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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1777/2009, którą złożył E.J.S. (Niemcy), w sprawie ubezpieczenia 
od odpowiedzialności cywilnej w sprawie transgranicznej

1. Streszczenie petycji

Składający petycję doznał wypadku przy pracy, który spowodował paraliż wszystkich 
kończyn. Pracował on w Hiszpanii dla hiszpańskiego podwykonawcy niemieckiej firmy. 
Odpowiedzialność nie jest przedmiotem sporu, ale procedura określenia wysokości 
odszkodowania z tytułu ubezpieczenia przedłuża się i trudno się dziwić, że jest to dla 
poszkodowanego frustrujące.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 19 marca 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
o dostarczenie informacji zgodnie z art. 202 ust. 6 Regulaminu.

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 listopada 2010 r.

Działalność firm ubezpieczeniowych, które wydają ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na 
życie na terytorium Unii Europejskiej, jest objęta prawodawstwem unijnym. Dyrektywa UE w 
sprawie ubezpieczeń1 innych niż na życie zawiera zharmonizowane ramy prawne odnoszące 
się do działalności ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń innych niż na życie. Te przepisy 
zawierają m. in. warunki dotyczące wydawania pierwszego zezwolenia firmom 
ubezpieczeniowym, warunki prowadzenia ciągłego nadzoru ostrożnościowego oraz warunki 
cofnięcia zezwolenia. 

                                               
1 Dz.U. L 228 z 16.8.1973, s.3–19, Dz.U. L 172 z 4.7.1988, s. 1–14, Dz.U. L 228 z 4.7.1992, s.1–23.
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Jedynie firmy ubezpieczeniowe, które nie ubezpieczają na życie i posiadają zezwolenie na 
prowadzenie działalności w tym zakresie, mogą oferować prywatne ubezpieczenia od 
wypadków. 
Dyrektywy w sprawie ubezpieczeń innych niż na życie nie dotyczą szczegółowej zawartości 
polis ubezpieczeniowych ani też nie określają szczegółowych warunków tych polis, co tyczy 
się również wypłat odszkodowań. Jest to sprawa dotycząca prawa umów ubezpieczeniowych, 
które nie zostały jeszcze zharmonizowane na szczeblu UE.
Komisja w pełni rozumie trudności, jakie opisana sytuacja może stwarzać dla składającego 
petycję. 
Jednakże w świetle powyższego Komisja wyraża przekonanie, że petycja ta nie przedstawia 
dowodów na jakiekolwiek naruszenie unijnego prawa ubezpieczeń. Sprawa ta wchodzi w 
pełni w zakres prawa krajowego.

Europejscy regulatorzy we współpracy z branżą wspierają konkurencję między 
ubezpieczycielami, a także zachęcają do upowszechniania najlepszych praktyk po to, aby 
poprawić usługi oferowane klientom.


