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Ma³gorzata Wiêcko-Tu³owiecka

Definicja nieszczêœliwego
wypadku w ubezpieczeniu
nastêpstw nieszczêœliwych
wypadków i jej interpretacja
w praktyce s¹dowej
Ubezpieczenia nastêpstw nieszczêœliwych wypadków istniej¹ na polskim rynku od kilkudziesiêciu
lat – najpierw jako ubezpieczenia obowi¹zkowe, póŸniej jedynie jako ubezpieczenia dobrowolne.
Pomimo, i¿ s¹ one coraz ³atwiej dostêpne, oferowane jako ubezpieczenia dodatkowe do wielu innych umów ubezpieczenia, to jednak konsumenci rzadko zabiegaj¹ o zawarcie takiej umowy i nie
s¹ przekonani o potrzebie posiadania tego rodzaju ubezpieczenia. Wp³yw na to mo¿e mieæ fakt, i¿
obecnie nie istniej¹ ¿adne standardy ochrony w ubezpieczeniach nastêpstw nieszczêœliwych wypadków, co skutkuje coraz wiêkszym skomplikowaniem warunków takich umów, w tym daleko
id¹cym ograniczeniom odpowiedzialnoœci ubezpieczyciela, objawiaj¹cym siê chocia¿by w samej
definicji nieszczêœliwego wypadku. Celem niniejszego artyku³u jest omówienie pojawiaj¹cych siê
w praktyce rozbie¿noœci w interpretacji pojêcia nieszczêœliwego wypadku oraz wskazanie ogólnych
zasad interpretacji tego pojêcia przyjmowanych przez s¹dy w sporach s¹dowych.
S³owa kluczowe: ubezpieczenie NNW, ogólne warunki ubezpieczenia, ochrona konsumenta,
klauzule abuzywne, nieszczêœliwy wypadek.

1. Wprowadzenie
Umowa ubezpieczenia nastêpstw nieszczêœliwych wypadków, zgodnie
z art. 829 § 1 ust. 2 k.c., jest rodzajem ubezpieczenia osobowego, które mo¿e
dotyczyæ uszkodzenia cia³a, rozstroju zdrowia lub œmierci wskutek nieszczêœliwego wypadku. Umowa ta jest doœæ popularna na polskim rynku ubezpieczeniowym, choæ jej donios³oœæ w zakresie ochrony ¿ycia i zdrowia ubezpieczonych
wydaje siê byæ coraz mniejsza. Ubezpieczenia nastêpstw nieszczêœliwych wypadków wystêpuj¹ jako samodzielne ubezpieczenia (np. ubezpieczenie
nastêpstw nieszczêœliwych wypadków m³odzie¿y szkolnej), ale tak¿e czêsto stanowi¹ czêœæ szerszego w swym zakresie ubezpieczenia, tzn. s¹ elementem
ubezpieczeniowych pakietów: szkolnych, bankowych czy te¿ – najczêœciej wystêpuj¹cych w obrocie – komunikacyjnych1.
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A. Daszewski, w: „Ubezpieczenia komunikacyjne”, S. Rogowski (red.), Warszawa 2008,
s. 224.
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Definicja nieszczêœliwego wypadku w ubezpieczeniu nastêpstw nieszczêœliwych
W I pó³roczu 2017 r. sk³adka przypisana brutto na rynku ubezpieczeñ
2
wypadkowych na ¿ycie w Polsce wynios³a 2,72 mld z³ , a wiêc mniej ni¿ jedn¹
3
dziesi¹t¹ rynku ubezpieczeñ na ¿ycie (31,58 mld z³ ). Co prawda, zanotowano
wzrost zebranej sk³adki ubezpieczeniowej, jednak pojawi³y siê równoczeœnie
g³osy na temat niedopasowania oferty ubezpieczeniowej w zakresie ubezpie4
czeñ nastêpstw nieszczêœliwych wypadków do potrzeb klientów . Niniejszy artyku³ ma na celu omówienie podstawowej kwestii zwi¹zanej z ubezpieczeniem
nastêpstw nieszczêœliwych wypadków, a wiêc definicji nieszczêœliwego wypadku, która niew¹tpliwie mo¿e wp³ywaæ zarówno na niezadowolenie klientów
z oferowanych umów ubezpieczenia, jak równie¿ na fakt coraz mniejszego znaczenia tych ubezpieczeñ w Polsce.
2. Umowy ubezpieczenia nastêpstw nieszczêœliwych wypadków
na tle poprzednio obowi¹zuj¹cych przepisów prawnych
5

W okresie od 1 stycznia 1962 r. a¿ do 1 stycznia 1991 r. zakres obowi¹zkowych ubezpieczeñ komunikacyjnych by³ szerszy ni¿ obecnie, je¿eli chodzi
o liczbê umów, które mia³ obowi¹zek zawrzeæ posiadacz pojazdu. Kolejne roz6
porz¹dzenia Rady Ministrów przewidywa³y bowiem nie tylko obowi¹zek ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za
7
szkody spowodowane ruchem tych pojazdów , ale równie¿ obowi¹zek zawarcia
umowy ubezpieczenia nastêpstw nieszczêœliwych wypadków wynik³ych u osób
8
z ruchu pojazdów mechanicznych . Nie oznacza³o to jednak, ¿e ochrona poszkodowanych by³a szersza. Regulacje prawne przewidywa³y bowiem, ¿e œwiad2
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Raport o stanie sektora ubezpieczeñ w pierwszym pó³roczu 2017 r., Urz¹d Komisji Nadzoru
Finansowego, s. 5, dostêpny na stronie: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/
Raport_sektor_ubezpiecze%C5%84_IIQ_2017_59848.pdf
Ibidem., s. 4.
Komunikat w sprawie ubezpieczeñ NNW dzieci i m³odzie¿y szkolnej. Komisja Nadzoru Finansowego, 13.07.2017 r., dostêpny na stronie: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/
KNF_ubezpieczenia_NNW_dzieci_i_mlodziezy_szkolnej_13_07_2017_57473.pdf
Tj. do dnia wejœcia w ¿ycie rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1990 r.
w sprawie ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powsta³e w zwi¹zku z ruchem tych pojazdów (Dz. U. z 1990 r.
Nr 89, poz. 527).
Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1961 r. w sprawie obowi¹zkowych ubezpieczeñ
nastêpstw nieszczêœliwych wypadków i odpowiedzialnoœci cywilnej z ruchu pojazdów mechanicznych (Dz. U. Nr 55, poz. 311); rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1968 r. w sprawie obowi¹zkowych ubezpieczeñ komunikacyjnych (Dz. U. Nr 15, poz. 89); rozporz¹dzenie Rady
Ministrów z dnia 28 listopada 1974 r. w sprawie obowi¹zkowych ubezpieczeñ komunikacyjnych
(Dz. U. Nr 46, poz. 274, z póŸn. zm.); rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 r.
w sprawie obowi¹zkowych ubezpieczeñ komunikacyjnych (Dz. U. Nr 30, poz. 166); rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1985 r. w sprawie ubezpieczeñ ustawowych komunikacyjnych
(Dz. U. Nr 6, poz. 20); rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 1989 r. w sprawie ubezpieczeñ ustawowych komunikacyjnych (Dz. U. Nr 18, poz. 100, z póŸn. zm.).
Przy czym do ruchu pojazdu zaliczano równie¿ postój pojazdu – § 4 ust. 1 rozporz¹dzenia Rady
Ministrów w sprawie obowi¹zkowych ubezpieczeñ nastêpstw nieszczêœliwych wypadków i odpowiedzialnoœci cywilnej z ruchu pojazdów mechanicznych (Dz. U. z 1961 r. Nr 55, poz. 311).
Przewidywa³y to przepisy art. 1 ka¿dego z powo³anych wy¿ej rozporz¹dzeñ, w póŸniejszych
aktach prawnych – rozporz¹dzenie z 1974 r.– wprowadzono dodatkowo obowi¹zek zawarcia
umowy ubezpieczenia autocasco.
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czenia wyp³acone z tytu³u ubezpieczenia nastêpstw nieszczêœliwych wypadków
by³y zaliczane na poczet œwiadczenia przys³uguj¹cego z obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej. Tym niemniej istnia³a ustawowa definicja nieszczêœliwego wypadku oraz obowi¹zek wyp³aty œwiadczenia w przypadku
szkody na osobie, bez oczekiwania na ustalenia w zakresie odpowiedzialnoœci
cywilnej sprawcy wypadku.
W pierwszym rozporz¹dzeniu wprowadzaj¹cym obowi¹zek zawarcia umowy
9
ubezpieczenia nastêpstw nieszczêœliwych wypadków okreœlono, i¿ za nieszczêœliwy wypadek uwa¿a siê ka¿de dzia³aj¹ce z zewn¹trz na cia³o poszkodowanego w sposób nag³y zdarzenie tego rodzaju, ¿e w jego nastêpstwie poszkodowany dozna³ uszkodzenia cia³a, rozstroju zdrowia lub zmar³, je¿eli takie zdarzenie
wynik³o z ruchu pojazdu mechanicznego lub podczas wsiadania albo wysiadania z niego, jak równie¿ wskutek upadku, po¿aru lub wybuchu pojazdu na trasie
jazdy. Definicja ta zmienia³a siê nieznacznie w kolejnych aktach prawnych,
m.in. w rozporz¹dzeniu z 1981 r., w którym nie pojawi³o siê ju¿ okreœlenie
„nag³y” w odniesieniu do nieszczêœliwego wypadku. Zgodnie z za³o¿eniem
przepisów, które dotyczy³y szkód komunikacyjnych, nieszczêœliwy wypadek
okreœlony zosta³ jako stricte powi¹zany z ruchem pojazdu. Co ciekawe, w rozporz¹dzeniu z 1961 r. przepisy okreœla³y jednak wp³yw równie¿ innych czynników na odpowiedzialnoœæ ubezpieczyciela za nieszczêœliwy wypadek stanowi¹c,
¿e je¿eli poszkodowany by³ w chwili nieszczêœliwego wypadku chory lub istnia³o
u niego trwa³e inwalidztwo, zak³ad ubezpieczeñ odpowiada tylko za takie
nastêpstwa nieszczêœliwego wypadku, jakie zaistnia³y bez wp³ywu tej choroby
b¹dŸ trwa³ego inwalidztwa10.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e powo³ane wy¿ej przepisy precyzyjnie okreœla³y ponadto wy³¹czenia odpowiedzialnoœci ubezpieczyciela. Œwiadczenie z ubezpieczenia
nastêpstw nieszczêœliwych wypadków nie przys³ugiwa³o, gdy nieszczêœliwy wypadek powsta³ na skutek pope³nienia lub usi³owania pope³nienia przez poszkodowanego zbrodni, wystêpku lub samobójstwa, prowadzenia przez poszkodowanego pojazdu mechanicznego bez w³aœciwego pozwolenia (prawa jazdy),
z wyj¹tkiem przypadku, gdy chodzi³o o ratowanie ¿ycia ludzkiego lub mienia
albo o œciganie przestêpcy. Œwiadczenie z ubezpieczenia nie nale¿a³o siê równie¿ w sytuacji kierowania przez poszkodowanego pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeŸwoœci11. W póŸniejszych przepisach, wprowadzonych
w 1968 r., doprecyzowano jednak m.in., i¿ wy³¹czenia odpowiedzialnoœci nie
maj¹ zastosowania, je¿eli z okolicznoœci wypadku wynika, ¿e brak wymaganych
uprawnieñ lub stan nietrzeŸwoœci nie mia³ wp³ywu na powstanie wypadku. Co
wa¿ne, zrezygnowano równie¿ z dokonywania oceny wp³ywu innych czynników
na zaistnienie nieszczêœliwego wypadku – choroby poszkodowanego b¹dŸ jego
inwalidztwo od dnia wejœcia w ¿ycie nowych przepisów w 1968 r. przesta³y mieæ
9
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§ 6 ust. 1 rozporz¹dzenia Rady Ministrów w sprawie obowi¹zkowych ubezpieczeñ nastêpstw
nieszczêœliwych wypadków i odpowiedzialnoœci cywilnej z ruchu pojazdów mechanicznych
(Dz. U. z 1961 r. Nr 55, poz. 311).
§ 6 ust. 2 rozporz¹dzenia jw.
§ 7 ust. 1 rozporz¹dzenia jw.
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Definicja nieszczêœliwego wypadku w ubezpieczeniu nastêpstw nieszczêœliwych
jakikolwiek wp³yw na wyp³atê œwiadczenia z ubezpieczenia nastêpstw nieszczêœliwych wypadków.
3. Obowi¹zuj¹ce regulacje prawne w zakresie definicji
nieszczêœliwego wypadku w ubezpieczeniach gospodarczych
Od 1 stycznia 1991 r. ubezpieczenie nastêpstw nieszczêœliwych wypadków
przesta³o byæ ubezpieczeniem obowi¹zkowym, choæ do dzisiaj jest ono bardzo
czêsto oferowane ³¹cznie z ubezpieczeniem odpowiedzialnoœci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, a wiele cech tego ubezpieczenia, np. kwestia
wp³ywu wyp³aty œwiadczenia z tego ubezpieczenia na wysokoœæ œwiadczenia
z ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej – pozosta³a w praktyce s¹dowej
niezmienna12. Obecne regulacje prawne dotycz¹ce ubezpieczenia nastêpstw
nieszczêœliwych wypadków s¹ szcz¹tkowe, co wynika z faktu, i¿ w okresie
uchwalania kodeksu cywilnego obowi¹zywa³y powo³ane wczeœniej rozporz¹dzenia, które wystarczaj¹co szczegó³owo regulowa³y kwestie tego ubezpieczenia.
Po uchyleniu tych rozporz¹dzeñ, w obrocie prawnym pozosta³ jedynie art. 829
§ 1 k.c.13 okreœlaj¹cy, i¿ jest to ubezpieczenie osobowe obejmuj¹ce uszkodzenia
cia³a, rozstrój zdrowia lub œmieræ wskutek nieszczêœliwego wypadku, niezawieraj¹cy jednak ani definicji samego nieszczêœliwego wypadku, ani chocia¿by podstawowych elementów takiej umowy, np. minimalnej sumy ubezpieczenia czy
minimalnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Z tego powodu na polskim
rynku oferowane s¹ umowy ubezpieczenia o diametralnie ró¿nym zakresie
ochrony przy to¿samej nazwie – ubezpieczenie od nastêpstw nieszczêœliwych
wypadków.
Zawarcie umowy ubezpieczenia oznacza obecnie akceptacjê warunków, jakie dany ubezpieczyciel okreœli³ w ogólnych warunkach ubezpieczenia (o.w.u.),
których postanowienia w istocie staj¹ siê czêœci¹ sk³adow¹ umowy ubezpieczenia i nale¿y je interpretowaæ przy uwzglêdnieniu dyrektyw zawartych w art. 65
k.c.14. Ogólne warunki ubezpieczenia okreœlaj¹ wiêc, co jest przedmiotem ubezpieczenia, jaki jest jego zakres, wy³¹czenia i ograniczenia zakresu ubezpieczenia, sposób zawierania umowy, czas trwania odpowiedzialnoœci ubezpieczyciela
oraz prawa i obowi¹zki stron umowy. Obowi¹zuj¹ca w polskim prawie cywilnym
zasada swobody umów (art. 3531 k.c.) pozwala na wprowadzenie do treœci
o.w.u. takich ograniczeñ, jakie strony umowy zaakceptuj¹ i które nie s¹
sprzeczne z ogólnie obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami
i istot¹ danego ubezpieczenia. Ogólne warunki ubezpieczenia nie mog¹ zawieraæ niedozwolonych klauzul umownych, a ich postanowienia powinny byæ jasne
12
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Œwiadczenia m. in. z tytu³u ubezpieczenia wypadkowego czy te¿ ubezpieczenia spo³ecznego
nie podlegaj¹ potr¹ceniu z kwoty nale¿nego odszkodowania, lecz powinny byæ uwzglêdnione
przy miarkowaniu sumy zadoœæuczynienia (por. uchwa³a S¹du Najwy¿szego z 27 marca
1961 r. (I CO 27/60) oraz wyrok S¹du Najwy¿szego z 27 stycznia 2004 r. (II CK 376/02), LEX
nr 163979.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 933,
z póŸn. zm.).
Postanowienie S¹du Najwy¿szego z 2 grudnia 1998 r. (I CKN 278/98), niepubl.
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i zrozumia³e dla konsumenta us³ug ubezpieczeniowych. Obecnie wiêc w umowach mo¿na spotkaæ definicje nieszczêœliwego wypadku jako nag³ego zdarzenia
wywo³anego przyczyn¹ zewnêtrzn¹, w nastêpstwie którego ubezpieczony, nie15
zale¿nie od swej woli, dozna³ uszkodzenia cia³a, rozstroju zdrowia lub zmar³ ,
jak te¿ bardziej restrykcyjne ustalenia, stanowi¹ce i¿ pod pojêciem „nieszczêœliwego wypadku” strony rozumiej¹ nag³e, wywo³ane przyczyn¹ zewnêtrzn¹, niezale¿ne od woli ubezpieczonego zdarzenie, bêd¹ce bezpoœredni¹ i wy³¹czn¹
przyczyn¹ œmierci ubezpieczonego, które mia³o miejsce w czasie, w którym
16
ubezpieczyciel udziela³ ochrony ubezpieczeniowej . Stosowane s¹ równie¿
w praktyce definicje nieszczêœliwego wypadku jako zdarzenia wywo³anego bezpoœrednio i wy³¹cznie przez zewnêtrzn¹ przyczynê, niemaj¹c¹ Ÿród³a w jakimkolwiek fizycznym lub psychicznym schorzeniu ubezpieczonego, która to przyczyna zadzia³a³a w czasie ochrony ubezpieczeniowej, w sposób nag³y, niezale¿nie od woli ubezpieczonego17. W niektórych przypadkach definicja nieszczêœliwego wypadku powi¹zana jest z bardziej zidentyfikowanym zdarzeniem, jakim
jest zderzenie pojazdów, nawet w sytuacji, gdy umowa nie jest powi¹zana
z innym ubezpieczeniem komunikacyjnym.
4. Problematyka definicji nieszczêœliwego wypadku
na tle orzecznictwa s¹dowego
Skoro definicja nieszczêœliwego wypadku mo¿e byæ ró¿nie formu³owana, to
bardzo trudno jest w chwili obecnej dokonywaæ porównania orzeczeñ s¹dowych
rozstrzygaj¹cych konkretne przypadki dotycz¹ce roszczeñ, wynikaj¹cych
z ubezpieczenia nastêpstw nieszczêœliwych wypadków. Tym niemniej warto
przyjrzeæ siê ich treœci, poniewa¿ mo¿na dostrzec pewne ogólne zasady stosowane przez s¹dy powszechne w odniesieniu do orzekania o roszczeniach z tych
ubezpieczeñ. Z pewnoœci¹ mo¿na powiedzieæ, ¿e s¹dy stosuj¹ zasadê rozstrzygania rozbie¿noœci w interpretacji postanowieñ o.w.u. na korzyœæ podmiotu
ubiegaj¹cego siê o wyp³atê œwiadczenia. S¹dy bardzo czêsto odwo³uj¹ siê równie¿ do celu zawartej umowy, przedk³adaj¹c go nad dos³owne brzmienie poszczególnych sformu³owañ warunków ubezpieczenia. Mnogoœæ definicji nieszczêœliwego wypadku, jak równie¿ stosowane przez ubezpieczycieli „zabiegi”
w celu ograniczenia iloœci wyp³acanych œwiadczeñ nie pozostaj¹ niezauwa¿one
przez s¹dy.
15

16

17

72

Definicja zawarta w § 2 ust. 2 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Nastêpstw Nieszczêœliwych Wypadków w Zwi¹zku z Ruchem Pojazdu (NNW), tekst jedn. z uwzglêdnieniem Aneksu
Nr 1/2013 oraz Nr 1/2015, TUiR Warta S.A. https://www.warta.pl/documents/10157/
6035154/WARTA%20OWU%20NNW%20C4273.pdf
Definicja zawarta w art. 1 pkt 17 Ogólnych Warunków Terminowego Ubezpieczenia na ¯ycie,
OWU/TMR4/2/2016, Nationale-Nederlanden TUn¯ S.A. https://www.nn.pl/documents/
10181/310300/Og%C3%B3lne+warunki+terminowego+ubezpieczenia+na+%C5%BCycie
+Ochrona+%2B/d6fc3bf4-f61c-495e-a647-e6a6a142a126?version=1.3
Definicja zawarta w § 1 ust. 3 Ogólnych Warunków Dodatkowej Umowy Ubezpieczenia
w Razie Œmierci Wskutek Nieszczêœliwego Wypadku (SNW/JUN/2/2018), Aviva TUn¯ S.A.
https://www.aviva.pl/content/dam/aviva-public/pl/ubezpieczenia/ubezpieczenia-na-zycie/nowaperspektywa/pomoc-po-wypadku/smierc-wskutek-nw/120095_OWU_smierc_wskutek_
nieszczesliwego_wypadku__JuniorGo.pdf
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W jednym z ciekawych wyroków s¹d przeanalizowa³ kwestiê treœci warunków ubezpieczenia w kontekœcie definicji nieszczêœliwego wypadku. S¹d oceni³,
¿e na podstawie analizy proponowanych obecnie na rynku ubezpieczeñ ogólnych warunków ubezpieczenia mo¿na zauwa¿yæ praktykê zmierzaj¹c¹ do coraz
dalej id¹cego zawê¿enia zakresu pojêcia wypadku w umowach ubezpieczenia
18
nastêpstw nieszczêœliwych wypadków . S¹d zaprezentowa³ to stanowisko po
dokonaniu porównania treœci tego pojêcia stosowanego w umowach ubezpieczenia zawieranych np. w latach siedemdziesi¹tych, w których pojêcie nieszczêœliwego wypadku by³o zgodne z potocznym jego rozumieniem i przez który
rozumiano „ka¿de zdarzenie dzia³aj¹ce z zewn¹trz w sposób nag³y, w wyniku
którego ubezpieczony dozna³ uszkodzenia cia³a lub zmar³” z aktualnym jego
znaczeniem wprowadzanym do obecnie oferowanych warunków ubezpieczenia. S¹d zwróci³ uwagê, i¿ by dane zdarzenie zosta³o zakwalifikowane jako nieszczêœliwy wypadek, winno najczêœciej, jak wynika z treœci o.w.u., spe³niaæ ³¹cznie nastêpuj¹ce cechy: byæ przypadkowym, nag³ym, niezale¿nym od woli ubezpieczonego i stanu jego zdrowia, gwa³townym zdarzeniem wywo³anym przyczyn¹ zewnêtrzn¹, bêd¹c¹ wy³¹czn¹ oraz bezpoœredni¹ przyczyn¹ zdarzenia objêtego odpowiedzialnoœci¹ ubezpieczyciela. Ponadto, stosownie do czêsto wystêpuj¹cych postanowieñ warunków ubezpieczenia, nieszczêœliwym wypadkiem nie jest choroba, nawet taka, która zosta³a ujawniona wskutek przypadkowego i nag³ego zdarzenia wywo³anego przyczyn¹ zewnêtrzn¹. Przy ustalaniu,
czy zaszed³ wypadek ubezpieczeniowy, przewidziany w umowie ubezpieczenia
nastêpstw nieszczêœliwych wypadków, kluczowe znaczenie ma czêsto istnienie
przyczyny zewnêtrznej jako sk³adnika pojêcia tego wypadku ubezpieczeniowego. W ocenie s¹du przez przyczynê zewnêtrzn¹ nale¿y rozumieæ przyczynê
pochodz¹c¹ ze œwiata zewnêtrznego, czyli le¿¹c¹ poza organizmem cz³owieka.
Nie musi to byæ jednak przyczyna wy³¹czna, wystarczy, ¿e dany czynnik ze
œwiata zewnêtrznego przyczyni³ siê do powstania uszczerbku na zdrowiu. Tak¹
przyczyn¹ zewnêtrzn¹, jak wskaza³ s¹d, jest narzêdzie pracy, maszyna czy si³y
przyrody.
Orzeczenie to zapad³o w kontekœcie rozpoznawania zasadnoœci roszczenia
rodziny ubezpieczonego, który kieruj¹c samochodem, zasn¹³ (w zwi¹zku z wystêpuj¹cymi u niego chorobami), uderzy³ w autobus i w konsekwencji zmar³.
Mimo zastrze¿eñ ubezpieczyciela oraz prezentowania stanowiska, ¿e w opisanej sytuacji nie mamy do czynienia z nieszczêœliwym wypadkiem ze wzglêdu na
fakt, i¿ do zderzenia pojazdów nie dosz³o na skutek przyczyny zewnêtrznej, s¹d
odmiennie uzna³, i¿ ruch pojazdu mechanicznego, kierowanego przez ubezpieczonego by³ oczywist¹ – w sensie bezpoœrednioœci i adekwatnoœci zwi¹zku
– przyczyn¹ nieszczêœliwego wypadku. By³a to, w ocenie s¹du, przyczyna zewnêtrzna, niezale¿na od woli poszkodowanego, bo przecie¿ naturalnym skutkiem zaœniêcia nie mog¹ byæ rozleg³e i dotkliwe obra¿enia cia³a ubezpieczonego
powoduj¹ce zgon. Przyczyna wewnêtrzna w postaci zaœniêcia doprowadzi³a
w ocenie s¹du jedynie do tego, ¿e poszkodowany nie mia³ kontroli nad prowa18

Wyrok S¹du Rejonowego w Mr¹gowie z 20 listopada 2014 r. (V C 496/14) niepubl.
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dzonym przez siebie pojazdem. S¹d uzna³ wiêc, ¿e to wjechanie pod inny pojazd
na skutek ruchu pojazdu ubezpieczonego by³o oczywist¹ –– w sensie bezpoœrednioœci i adekwatnoœci zwi¹zku – przyczyn¹ jego zgonu.
Podobne stanowisko zaj¹³ s¹d w wyroku dotycz¹cym stanu faktycznego,
w którym u kieruj¹cego dosz³o do pêkniêcia têtniaka podczas prowadzenia samochodu, co skutkowa³o wjechaniem pod inny pojazd i œmierci¹19. Wbrew stanowisku ubezpieczyciela, i¿ do nieszczêœliwego wypadku dosz³o na skutek choroby, a nieszczêœliwy wypadek nie by³ wy³¹czn¹ przyczyn¹ zgonu ubezpieczonego s¹d uzna³, i¿ bezpoœredni¹ przyczyn¹ œmierci kieruj¹cego nie by³ sam fakt
pêkniêcia têtniaka naczyñ podstawy mózgu, któremu towarzyszy³ masywny
krwotok podpajêczynówkowy, lecz uraz wielonarz¹dowy doznany przez ubezpieczonego na skutek samego wypadku drogowego. S¹d uzna³, ¿e ubezpieczony
nie zmar³ na skutek czynnika chorobowego, jakim by³o pêkniêcie têtniaka, ale
na skutek obra¿eñ doznanych w wypadku komunikacyjnym, czyli w³aœnie
wskutek nieszczêœliwego wypadku. Dodatkowo w tej sprawie s¹d zwróci³ uwagê
na kwestie procesowe wskazuj¹c, i¿ w myœl art. 6 k.c., to na ubezpieczycielu
spoczywa ciê¿ar udowodnienia, ¿e œmieræ osoby ubezpieczonej nie by³a wynikiem wypadku samochodowego, lecz przyczyny wewnêtrznej tkwi¹cej w organizmie ubezpieczonego, czyli jego choroby.
W innym wyroku dotycz¹cym takiego samego wypadku s¹d, analizuj¹c treœæ
ogólnych warunków ubezpieczenia o odmiennych postanowieniach, doszed³ do
tego samego wniosku i oceni³ jako b³êdne stanowisko ubezpieczyciela, ¿e to
przyczyna le¿¹ca po stronie ubezpieczonego (pêkniêcie têtniaka) doprowadzi³a
do nieszczêœliwego wypadku. Podkreœlenia wymaga bowiem, ¿e „nieszczêœliwym wypadkiem” w rozumieniu ogólnych warunków ubezpieczenia by³a ostra
niewydolnoœæ kr¹¿eniowo-oddechowa, bêd¹ca bezpoœredni¹ i wy³¹czn¹ przyczyn¹ œmierci ubezpieczonego. Natomiast nag³ym, zewnêtrznym, niezale¿nym
od woli ubezpieczonego zdarzeniem, bêd¹cym „przyczyn¹ zewnêtrzn¹ nieszczêœliwego wypadku” by³ wypadek drogowy20. Co istotne, roszczenie by³o rozpatrywane na podstawie umowy grupowego ubezpieczenia NNW dla posiadaczy i wspó³posiadaczy rachunków oszczêdnoœciowo-rozliczeniowych ¿ony
zmar³ego, a nie na podstawie ubezpieczenia NNW komunikacyjnego.
W kolejnym, prezentowanym wyroku s¹d bada³ zasadnoœæ roszczenia
w przypadku, gdy ubezpieczony w momencie wypadku pozostawa³ pod wp³ywem alkoholu. S¹d orzek³, ¿e do skutecznego uchylenia siê przez ubezpieczyciela od odpowiedzialnoœci za nastêpstwa nieszczêœliwego wypadku nie wystarczy samo tylko wykazanie, ¿e ubezpieczony w chwili zajœcia wypadku pozostawa³ pod wp³ywem alkoholu. Stan pozostawania pod wp³ywem alkoholu winien
tak¿e mieæ wp³yw na jego zachowanie skutkuj¹ce nieszczêœliwym wypadkiem.
Wykluczone jest powo³ywanie siê na wy³¹czenie odpowiedzialnoœci w sytuacji,
gdy stan upojenia ubezpieczonego nie mia³ wp³ywu na zdarzenie. Je¿eli posta19
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Wyrok S¹du Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 13 paŸdziernika 2016 r. (I C 1711/16),
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nowienia o.w.u. wskazuj¹, ¿e odpowiedzialnoœæ ubezpieczyciela jest wy³¹czona,
gdy nieszczêœliwy wypadek jest nastêpstwem dzia³ania podjêtego przez ubezpieczonego w stanie upojenia alkoholowego, to wykazanie, ¿e zasz³a taka okolicznoœæ obci¹¿a ubezpieczyciela, on to bowiem z okreœlonego faktu (spowodowania nieszczêœliwego wypadku przez upojonego ubezpieczonego) wywodzi sku21
tek prawny w postaci braku swojej odpowiedzialnoœci .
22
S¹d Najwy¿szy w jednym z wyroków dotycz¹cych wypadków przy pracy
uzna³, ¿e istotne jest uwzglêdnienie, czy schorzenie wewnêtrzne bêd¹ce przyczyn¹ pierwotn¹ upadku (w omawianej sprawie – wjechanie do rzeki), samodzielnie równie¿ powodowa³oby zgon. W razie stwierdzenia, i¿ taki skutek by
nie nast¹pi³, zdaniem S¹du Najwy¿szego nale¿y przyj¹æ, ¿e zdarzenie to w po³¹czeniu z innymi czynnikami (wjechaniem do rzeki) stanowi wypadek. Jak
wskaza³ s¹d, w takich sprawach przyczyn¹ zgonu nie jest tylko sam atak ewentualnej choroby powoduj¹cy utratê przytomnoœci, ale czynnik zewnêtrzny, którego wyst¹pienie powoduje uraz lub œmieræ. W uzasadnieniu wyroku stwierdzono, ¿e przedstawiona sekwencja zdarzeñ, polegaj¹ca na utracie przytomnoœci powoduj¹cej upadek, a w nastêpstwie œmieræ wskutek doznanych obra¿eñ,
nie pozwala na uznanie, i¿ utrata przytomnoœci spowodowa³a skutek w postaci
œmierci. Skutkiem tym by³a utrata równowagi, która zakoñczy³a siê upadkiem.
Dopiero obra¿enia spowodowane upadkiem stanowi³y bezpoœredni¹ i zewnêtrzn¹ przyczynê œmierci.
Analogiczne stanowisko zaprezentowane zosta³o w innym wyroku23. S¹d
Najwy¿szy stwierdzi³ w nim, i¿ zas³abniêcie ubezpieczonego rolnika, wskutek
czego dosz³o do wci¹gniêcia jego rêki w pas klinowy kombajnu zbo¿owego podczas wykonywania czynnoœci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci rolniczej, jest nag³ym zdarzeniem wywo³anym przyczyn¹ zewnêtrzn¹. Uzasadniaj¹c
wskazane rozstrzygniêcie, S¹d Najwy¿szy ponownie wyjaœni³, ¿e samo zas³abniêcie nie skutkowa³o obra¿eniami rolnika. Przyczyn¹ tych obra¿eñ by³ ruch
maszyny, która uszkodzi³a jego rêkê, gdy zas³ab³. Podkreœlono, ¿e samo wyst¹pienie przyczyny wewnêtrznej, tj. samoistnego zas³abniêcia, w oderwaniu od
ruchu maszyny nie spowodowa³oby uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego,
zatem to ten ruch stanowi przyczynê zewnêtrzn¹ zdarzenia.
Zwi¹zek przyczynowy jest kategori¹ obiektywn¹ i nale¿y go pojmowaæ jako
obiektywne powi¹zanie ze sob¹ zjawiska nazwanego „przyczyn¹” ze zjawiskiem
okreœlonym jako „skutek”. Badaj¹c go w pierwszej kolejnoœci nale¿y za pomoc¹
testu conditio sine qua non oceniæ, czy okreœlony skutek stanowi obiektywne
nastêpstwo zdarzenia, które wskazano jako jego przyczynê, to znaczy, czy oceniany skutek nast¹pi³by mimo braku wskazanej przyczyny. Je¿eli odpowiedŸ jest negatywna, czyli badany skutek nast¹pi³by równie¿ mimo braku tej przyczyny, nale¿y stwierdziæ, ¿e nie wystêpuje ¿aden obiektywny zwi¹zek przyczynowy i nie ma
potrzeby dalszego badania, czy relacje pomiêdzy przyczyn¹ a skutkiem s¹ adek21
22
23

Wyrok S¹du Rejonowego w Strzelinie z 15 grudnia 2016 r. (I C 421/15), niepubl.
Wyrok S¹du Najwy¿szego z 4 marca 2013 r. (I UK 505/12), LEX nr 1318181.
Wyrok S¹du Najwy¿szego z 12 paŸdziernika 2007 r. (I UK 205/07), LEX nr 467432.
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watne w rozumieniu art. 361 § 1 k.c. Tylko pojawienie siê w przebiegu kauzalnym przyczyny zewnêtrznej, niepowi¹zanej z dzia³aniem lub zaniechaniem podmiotu odpowiedzialnego za powstanie szkody, przes¹dza o braku zwi¹zku przy24
czynowego, jeœli bez przyczyny pierwotnej szkoda i tak by powsta³a .
Donios³oœæ zwi¹zku przyczynowego w ubezpieczeniach na wypadek œmierci
wskutek nieszczêœliwego wypadku przejawia siê jednak nie tylko w aspekcie
adekwatnoœci zwi¹zku (a wiêc w kontekœcie art. 361 § 1 k.c.), ale równie¿ w jego
faktycznej i obiektywnej relacji pomiêdzy przyczyn¹ a œmiertelnym skutkiem,
relacji o charakterze fizykalnym, opartym na relacji conditio sine qua non,
z tym jednak zastrze¿eniem, ¿e spoœród wszystkich okolicznoœci stanu faktycznego rozpatrywanych jako przyczyna œmierci ubezpieczonego istotne s¹ wy³¹cznie przyczyny pozostaj¹ce w bezpoœrednim zwi¹zku przestrzenno-czasowym
z nieszczêœliwym wypadkiem. Inaczej mówi¹c, w kontekœcie odpowiedzialnoœci
ubezpieczyciela zwi¹zek przyczynowy ulega redukcji do przyczyny najbli¿szej
(causa proxima) odpowiadaj¹cej regule Causa proxima non remota spectatur,
która nakazuje braæ pod uwagê najbli¿sz¹ – a nie dalsz¹ – przyczynê wypadku
ubezpieczeniowego25. Bior¹c pod uwagê wskazane zasady, wp³yw innych czynników (w tym czynników zdrowotnych) na wyst¹pienie nieszczêœliwego wypadku jest ograniczony, a s¹dy interpretuj¹c definicjê nieszczêœliwego wypadku
kieruj¹ siê w³aœnie relacj¹ pomiêdzy faktyczn¹ przyczyn¹ zgonu a wypadkiem.
Dodatkowym argumentem branym pod uwagê przez s¹dy jest niekiedy równie¿ istota umowy ubezpieczenia nastêpstw nieszczêœliwych wypadków jako
ubezpieczenia osobowego, a nie maj¹tkowego. W jednym z wyroków s¹d podkreœli³, ¿e z przepisu art. 829 pkt 2 k.c. wynika, i¿ przy ubezpieczeniu osobowym
nastêpstw nieszczêœliwych wypadków nie wyp³aca siê odszkodowañ, lecz œwiadczenie w wysokoœci okreœlonej sumy pieniê¿nej, co w ocenie s¹du oznacza, ¿e
wysokoœæ œwiadczenia, do spe³nienia którego zobowi¹zuje siê ubezpieczyciel,
nie pozostaje w ¿adnym stosunku do zaistnia³ej szkody26. W tym kontekœcie
powo³ywany jest nawet przepis art. 362 k.c. jako niemaj¹cy zastosowania. Przepisy normuj¹ce umowê ubezpieczenia modyfikuj¹ bowiem zasady odpowiedzialnoœci odszkodowawczej, w tym skutki prawne przyczynienia siê poszkodowanego, a samo unormowanie ujête w art. 362 k.c. stoi w opozycji do istoty
ubezpieczenia, które m.in. polega w³aœnie na zapewnieniu ubezpieczaj¹cemu
ochrony w razie rozmaitych uchybieñ w jego postêpowaniu. W konsekwencji,
mo¿liwoœæ uwzglêdniania przyczynienia prowadzi³aby wprost do unicestwienia
podstawowych celów ubezpieczenia, tj. os³abienia czy nawet wy³¹czenia jego
funkcji ochronnej i kompensacyjnej. W ocenie s¹du przepis art. 362 k.c. nie
stoi na przeszkodzie mo¿liwoœci wy³¹czenia odpowiedzialnoœci ubezpieczyciela
w razie zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego z uwagi na zachowanie ubezpieczonego, tym niemniej jednak takie wy³¹czenie powinno zostaæ dokonane
24
25
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Wyrok S¹du Najwy¿szego z 23 stycznia 2008 r. (V CSK 373/2007), niepubl.
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Definicja nieszczêœliwego wypadku w ubezpieczeniu nastêpstw nieszczêœliwych
w sposób wyraŸny, jasny i precyzyjny, a jego zakres nie mo¿e byæ tak szeroki, aby
ogranicza³ odpowiedzialnoœæ zak³adu ubezpieczeñ poni¿ej pewnego minimum,
27
nieodpowiadaj¹cego celowi ubezpieczenia .
Niew¹tpliwie kwestie odpowiedzialnoœci ubezpieczyciela za skutki nieszczêœliwego wypadku w obecnym stanie prawnym ró¿ni¹ siê znacznie od odpowiedzialnoœci ustalanej na podstawie obowi¹zuj¹cych przed 1991 r. przepisów.
Nie mo¿na te¿ stosowaæ analogii pomiêdzy odpowiedzialnoœci¹ Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych za wypadki przy pracy a odpowiedzialnoœci¹ ubezpieczyciela z dobrowolnej umowy ubezpieczenia nastêpstw nieszczêœliwych wypadków. Niejednokrotnie jednak s¹dy odwo³uj¹ siê do orzeczeñ wydawanych na tle
niemaj¹cych zastosowania przepisów przy orzekaniu o roszczeniach z ubezpie28
czenia nastêpstw nieszczêœliwych wypadków . W ocenie autorki dzieje siê tak
dlatego, ¿e zasady rozpoznawania roszczeñ z ubezpieczeñ spo³ecznych lub
roszczeñ na podstawie nieobowi¹zuj¹cych ju¿ przepisów dotycz¹cych obowi¹zkowego ubezpieczenia nastêpstw nieszczêœliwych wypadków s¹ uznawane
za sprawiedliwe spo³ecznie, a tradycyjne rozumienie pojêcia nieszczêœliwego
wypadku jest uznawane za zgodne z celem zawieranej umowy ubezpieczenia.
Dorobek orzecznictwa w zakresie pojêcia nieszczêœliwego wypadku jest znacznie bardziej rozbudowany ni¿ orzecznictwo z zakresu ubezpieczeñ dobrowolnych, z tego powodu czêsto jest wykorzystywany w odniesieniu do ustalania
w konkretnej sprawie, czy zaistnia³y wypadek skutkuje powstaniem odpowiedzialnoœci ubezpieczyciela, a powo³ywania siê na takie orzecznictwo w odniesieniu do rozstrzygania roszczeñ z umów ubezpieczenia nastêpstw nieszczêœliwych wypadków nie mo¿na uznaæ za b³¹d.
5. Klauzule abuzywne w ubezpieczeniach nastêpstw
nieszczêœliwych wypadków
Wp³yw na sposób interpretacji pojêcia nieszczêœliwego wypadku w indywidualnych sprawach s¹dowych maj¹ równie¿ przepisy dotycz¹ce wzorców
umownych oraz orzecznictwo rozstrzygaj¹ce zagadnienia klauzul abuzywnych.
W wielu sytuacjach spornych s¹dy z powodzeniem stosuj¹ przepisy29, nakazuj¹ce interpretacjê niejednoznacznych postanowieñ na korzyœæ ubezpieczaj¹cego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia30. Skoro bowiem obie strony – ubezpieczyciel oraz osoba uprawniona do wyp³aty œwiadczenia z umowy – inaczej rozumiej¹ definicjê nieszczêœliwego wypadku, to w konsekwencji mo¿na uznaæ, ¿e postanowienie takie nie jest sformu³owane jednoz27
28
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Wyrok S¹du Najwy¿szego z 23 kwietnia 1999 r. (I CKN 57/98), opubl. OSNC 2000/1/13.
Np. w uzasadnieniu wyroku z 27 paŸdziernika 2017 r. (I C 1781/16) S¹d Rejonowy dla Warszawy-Œródmieœcie w Warszawie rozpatruj¹c roszczenie z umowy ubezpieczenia NNW powo³a³ wyrok S¹du Najwy¿szego z 12 paŸdziernika 2007 r. (I UK 205/07), LEX nr 467432 dotycz¹cy ubezpieczenia rolników oraz wyrok S¹du Najwy¿szego z 9 listopada 1971 r. (II CR
441/71), wydany na podstawie nieobowi¹zuj¹cych przepisów.
Art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 11 wrzeœnia 2015 r. o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1844, z póŸn. zm.).
Zob. wyrok S¹du Najwy¿szego z 5 wrzeœnia 2008 r. (I CSK 64/08), LEX nr 457853; z 23 kwietnia 2004 r. (V CK 581/03), LEX nr 183801.
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nacznie. Niejednoznaczne formu³owanie zakresu odpowiedzialnoœci i wy³¹czeñ, u¿ywanie niejasnych sformu³owañ oraz inne tego rodzaju uchybienia
powinny byæ brane pod uwagê na korzyœæ ubezpieczaj¹cego przy wyk³adni woli
stron umowy ubezpieczenia i powinny prowadziæ do przyjêcia takiej jego woli
oraz treœci umowy, do jakiej zawarcia dosz³oby zgodnie z wol¹ ubezpieczaj¹ce31
go, gdyby wspomnianych uchybieñ nie by³o . Przy rozstrzyganiu zagadnieñ dotycz¹cych klauzul niedozwolonych czêsto istotny wp³yw ma w³aœnie zwi¹zek pomiêdzy stanem ubezpieczonego a samym wypadkiem. W tym kontekœcie warto
zwróciæ uwagê na treœæ kilku postanowieñ stosowanych w ogólnych warunkach
ubezpieczenia, które zosta³y uznane za klauzule niedozwolone.
W Rejestrze Klauzul Niedozwolonych prowadzonym przez Urz¹d Ochrony
Konkurencji i Konsumentów zamieszczone zosta³o m.in. postanowienie wy³¹czaj¹ce odpowiedzialnoœæ ubezpieczyciela za skutki wypadków bêd¹cych
32
nastêpstwem niebezpiecznych sportów, takich jak sporty lotnicze i inne . Uzasadnieniem dla negatywnej oceny klauzuli przez s¹d by³ fakt, ¿e u¿yte przez
ubezpieczyciela sformu³owanie „takich jak” pozwala³o ubezpieczycielowi na do33
konywanie wi¹¿¹cej interpretacji umowy . Jako sprzeczne z dobrymi obyczajami
oraz ra¿¹co naruszaj¹ce interes konsumentów uznano postanowienie warunków
ubezpieczenia wy³¹czaj¹ce odpowiedzialnoœæ ubezpieczyciela z tytu³u nieszczêœliwego wypadku z powodu zdiagnozowania nieuleczalnej choroby ubezpieczo34
nego w chwili sk³adania wniosku o objêcie ubezpieczeniem . Postanowienie to
by³o – w ocenie s¹du – sprzeczne z istot¹ odpowiedzialnoœci ubezpieczyciela od
ryzyka zgonu z powodu nieszczêœliwego wypadku, gdy¿ choroba nie musia³a byæ
przyczyn¹ zgonu ubezpieczonego, a mog³a równie¿ nie mieæ ¿adnego wp³ywu
35
i zwi¹zku z nieszczêœliwym wypadkiem . Podobnie, wy³¹czenie odpowiedzialnoœci ubezpieczyciela za zgon wskutek nieszczêœliwego wypadku, gdy zaistnia³ on
w zwi¹zku z pope³nieniem przez ubezpieczonego czynu zabronionego, nieskorzystaniem z porady lekarskiej, nieprzestrzeganiem zaleceñ lekarza b¹dŸ niezleconym przez lekarza u¿yciem leków lub narkotyków przez ubezpieczonego – uz36
nane zosta³o za postanowienie niedozwolone . W odniesieniu do odwo³ania siê
do czynu niedozwolonego S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów wskaza³ na
naruszenie zasady domniemania niewinnoœci, natomiast w odniesieniu do pozosta³ych okolicznoœci uzna³, ¿e stanowi¹ one pojêcia ocenne, umo¿liwiaj¹ce doko37
nanie oceny arbitralnie przez ubezpieczyciela .
31
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Orzekaj¹c o abuzywnoœci wskazanych klauzul s¹d zwraca³ uwagê m.in. na
to, w jaki sposób dane postanowienie jest rozumiane przez strony umowy, nie
zaœ jakie jest znaczenie potoczne danego pojêcia. S¹d podkreœla³ równie¿, ¿e
nie ma mo¿liwoœci interpretacji wzorca umowy przez ubezpieczyciela np. poprzez ustalanie kryteriów, jakimi pos³ugiwaæ siê bêdzie przy ocenie danego zachowania ubezpieczonego, a to, w jaki sposób ubezpieczyciel rozumie treœæ postanowienia pozostaje bez znaczenia w kontekœcie abuzywnoœci klauzuli, która
dokonywana jest w sposób obiektywny. Z kolei w przypadkach jednoznacznego
brzmienia konkretnych postanowieñ s¹d kwestionowa³ klauzulê w sytuacji, gdy
w kontekœcie treœci ca³ego wzorca wprowadza³a ona w b³¹d, czy te¿ wykorzystywa³a b³¹d i brak wystarczaj¹cej wiedzy konsumenta, gdy¿ – zdaniem s¹du
– ra¿¹ce naruszenie interesu konsumenta wyra¿a siê w braku mo¿liwoœci
uzyskania œwiadczenia umownego zgodnego z istot¹ i celem umowy.
Inn¹ przyczyn¹ uznania postanowieñ za niedozwolone by³o formu³owanie
podstaw do odmowy wyp³aty œwiadczenia bez wzglêdu na istnienie zwi¹zku
przyczynowego pomiêdzy nieszczêœliwym wypadkiem a okolicznoœciami, takimi
jak choroba ubezpieczonego czy pozostawanie pod wp³ywem alkoholu oraz bez
oceny, czy by³a to przyczyna wy³¹czna, istotna czy zawiniona przez ubezpieczonego.
6. Uwagi koñcowe
Niew¹tpliwie kwestie zwi¹zku pomiêdzy wieloma okolicznoœciami, w których dosz³o do nieszczêœliwego wypadku s¹ zagadnieniem skomplikowanym
i mo¿liwym do oceny jedynie w przypadku rozpoznawania konkretnego wypadku ubezpieczeniowego. Jednak, w ocenie autorki, stosuj¹c przepisy nale¿y mieæ
przede wszystkim na uwadze cel zawarcia umowy ubezpieczenia oraz punkt widzenia osoby, która oczekiwa³a ochrony ubezpieczeniowej zawieraj¹c umowê.
Jest on œciœle powi¹zany z tradycyjnym rozumieniem ubezpieczenia nastêpstw
nieszczêœliwych wypadków.
Warto zwróciæ uwagê na fakt, ¿e ubezpieczenia nastêpstw nieszczêœliwych
wypadków przez dziesi¹tki lat podlega³y szczegó³owym regulacjom prawnym,
co ukszta³towa³o charakter tych umów i ma wp³yw na dzisiejsz¹ interpretacjê
warunków ubezpieczenia zarówno przez s¹dy, jak równie¿ przez kieruj¹cych do
s¹du swoje w¹tpliwoœci konsumentów. Rezygnacja z wymogów ustawowych
w zakresie tego rodzaju umów z pewnoœci¹ dzia³a na korzyœæ istnienia wolnego
rynku oraz wzrostu konkurencyjnoœci oferowanych w Polsce umów. Tym niemniej – co zauwa¿y³ jeden z s¹dów w powo³anym w artykule orzeczeniu
– umo¿liwia to daleko id¹c¹ dowolnoœæ w kszta³towaniu treœci umowy – w wielu
przypadkach na niekorzyœæ konsumenta, który nie ma jednak najczêœciej mo¿liwoœci samodzielnego dokonania oceny zakresu ochrony ubezpieczeniowej ani
odniesienia go (porównania) do jakichkolwiek standardów ubezpieczenia nastêpstw nieszczêœliwych wypadków.
Jak wskazuje Komisja Nadzoru Finansowego, jednym z publicznie zidentyfikowanych problemów jest oferowanie ubezpieczeñ nastêpstw nieszczêœliwych
wypadków w sposób niezapewniaj¹cy ubezpieczonym nale¿ytej wiedzy co do
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warunków, na jakich œwiadczona jest ochrona ubezpieczeniowa, a w szczególnoœci zdarzeñ, z tytu³u których odpowiedzialnoœæ ponosi zak³ad ubezpieczeñ,
oraz zasad ustalania wysokoœci przys³uguj¹cych w razie nieszczêœliwego wypadku œwiadczeñ pieniê¿nych. Prowadzi to do rozczarowania ubezpieczonych jako38
œci¹ udzielanej ochrony .
W ocenie autorki, to nie brak nale¿ytej informacji o ubezpieczeniu, ale tworzenie warunków ubezpieczenia w sposób coraz mniej korzystny dla konsumentów stanowi najbardziej problematyczne zagadnienie. Powo³uj¹c siê na
nienale¿yte informowanie o warunkach ubezpieczenia pomija siê kwestiê istoty
umowy ubezpieczenia oraz celu jej zawarcia, co oczywiœcie jest dzia³aniem najprostszym, jednak prowadz¹cym w kierunku dalszego deprecjonowania umów
ubezpieczenia jako umów najwy¿szego zaufania.
Innym problemem, na który zwraca siê obecnie uwagê, jest oferowanie
umów ubezpieczenia nastêpstw nieszczêœliwych wypadków z nisk¹, siêgaj¹c¹
kilku tysiêcy z³otych, sum¹ ubezpieczenia. Tego rodzaju dzia³anie wp³ywa niekorzystnie nie tylko na ubezpieczaj¹cych, ale i samych ubezpieczycieli, którzy
oferuj¹ produkty rodz¹ce – jak to okreœla Komisja Nadzoru Finansowego – powszechne rozczarowanie wysokoœci¹ kwot wyp³acanych z tytu³u uszczerbków
na zdrowiu albo brakiem wyp³aty w sytuacji, w której wysokoœæ œwiadczeñ
z ubezpieczenia nastêpstw nieszczêœliwych wypadków jest na minimalnym poziomie i nie stanowi w istocie realnie odczuwanej rekompensaty za doznany
ból, ograniczon¹ mobilnoœæ i inne negatywne prze¿ycia oraz koszty zwi¹zane
z odzyskiwaniem zdrowia39.
Jeœli chodzi o nisk¹ sumê ubezpieczenia, mo¿na konsumentów jedynie edukowaæ, jednak edukacja nie rozwi¹¿e ani problemu tworzenia umów ubezpieczenia w sposób ograniczaj¹cy odpowiedzialnoœæ ubezpieczyciela, ani problemu nienale¿ytego informowania o zakresie ochrony ubezpieczeniowej, ani problemu odmów wyp³aty œwiadczeñ uzasadnionych jednostronn¹ interpretacj¹
definicji nieszczêœliwego wypadku czy okolicznoœci maj¹cych wp³yw na jego zaistnienie. Konsument jest podmiotem s³abszym w bezpoœredniej relacji z ubezpieczycielem, jednak czêsto – co mo¿na stwierdziæ analizuj¹c powo³ane w niniejszym artykule wyroki s¹dów – posiadaj¹cym znacznie lepsz¹ pozycjê w sporze s¹dowym.
Do poprawy sytuacji w tym zakresie powinny przyczyniæ siê regulacje ustawy o dystrybucji ubezpieczeñ40, zgodnie z którymi, przed zawarciem umowy
ubezpieczenia dystrybutor ubezpieczeñ okreœla, na podstawie uzyskanych od
klienta informacji, jego wymagania i potrzeby oraz podaje w zrozumia³ej formie
obiektywne informacje o produkcie ubezpieczeniowym, w celu umo¿liwienia
klientowi podjêcia œwiadomej decyzji, co oznacza, i¿ dystrybutor ubezpieczeñ
38
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Komunikat w sprawie ubezpieczeñ NNW dzieci i m³odzie¿y szkolnej. Komisja Nadzoru Finansowego, 13.07.2017 r. dostêpny na stronie: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/
KNF_ubezpieczenia_NNW_dzieci_i_mlodziezy_szkolnej_13_07_2017_57473.pdf
Ibidem.
Art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeñ (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2486, z póŸn. zm.), która wchodzi w ¿ycie dnia 1 paŸdziernika 2017 r.
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winien posiadaæ wiedzê szersz¹, ni¿ wynikaj¹ca z treœci ogólnych warunków
ubezpieczenia. Powinien on bowiem przekazaæ informacje obiektywne, równie¿ takie, które dotycz¹ mo¿liwoœci uchylenia siê ubezpieczyciela od odpowiedzialnoœci za wypadek ubezpieczeniowy, w tym – w ubezpieczeniach nastêpstw
nieszczêœliwych wypadków – o zawê¿eniu definicji nieszczêœliwego wypadku.
Wymogi ustawowe wobec dystrybutorów zosta³y wiêc znacznie podwy¿szone
w porównaniu do obowi¹zuj¹cych wczeœniej przepisów. Du¿a rola przypada tu
brokerom ubezpieczeniowym, dzia³aj¹cym w imieniu i na rzecz klienta oraz
agentom. Warto w tym miejscu zacytowaæ art. 7 ust. 1 ustawy o dystrybucji
ubezpieczeñ: „Dystrybutor ubezpieczeñ, wykonuj¹c dystrybucjê ubezpieczeñ,
postêpuje uczciwie, rzetelnie i profesjonalnie, zgodnie z najlepiej pojêtym
interesem klientów”.
dr Ma³gorzata Wiêcko-Tu³owiecka
radca prawny, cz³onek IRSG EIOPA
Bibliografia
Daszewski A., w:„Ubezpieczenia komunikacyjne”, S. Rogowski (red.), Poltext, Warszawa 2008.
Kamieñski W., „Wy³¹czenie odpowiedzialnoœci ubezpieczyciela z uwagi na przyczyny
wypadku dotycz¹ce okresu przed rozpoczêciem ochrony ubezpieczeniowej”, Rozprawy Ubezpieczeniowe nr 19 (2/2015).

Materia³y internetowe:
Komunikat w sprawie ubezpieczeñ NNW dzieci i m³odzie¿y szkolnej. Komisja Nadzoru
Finansowego, 13.07.2017 r. https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/KNF_
ubezpieczenia_NNW_dzieci_i_mlodziezy_szkolnej_13_07_2017_57473.pdf
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nastêpstw Nieszczêœliwych Wypadków w Zwi¹zku
z Ruchem Pojazdu (NNW), tekst jednolity z uwzglêdnieniem Aneksu Nr 1/2013
oraz Nr 1/2015, TUiR Warta S.A. https://www.warta.pl/documents/10157/6035154/
WARTA%20OWU%20NNW%20C4273.pdf
Ogólne warunki terminowego ubezpieczenia na ¿ycie, OWU/TMR4/2/2016, Nationale-Nederlanden TUn¯ S.A. https://www.nn.pl/documents/10181/310300/Og%C3%B
3lne+warunki+terminowego+ubezpieczenia+na+%C5%BCycie+Ochrona+%2B/
d6fc3bf4-f61c-495e-a647-e6a6a142a126?version=1.3
Ogólne Warunki Dodatkowej Umowy Ubezpieczenia w Razie Œmierci Wskutek Nieszczêœliwego Wypadku (SNW/JUN/2/2018), AvivaTUn¯ S.A. https://www.aviva.pl/
content/dam/aviva-public/pl/ubezpieczenia/ubezpieczenia-na-zycie/nowaperspektywa/pomoc-po-wypadku/smierc-wskutek-nw/120095_OWU_smierc_
wskutek_nieszczesliwego_wypadku__JuniorGo.pdf
Rejestr Klauzul Niedozwolonych Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
https://www.uokik.gov.pl/rejestr_klauzul_niedozwolonych2.php
Raport o stanie sektora ubezpieczeñ w pierwszym pó³roczu 2017 r., Urz¹d Komisji Nadzoru Finansowego, https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Raport_sektor_
ubezpiecze%C5%84_IIQ_2017_59848.pdf

PRAWO ASEKURACYJNE 1/2018 (94)

81

ARTYKU£Y I ROZPRAWY

The Definition of the Term „Accident” in the Accident
Insurance as Interpreted by Polish Courts
Accident insurance has been present in the Polish insurance market for the last decades, at first as
an obligatory insurance and now as a voluntary insurance agreement. Despite the fact that accident insurance is now more easily accessible and is often offered as an add-on to other insurance
products, consumers are rarely seeking this type of protection. The reason for that may be the fact
that terms and conditions of such contracts are not standardized, which results in more complex
provisions of such agreements as well as limitations of insurers’ liability that are a consequence of
a definition of an accident. The aim of this article is to present the discrepancies in the interpretation of the term „accident” and also to discuss general rules of its interpretation by courts in legal
procedures.
Keywords: accident insurance, terms and conditions of insurance contract, consumer protection, unfair contract terms, accident.
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