacja przeniesienia
praw z umowy ubezpieczenia na podstawie sukcesji syngularnej translatywnej,
czyli przelewu wierzytelnoœci, o którym mowa w art. 509 § 1 k.c. Przelew wierzytelnoœci polega na zmianie wierzyciela (podmiotu prawa), przy zachowaniu
to¿samoœci stosunku prawnego. Umowa cesji nie ingeruje zatem w treœæ wierzytelnoœci i, stosownie do art. 509 § 2 k.c., dotyczy wszelkich zwi¹zanych z ni¹
praw.
Stosownie do art. 823 § 4 k.c., zasad przewidzianych w § 1–3 tego przepisu
nie stosuje siê przy przenoszeniu wierzytelnoœci, jakie powsta³y lub mog¹ powstaæ wskutek zajœcia przewidzianego w umowie wypadku. Cesja praw z ubezpieczenia, a wiêc umowne przeniesienie prawa do wyp³aty œwiadczenia ubez32
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Chodzi przy tym nie tyle o zbycie interesu maj¹tkowego, który wszak w œwietle art. 821 k.c. stanowi przedmiot ubezpieczyciela, co raczej o zbycie rzeczy lub prawa, do którego ten interes siê
odnosi. Zob. J. Kondek, „Art. 823 [Zmiana w³aœciciela; przeniesienie praw]. Uwagi ogólne”,
w: „Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III B. Zobowi¹zania. Czêœæ szczegó³owa. Ustawa o terminach zap³aty”, K. Osajda (red.), C.H. Beck, Legalis, Warszawa 2017.
Z. Gawlik, „Art. 823”, w: „Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowi¹zania – czêœæ szczególna”, A. Kidyba (red.), wyd. 2, Wolters Kluwer Polska, LEX, Warszawa 2014.
J. Miaskowski, K. Niezgoda, P. Skawiñski, „Ustawa o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Komentarz”, C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 174.
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pieczeniowego, jest zatem dopuszczalna niezale¿nie od faktu zbycia przedmio35
tu ubezpieczenia i nie wymaga uzyskania zgody ubezpieczyciela .W razie zawarcia przez ubezpieczaj¹cego, ubezpieczonego, uposa¿onego lub uprawnionego umowy przelewu wierzytelnoœci (ju¿ istniej¹cej lub przysz³ej)36, dotychczasowy wierzyciel (cedent) przenosi nale¿n¹ od ubezpieczyciela wierzytelnoœæ
ze swojego maj¹tku do maj¹tku osoby trzeciej (cesjonariusza). Przelew wierzytelnoœci przysz³ej wywo³uje przy tym skutek rozporz¹dzaj¹cy dopiero z chwil¹
37
wyst¹pienia zdarzenia objêtego umow¹ ubezpieczenia . Na cesjonariusza nie
przechodz¹ natomiast obowi¹zki wynikaj¹ce z umowy ubezpieczenia, takie jak
zap³ata sk³adki.
Jak siê wydaje, nabycie wierzytelnoœci przez cesjonariusza nie oznacza, ¿e staje siê on klientem podmiotu rynku finansowego w rozumieniu u.r.r., tym jest bowiem wy³¹cznie ubezpieczaj¹cy, ubezpieczony,
uposa¿ony lub uprawniony. Cesjonariusz nie staje siê w takiej sytuacji
stron¹ umowy ubezpieczenia, ani osob¹, której interesu maj¹tkowego lub sytuacji ¿yciowej dotyczy ochrona ubezpieczeniowa, jak równie¿ osob¹ wskazan¹
jako uprawniona do sumy ubezpieczenia w razie œmierci ubezpieczonego, czy
wreszcie osob¹, której ubezpieczaj¹cy lub ubezpieczony wyrz¹dzi³ szkodê. Nie
wydaje siê równie¿, by status klienta podmiotu rynku finansowego by³ objêty hipotez¹ art. 509 § 2 k.c. jako prawo uboczne zwi¹zane z wierzytelnoœci¹. Wprawdzie na skutek umowy przelewu nie ulega zmianie charakter roszczenia wobec
d³u¿nika o zap³atê, to jednak zmienia siê osoba wierzyciela, a na cesjonariusza
nie przechodz¹ osobiste przymioty cedenta, takie jak status konsumenta38 czy
klienta podmiotu rynku finansowego.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e celem wyra¿onym w uzasadnieniu projektu ustawy
o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym by³o podwy¿szenie poziomu ochrony osób korzystaj¹cych
z us³ug finansowych – poprzez jednoznaczne ustawowe przes¹dzenie trybu
i terminów rozpatrywania przez podmioty rynku finansowego reklamacji
sk³adanych przez ich klientów, a tak¿e dziêki powo³aniu instytucji Rzecznika Finansowego maj¹cego dzia³aæ na rzecz ochrony klientów. Jak podkreœlono, w efekcie powinno dojœæ do zniwelowania asymetrii pomiêdzy pozycj¹
podmiotu profesjonalnego a pozycj¹ jego klienta, w szczególnoœci, gdy ma on
35

36

37

38

Wierzytelnoœæ tego rodzaju nie jest bowiem immanentnie zwi¹zana z interesem maj¹tkowym
stanowi¹cym przedmiot ubezpieczenia, w zwi¹zku z czym mo¿e stanowiæ przedmiot obrotu na
zasadach ogólnych. Zob. A. Raczyñski, „Art. 823 [Zmiana w³aœciciela; przeniesienie praw]”,
w: „Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art. 450–1088”, M. Gutowski (red.), C.H. Beck, Legalis, Warszawa 2016.
Np. w postaci odszkodowania nale¿nego od ubezpieczyciela z tytu³u najmu pojazdu zastêpczego w zwi¹zku z uszkodzeniem lub zniszczeniem w wypadku drogowym pojazdu nale¿¹cego do
poszkodowanego.
Tak S¹d Najwy¿szy m.in. w wyrokach z 8 sierpnia 2003 r., V CK 169/02; z 9 sierpnia 2005 r.,
IV CK 157/05; z 15 lutego 2006 r., IV CSK 71/05 i z 4 marca 2010 r., I CSK 439/09.
Por. postanowienia S¹du Okrêgowego w Lublinie z 13 wrzeœnia 2013 r. (VI Gz 190/15), S¹du
Okrêgowego w Rzeszowie z 22 lipca 2015 r. (VI Gz 190/15), S¹du Okrêgowego we Wroc³awiu
z 27 lipca 2015 r. (II Cz 1227/15) czy S¹du Okrêgowego w Bydgoszczy z 10 wrzeœnia 2015 r.
(VIII Gz 110/15).
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status konsumenta . Trudno uznaæ, by zw³aszcza profesjonalne podmioty gospodarcze, które w swojej dzia³alnoœci zajmuj¹ siê nabywaniem wierzytelnoœci od klientów podmiotów rynku finansowego
b¹dŸ ich dalszym obrotem, by³y uprawnione do korzystania z pomocy udzielanej przez Rzecznika Finansowego albo te¿, by mog³y staæ siê
beneficjentami pozosta³ych rozwi¹zañ przyznanych przez ustawodawcê na
korzyœæ osób fizycznych bêd¹cych klientami podmiotów rynku finansowego.
6. Status klienta w przypadku regresu ubezpieczeniowego
Nie jest klientem podmiotu rynku finansowego osoba trzecia, od
której zak³ad ubezpieczeñ ¿¹da zap³aty z tytu³u regresu ubezpieczeniowego, o którym mowa w art. 828 k.c.W œwietle normy wynikaj¹cej
z tego przepisu, z dniem zap³aty odszkodowania przez ubezpieczyciela roszczenie ubezpieczaj¹cego (ubezpieczonego) przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodê przechodzi z mocy prawa na ubezpieczyciela do wysokoœci
zap³aconego odszkodowania. W omawianym przypadku zak³ad ubezpieczeñ
dochodzi na podstawie normy rangi ustawowej spe³nienia roszczenia od osoby
trzeciej, a zatem osoby spoza stosunku prawnego wynikaj¹cego z umowy ubezpieczenia. W ramach tzw. regresu typowego d³u¿nik nie jest ubezpieczaj¹cym,
ubezpieczonym, uposa¿onym ani uprawnionym, a zatem nie jest równie¿ klientem podmiotu rynku finansowego. Wobec tego skierowane przez d³u¿nika do
zak³adu ubezpieczeñ zastrze¿enia odnosz¹ce siê do faktu dochodzenia od niego
roszczenia regresowego nie stanowi¹ reklamacji w rozumieniu u.r.r.
Szczególnym rodzajem roszczenia zwrotnego jest regres nietypowy (szczególny), funkcjonuj¹cy m.in. na gruncie ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych (art. 43 u.u.o.), ubezpieczenia OC rolników (art. 58 u.u.o.)
oraz ubezpieczeñ wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych ustaw lub umów miêdzynarodowych, nak³adaj¹cych na okreœlone podmioty obowi¹zek zawarcia
umowy ubezpieczenia (art. 11 ust. 3). Pojêcie to odnosi siê do roszczenia
o zwrot œwiadczenia wyp³aconego poszkodowanemu, które przys³uguje ubezpieczycielowi w stosunku do osoby objêtej ubezpieczeniem odpowiedzialnoœci
cywilnej. Jak podkreœla siê w literaturze, u podstaw wykreowania takiego
uprawnienia leg³o za³o¿enie, ¿e nawet daleko id¹ca wadliwoœæ zachowañ ubezpieczaj¹cego lub ubezpieczonego nie powinna poci¹gaæ za sob¹ pozbawienia
40
poszkodowanego roszczeñ wobec ubezpieczyciela .
W orzecznictwie S¹du Najwy¿szego prezentowane jest w zasadzie jednolite
stanowisko, i¿ regres ten nie nale¿y do roszczeñ umownych, lecz jest roszczeniem szczególnym, przys³uguj¹cym ex lege. Choæ umowa ubezpieczenia poprzedza jego powstanie, to jednak regres ten stanowi roszczenie od niej odrêbne, wykreowane przez ustawê i uwarunkowane zaistnieniem szczególnych
39
40
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Druk Sejmu VI kadencji nr 3430.
M. Orlicki. 2011. „O roszczeniach regresowych ubezpieczycieli i UFG wynikaj¹cych z art. 11
ust. 3 ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, UFG i PBUK”, Prawo Asekuracyjne 2011,
nr 3, s. 43.
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przyczyn okreœlonych w ustawie. Sama chronologia zdarzeñ nie upowa¿nia zaœ
do wniosku, by regres nietypowy by³ skutkiem prawnym zawartej umowy ubezpieczenia, powstaj¹cym z mocy art. 56 k.c.41.
Niemniej jednak pomiêdzy regresem a umow¹ ubezpieczenia OC istnieje
œcis³y zwi¹zek funkcjonalny. Z chwil¹ zap³aty odszkodowania na rzecz poszkodowanego po stronie zak³adu ubezpieczeñ powstaje zasadniczo nowa wierzytelnoœæ, ale pod wieloma wzglêdami jest ona uzale¿niona od istnienia wierzytelnoœci pierwotnej42. Regres nietypowy dotyka przy tym wy³¹cznie osób, których odpowiedzialnoœæ jest objêta ochron¹ ubezpieczeniow¹ (ubezpieczaj¹cych lub
ubezpieczonych), takich jak kieruj¹cy pojazdem mechanicznym czy rolnik albo
osoba pozostaj¹ca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub pracuj¹ca
w jego gospodarstwie rolnym. Uwzglêdniaj¹c œcis³y zwi¹zek z umow¹ ubezpieczenia oraz wzglêdy celowoœciowe przyj¹æ mo¿na, ¿e ubezpieczony (ubezpieczaj¹cy) jest klientem podmiotu rynku finansowego równie¿ w zakresie dotycz¹cym dochodzenia od niego regresu nietypowego przez
zak³ad ubezpieczeñ.
7. Podsumowanie
Przebieg procesu legislacyjnego dotycz¹cego ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym dowodzi,
¿e o zakresie podmiotowym dzia³alnoœci Rzecznika Finansowego oraz powi¹zanym z tym funkcjonalnie uprawnieniu do wnoszenia reklamacji w trybie okreœlonym w ustawie w du¿ej mierze zadecydowa³a specyfika us³ug ubezpieczeniowych, w ramach których wobec zak³adu ubezpieczeñ dzia³aj¹ te¿ osoby niebêd¹ce stron¹ umowy ubezpieczenia (vide: ubezpieczenia zawierane na cudzy
rachunek, ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej czy ubezpieczenia na ¿ycie). Istotn¹ rolê odegra³a równie¿ wola polityczna objêcia ochron¹ rolników
i drobnych przedsiêbiorców, a wiêc osób niebêd¹cych konsumentami, które
jednak maj¹ zdecydowanie s³absz¹ faktyczn¹ pozycjê od takich podmiotów rynku finansowego, jak chocia¿by zak³ady ubezpieczeñ. Warto przy tym zwróciæ
uwagê, ¿e w³aœnie na gruncie stosunków prawnych zwi¹zanych z umow¹ ubezpieczenia wprowadzone zosta³y regulacje zrównuj¹ce w niektórych aspektach
poziom ochrony przys³uguj¹cej konsumentom oraz wybranym lub wszystkim
innym osobom, które nie posiadaj¹ tego statusu, a dzia³aj¹ wobec przedsiêbiorcy, jakim jest zak³ad ubezpieczeñ43. Wydaje siê w zwi¹zku z tym, ¿e ewentualne
wady przyjêtej w omawianej ustawie definicji klienta wi¹zaæ siê mog¹ nie tyle
z jej zbyt szerokim ujêciem, lecz – byæ mo¿e – ujêciem zbyt w¹skim, bo nieobej41

42

43

Tak zw³aszcza uchwa³a SN z 10 listopada 2005 r. (III CZP 83/05), a tak¿e m.in. wyrok SN
z 24 lutego 2017 r. (IV CSK 196/16).
Por. A. Szpunar, „Roszczenie zwrotne zak³adu ubezpieczeñ przeciw kierowcy pojazdu”, Palestra 1993, nr 7–8), s. 14.
Np. art. 805 § 4 k.c. czy art. 15 ust. 5 u.d.u.r. Zob. B. Gnela, „Konsumencki a ubezpieczeniowy
re¿im ochrony podmiotów stosunku ubezpieczenia”, w: „Kierunki rozwoju ubezpieczeñ
gospodarczych w Polsce. Wybrane zagadnienia prawne”, B. Gnela, M. Szaraniec (red.), Difin,
Warszawa 2013, s. 27–46.
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muj¹cym jednostek organizacyjnych dzia³aj¹cych non profit , i to raczej w tym
kontekœcie warto by³oby w przysz³oœci poddaæ analizie zasadnoœæ wprowadzenia
stosownej korekty.
Tomasz M³ynarski
radca prawny, Biuro Rzecznika Finansowego
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Several Comments on the Concept of the Customer
of a Financial Market Operator
The article contains an analysis of selected issues related to the definition of the customer of a financial market operator, which are of vital importance for the insurance market practice. The origins and ratio legis of the concept of the customer of a financial market organisation have been
presented. Moreover, the author discusses a directory comprising the list of persons enjoying this
status in terms of the insurance market, which is included in the Act on handling of complaints.
Furthermore, the article raises particularly problematic issues connected with the determination
of the circle of persons who should be treated as customers of financial market operators, such as
direct claims settlement, assignment of rights under an insurance contract as well as insurance
recourse.
Keywords: complaint handling, customer, financial market operator, assignment of claims,
direct claims settlement, recourse.

PRAWO ASEKURACYJNE 1/2018 (94)

49

