
 

Powodzianie znowu sami  

 

Po raz kolejny świat szybko zapomniał o potrzebujących. Media zajęły się 

innymi sprawami. Powodzianie zostali sami w swoich zniszczonych domach. 

Wielu z nich pocieszała myśl, że skoro ubezpieczyli swój dom to zaraz uzyskają 

środki na usunięcie szlamu, odbudowę i odgrzybianie swojego dobytku. Trochę 

się zawiedli – w telewizji mówili, że szybko dostaną pieniądze. Jednak 

rzeczywistość jest inna.  

 

Sprawa Pani Aureli 

Jedną z takich osób jest Pani Aurelia z województwa opolskiego. Wydawałoby się, że 

dobrze zabezpieczyła się na tę okoliczność. W jednej firmie ubezpieczyła swoją 

nieruchomość, a w drugiej dobytek ruchomy w 1-piętrowym domu.  

Powódź dokonała ogromnych zniszczeń. Rzeczoznawca z zakładu ubezpieczającego dom 

zjawił się 15 dni po powodzi, sprawnie spisał protokół szkód  (to w końcu ponad 8 stron)  

i pojechał. Potem nastała cisza. Minął ponad miesiąc. Klientka sama próbowała się 

dodzwonić do zakładu ubezpieczeń przez tydzień – bezskutecznie. W końcu podpisała 

umowę z firmą zajmującą się dochodzeniem odszkodowań. Kilka dni później pojawił się 

rzeczoznawca, który opierając się na aktualnych cennikach wycenił szkodę w jej dobytku 

na ponad 60.000,00 zł. Tymczasem drugi zakład ubezpieczeń odmówił wypłaty 

odszkodowania, gdyż nieruchomość klientki znajduje się w pobliżu rzeki. Prawnicy z firmy 

zajmującej się dochodzeniem odszkodowań zaraz po otrzymaniu stanowiska towarzystwa 

w imieniu Pani Aurelii napisali odwołanie. Po kilku interwencjach na konto klientki 

wpłynęło ok. 10.000,00 zł a firma walczy o dalsze środki na remont i odbudowę domu.  

A gdzie jest uzasadnienie?  

Ubezpieczyciel nieruchomości w sumie nic nie napisał tylko wskazał kwotę. I jak się od 

tego odwołać? Drugi poza kwestią, że dom znajduje się blisko rzeki i nie zapłaci nic 

więcej nie wpisał. Co mówią Ogólne Warunki Umowy (dokument składający się z 20 

stron) Pani Aurelia nie ma pojęcia, bo na oczy tego dokumentu nie widziała, a 

ubezpieczyła ruchomość na kwotę 20 tys. zł.   

 

Jak dalej żyć? Woda na parterze doszła na prawie metr i cały sprzęt do niczego się nie 

nadaje. Raty za ten sprzęt jednak nadal trzeba płacić. W domu trzeba szybko suszyć i 

kuć ściany, bo grzyb wychodzi. Mało tego – zbliża się rok szkolny i trzeba dzieci wyprawić 

do szkoły.  

Komentarz radcy prawnego: 

Zgodnie z art. 817 ust. 1 kodeksu cywilnego, ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić 

świadczenie w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku, a w 

terminie 7 dni od zgłoszenia szkody powinien powiadomić poszkodowanego o fakcie 

otrzymania takiego zawiadomienia oraz podjąć postępowanie dotyczące ustalenia stanu 

faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia. Ten 

ostatni obowiązek wynika z ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności 

ubezpieczeniowej.  

Ta ustawa zobowiązuje nadto zakład ubezpieczeń do pisemnego poinformowania osoby 

zgłaszającej roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej  roszczeń w całości 

lub w części, a także wypłaty bezspornej części świadczenia, gdy w terminach 
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określonych w umowie lub w ustawie zakład ubezpieczeń nie wypłaci całej kwoty 

odszkodowania wynikającej z umowy łączącej strony. Co ważne - ciężar weryfikacji 

zgłoszonego zdarzenia pod względem faktycznym i prawnym spoczywa na towarzystwie 

ubezpieczeniowym. Stanowisko to potwierdza art. 16 Ustawy i orzecznictwo sądów 

powszechnych oraz Sądu Najwyższego, np. z uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z 

dnia 10 stycznia 2000 r., o sygn. akt III CKN 1105/98 wynika, że „po otrzymaniu 

zawiadomienia o wypadku zakład ubezpieczeń obowiązany jest do ustalenia przesłanek 

swojej odpowiedzialności oraz do zbadania okoliczności dotyczących wysokości szkody. 

Tego obowiązku, należącego do istoty działalności ubezpieczeniowej, ubezpieczyciel nie 

może przerzucić na inne podmioty”(LEX 39669).  

 

Niestety praktyka niejednokrotnie wskazuje, że jest inaczej stąd fachowa pomoc jest jak 

najbardziej konieczna. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak duże różnice mogą 

zaistnieć pomiędzy ubezpieczeniem na wartość rzeczywistą a na wartość nową 

(odtworzeniową), gdyż tylko w tym ostatnim przypadku nie uwzględnia się przy 

wyliczeniu odszkodowania procentowego stopnia zużycia w oparciu o wiek nieruchomości. 

Oznacza to, że w zasadzie tylko przy ubezpieczeniu na wartość nową ustala się 

rzeczywisty realny koszt związany z doprowadzeniem rzeczy uszkodzonej do stanu 

sprzed szkody. Niemniej jednak, ustawodawca przewidział, że jeśli ubezpieczonemu 

klientowi – konsumentowi usług ubezpieczeniowych nie wręczono tabel norm 

procentowego zużycia lub nie umieszczono ich w ogólnych warunkach umowy to nie jest 

on nimi związany co wynika z art. 384 kodeksu cywilnego. Odnosząc się do kwestii 

odmowy wypłaty odszkodowania należy pamiętać, że zakład ubezpieczeń ponosi 

odpowiedzialność za nieprofesjonalne działanie, a właściwie zaniechanie osoby, za 

pomocą której wykonuje zobowiązanie a skoro ubezpieczony zapłacił składkę i zakład 

mimo położenia nieruchomości na terenie zalewowym w rozumieniu ogólnych warunków 

umowy zawarł z nią umowę to w świetle art. 805 k.c. to powinien zapłacić odszkodowanie   

gdyż ruchomości ubezpieczył a ubezpieczający składkę zapłacił. Do rozstrzygnięcia 

pozostanie kwestia podstawy prawnej odpowiedzialności – czy będzie to polisa czy też 

odpowiedzialność za działanie agenta.    

 

W przypadku Pani Aurelii zarówno pierwszy jak i drugi ubezpieczyciel naruszył swoim 

postępowaniem przepisy powszechnie obowiązującego prawa a sprawa znajdzie zapewne 

swój finał w sądzie oraz nadzorze ubezpieczeniowym. Szkoda tylko, że tak to się kończy.  

Agnieszka Sobczyk         

radca prawny 
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Arbiter S.A. Kancelaria Dochodzenia Odszkodowań pomaga osobom poszkodowanym 

uzyskać od firm ubezpieczeniowych odszkodowanie adekwatne do poniesionej szkody. 
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