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I. Wprowadzenie

Natężenie transgranicznego ruchu samochodowego wzrasta w związku ze swobodą
przepływu osób na terytorium Europy. Zwiększa to konieczność wprowadzenia na szczeblu 
UE jednoznacznych, precyzyjnych i funkcjonalnych przepisów w zakresie ubezpieczeń 
komunikacyjnych. Ochrona ofiar wypadków zawsze stanowiła kwestię priorytetową, która
wymaga jednak rozwiązania szeregu problemów.

W sprawozdaniu Komisji z czerwca 2007 roku (COM 2007(0207)) dotyczącym niektórych 
aspektów ubezpieczeń komunikacyjnych omówiono jeden konkretny przepis zawarty 
w czwartej dyrektywie w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych. Przepis ten reguluje 
stosowanie procedury uzasadnionej oferty.

Na mocy wspomnianej czwartej dyrektywy ofiarom wypadków drogowych, do których 
dochodzi za granicą, przysługuje prawo do zgłoszenia roszczenia o odszkodowanie do 
przedstawiciela ds. roszczeń wyznaczonego przez zakład ubezpieczeń w kraju zamieszkania 
osoby poszkodowanej. Osoba poszkodowana musi otrzymać odpowiedź z zakładu 
ubezpieczeń w ciągu 3 miesięcy, w przeciwnym razie na zakład mają być nakładane sankcje. 
Proponuje się, by nakładanie i wybór odpowiednich sankcji pozostawić swobodnemu uznaniu
państw członkowskich.

Druga część sprawozdania Komisji dotyczy kosztów ochrony prawnej ponoszonych przez 
stronę poszkodowaną oraz możliwości ponoszenia tych kosztów przez zakład ubezpieczeń
strony odpowiedzialnej za szkodę.

II. Omawiane zagadnienia

W sprawozdaniu Komisji dokonano analizy szeregu istotnych kwestii:

1. Wdrożenie czwartej dyrektywy w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych 
w odniesieniu do krajowych przepisów w zakresie kar oraz ich skuteczności

2. Skuteczność mechanizmu przedstawiciela ds. roszczeń
3. Obecna dostępność dobrowolnego ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej, 

które może zostać zawarte dodatkowo przez każdego, kto może potencjalnie 
zostać poszkodowany w wypadku drogowym

Krajowe przepisy w zakresie kar oraz skuteczność ich wdrażania w odniesieniu do 
mechanizmów rynkowych nadal są analizowane przez Komisję. Sankcje nakładane są
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w przypadku nieprzestrzegania terminu trzech miesięcy w procedurze uzasadnionej 
odpowiedzi/oferty. Komisja przesłała państwom członkowskim kwestionariusze, a eksperci 
Komisji podsumowują obecnie wyniki i aktualizują tabelę, uzupełniając ją wszystkimi
stosowanymi karami.

Sprawozdawca uważa, że w tym przypadku należy utrzymać zasadę pomocniczości oraz że 
harmonizacja krajowych przepisów w zakresie kar nie jest konieczna. W państwach 
członkowskich funkcjonują różne systemy, a krajowe organy regulacyjne są lepiej 
wyposażone w odniesieniu do sytuacji na rynku krajowym, by zagwarantować konsumentom 
możliwie najwyższy poziom ochrony. Konsultacje z władzami krajowymi, w tym także 
z nowych państw członkowskich, potwierdziły, że obecnie obowiązujące przepisy w zakresie 
kar są odpowiednie i skutecznie wdrażane w całej UE. Komisja Europejska powinna 
monitorować sytuację, koordynować działania i w razie konieczności służyć wparciem dla 
władz krajowych, które zwrócą się z prośbą o pomoc.

System przedstawicieli ds. roszczeń znany jest w większości państw członkowskich UE. 
Towarzystwa ubezpieczeń przeważnie informują swoich klientów, np. telefonicznie lub 
listownie, o swoich przedstawicielach w różnych krajach. Ponadto centra informacyjne 
w niektórych państwach członkowskich zapewniają poszkodowanym w wypadku 
odpowiednie informacje. Informacje takie można również uzyskać w Internecie lub 
kontaktując się telefonicznie z towarzystwami ubezpieczeń.

Zdaniem sprawozdawcy poziom zaufania konsumentów byłby większy, gdyby
ubezpieczyciele zostali zobowiązani do dostarczania, w ramach pakietu informacji o umowie 
ubezpieczeniowej, wykazu swoich przedstawicieli ds. roszczeń we wszystkich państwach 
członkowskich. Ponadto w ramach pakietu informacji zapewnianego przed zawarciem
umowy konsumenci powinni otrzymywać wyczerpujące informacje o sposobie 
funkcjonowania systemu przedstawicieli ds. roszczeń oraz o zastosowaniach i korzyściach 
tego systemu dla strony ubezpieczonej. Komisja powinna nadal uważnie monitorować 
funkcjonowanie tego systemu, zwłaszcza w obliczu gwałtownego wzrostu liczby 
Europejczyków podróżujących do innych państw członkowskich UE po rozszerzeniu Unii
i obszaru Schengen.

Ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej dostępne jest w większości państw członkowskich 
(z wyjątkiem Malty i Cypru). Dane pokazują, że około 90% wszystkich przypadków 
rozstrzyganych jest w drodze ugody pozasądowej, a koszty ochrony prawnej są zwracane 
w wielu państwach członkowskich. Ponadto już od wielu lat ubezpieczyciele kosztów 
ochrony prawnej zapewniają ubezpieczenie we wszystkich rodzajach spraw transgranicznych
a także ustanawiają własne departamenty, które zajmują się roszczeniami z zagranicy 
i ułatwiają ich szybkie rozpatrzenie. W nowych państwach członkowskich powstają 
i stopniowo rozwijają się rynki, jednak na wielu z nich ubezpieczenie kosztów ochrony 
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prawnej jest stosunkowo nowym produktem, który wymaga promocji. W nowych państwach 
członkowskich wiedza ogółu społeczeństwa na temat ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej
nadal jest dość znikoma. W celu zwiększenia ochrony konsumentów należy zatem przede 
wszystkim zadbać o zwiększanie świadomości w zakresie omawianych kwestii.

Główna kwestia:

 wprowadzenie obowiązkowego 
ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej lub

 traktowanie dobrowolnego ubezpieczenia 
kosztów ochrony prawnej jako 
niezawodnego i skutecznego rozwiązania

Pierwszy wariant wiąże się z pewnymi korzyściami, zwłaszcza dla konsumentów w nowych 
państwach członkowskich. Takie rozwiązanie powinno przyczynić się do zwiększenia 
poziomu zaufania konsumentów, szczególnie w sytuacji dochodzenia odszkodowania na 
drodze sądowej, gdyż wielu konsumentów w nowych państwach członkowskich obawia się 
wysokich kosztów obsługi prawnej, które byłyby pokrywane z obowiązkowego 
ubezpieczenia. Niemniej doprowadziłoby to do powstania dodatkowych i bardziej złożonych
obowiązków dla organów sądowych, a także do związanych z tym opóźnień w rozstrzyganiu 
sporów, potencjalnie wyższego odsetka nieuzasadnionych roszczeń oraz wyższych składek 
ubezpieczeniowych, zwłaszcza w krajach, w których ubezpieczyciele oferują obecnie tańszą 
ochronę ubezpieczeniową nieobejmującą jeszcze ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej. Co 
ważniejsze, taki wariant stałby się czynnikiem zniechęcającym do rozstrzygania sporów na 
drodze pozasądowej. Ogólnie rzecz ujmując, negatywne skutki wprowadzenia systemu 
obowiązkowego ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej przeważałyby nad potencjalnymi
korzyściami.

Nałożenie na ubezpieczyciela strony odpowiedzialnej za szkodę obowiązku zapewnienia 
ochrony ubezpieczeniowej na wypadek kosztów procesowych ponoszonych przez stronę 
poszkodowaną w formie zawarcia odrębnej polisy ubezpieczeniowej byłoby bezpośrednią 
przyczyną nierozwiązalnego konfliktu interesów. Ubezpieczenie komunikacyjne OC 
i ubezpieczenie ochrony prawnej mają bowiem zupełnie inne cele i służą odmiennym 
interesom. Podczas gdy z ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wypłacane jest 
odszkodowanie za szkody wyrządzone osobom trzecim przez stronę odpowiedzialną za 
szkodę, ubezpieczenie ochrony prawnej ma służyć celom strony poszkodowanej. W związku 
z tym w interesie ubezpieczyciela zapewniającego ubezpieczenie OC jest utrzymanie 
odszkodowania z tytułu poniesionych szkód na niskim poziomie, natomiast w interesie 
poszkodowanego leży otrzymanie możliwie najwyższej kwoty. W rezultacie, aby 
wyeliminować konflikt interesów między poszkodowanym, stroną odpowiedzialną za szkodę 
oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym OC i ubezpieczeniem ochrony prawnej, nie należy 
łączyć tych dwóch rodzajów ubezpieczeń.
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Sprawozdawca uważa, że konieczne są dalsze działania mające na celu zwiększenie
świadomości w zakresie ubezpieczenia ochrony prawnej, zwłaszcza w nowych państwach 
członkowskich. Należy informować konsumentów o korzyściach wynikających z możliwości 
skorzystania i posiadania takiej ochrony ubezpieczeniowej. Istotna jest także rola krajowych 
organów regulacyjnych w zakresie wdrażania najlepszych praktyk z innych państw 
członkowskich. Odpowiedni rozwój krajowych rynków wymaga prowadzenia kampanii 
społecznych przez władze krajowe, towarzystwa ubezpieczeń z sektora prywatnego oraz 
organizacje konsumenckie. Informacje zapewniane przed podpisaniem umowy powinny 
obejmować informacje dotyczące możliwości wykupienia ubezpieczenia kosztów ochrony 
prawnej, a konsumenci, którzy nie chcą wykupić takiego ubezpieczenia, mogliby podpisywać
oświadczenie, że są świadomi istnienia takiego zalecanego ubezpieczenia, ale zrezygnowali 
z jego posiadania. Do obowiązków agentów ubezpieczeniowych powinno należeć 
informowanie klienta o potencjalnym ryzyku oraz o konieczności ubezpieczenia kosztów 
ochrony prawnej. Ponadto państwa członkowskie, w których nie funkcjonują systemy 
rozstrzygania sporów na drodze ugody pozasądowej, należy zachęcać do wprowadzania 
modeli opartych na najlepszych praktykach z innych państw członkowskich.
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