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Oświadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 
Z raportu za rok 2012 sporządzonego przez rzecznika ubezpieczonych wynika, że w Polsce przybywa 

skarg w sprawie oferowanych przez banki ubezpieczeń, tak zwanych bancassurance, powiązanych na przy-
kład z umowami kredytowymi. Zdaniem rzecznika ubezpieczonych problem wynika między innymi z łącze-
nia przez banki roli pośrednika ubezpieczeniowego i ubezpieczającego. W ostatnich latach zwielokrotnieniu 
uległa liczba skarg związanych z ubezpieczeniami kredytobiorców, ubezpieczeniami związanymi z kredytem, 
ubezpieczeniami dla posiadaczy rachunków bankowych i kart płatniczych oraz innych produktów. W przy-
wołanym raporcie napisano, że „analiza skarg wniesionych do rzecznika ubezpieczonych w ostatnich miesią-
cach dowodzi, iż kwestie związane z bancassurance w dalszym ciągu przysparzają konsumentom wielu pro-
blemów, a ubezpieczenia oferowane za pośrednictwem banków i innych zbliżonych podmiotów zdecydowa-
nie za często nie spełniają przewidzianych dla nich funkcji”. 

W dokumencie wskazano, że czasami banki są powiązane kapitałowo z zakładami ubezpieczeń. W takim 
przypadku banki są żywotnie zainteresowane tym, by ubezpieczony przystąpił do umowy ubezpieczenia na 
jak najgorszych warunkach, a w razie zgłoszenia przez niego lub jego spadkobierców roszczeń − tym, by 
roszczenie zostało oddalone, względnie zostało wypłacone jak najniższe świadczenie. 

Według rzecznika ubezpieczonych podstawowym problemem, z jakim borykają się skarżący, jest na przy-
kład odmowa zapłaty przez ubezpieczyciela świadczenia z umowy ubezpieczenia na życie w przypadku zgo-
nu kredytobiorcy (pożyczkobiorcy) w wyniku choroby, która zdaniem zakładu ubezpieczeń istniała jeszcze 
przed datą objęcia go ochroną ubezpieczeniową. Ubezpieczyciele powołują się na postanowienia zawarte w 
umowie ubezpieczenia, które wyłączają ich odpowiedzialność. 

Rzecznik ubezpieczonych zwraca uwagę, że stosowane w umowach klauzule dają ubezpieczycielom pra-
wo odmowy świadczenia również w przypadku, gdy przed przystąpieniem do umowy choroba nie dawała 
objawów, a ubezpieczony nie wiedział o jej istnieniu. W aneksie zaznaczono, że niektóre z postanowień 
przyznają przy tym ubezpieczycielowi prawo do subiektywnej oceny tego, czy ubezpieczony powinien był 
wiedzieć w chwili przystępowania do ubezpieczenia o istnieniu niezdiagnozowanej wówczas choroby. 

Inny problem wskazany w skargach wiąże się ze sposobem ustalania przez zakład ubezpieczeń w toku po-
stępowania likwidacyjnego, czy zgon osoby ubezpieczonej nastąpił w wyniku lub w związku z chorobami, 
które były leczone przed objęciem jej ochroną ubezpieczeniową. 

Wątpliwości rzecznika budzi między innymi powszechna – zdaniem urzędu – praktyka zakładów ubezpie-
czeń, które rezygnują w ubezpieczeniach grupowych z przeprowadzenia nawet uproszczonego wywiadu me-
dycznego, który ma na celu ustalenie stanu zdrowia ubezpieczonego. Ubezpieczyciele zastrzegają jednak w 
treści umów swój brak odpowiedzialności, jeśli przyczyny wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego istniały 
przed chwilą powstania ochrony ubezpieczeniowej. 

Chcę zapytać, czy Ministerstwo Finansów po zapoznaniu się z raportem rzecznika ubezpieczonych po-
dejmie działania, a jeśli tak, to jakie, w celu ograniczenia występowania omówionych przeze mnie nieko-
rzystnych praktyk. 

Czy do Ministerstwa Finansów docierały wcześniej informacje na temat występowania podobnych prak-
tyk i czy jest prowadzone jakiekolwiek zestawienie bądź wykaz banków, w których dochodziło do zawierania 
tego typu ubezpieczeń na krzywdzących dla kredytobiorcy warunkach? 

Z poważaniem 
Stanisław Kogut 




