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1. Wprowadzenie

Choæ polski rynek ubezpieczeñ uwa¿any jest przez obserwatorów zagranicz-

nych
1

za rynek dojrza³y, a tak¿e za jeden z wiêkszych w Europie i najwiêkszy

w Europie Centralnej i Wschodniej, co jakiœ czas pojawiaj¹ siê na nim nowe,

nieznane dot¹d rodzaje ubezpieczeñ. Wywodz¹ siê one zazwyczaj z USA, gdzie

przeby³y d³ug¹ drogê rozwoju, zanim sta³y siê przedmiotem ekspansji na inne

œwiatowe rynki ubezpieczeniowe. Dotyczy to tak¿e ubezpieczenia tytu³u pra-

wnego do nieruchomoœci, zwanego z anglosaska title insurance (TI), s³u¿¹cego

z zasady do ochrony interesów w³aœcicieli nieruchomoœci lub podmiotów finan-

suj¹cych ich nabywanie przed konsekwencjami ryzyka prawnego, zwi¹zanego

z nabyciem wadliwego tytu³u prawnego do nieruchomoœci. Po bli¿szym przyj-

rzeniu siê zasadom dzia³ania tego ubezpieczenia i specyfice ryzyk nim obejmo-

wanych, a tak¿e obserwuj¹c polski rynek nieruchomoœci, reguluj¹ce go przepi-

sy prawne w kontekœcie historii polskiej w³asnoœci prywatnej w okresie powo-

jennym (i nie tylko) wydaje siê, ¿e ma ono perspektywy rozwoju i w³aœciwie dzi-

wiæ mo¿e, dlaczego ubezpieczenie to tak póŸno zaczyna na nim funkcjonowaæ.

Podstawê do wprowadzenia takich ubezpieczeñ na rynek stworzy³a ustawa

o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej uchwalona w 1990 r.
2

, dostosowuj¹ca polskie

ustawodawstwo do pierwszej generacji dyrektyw UE i wprowadzaj¹ca w za-

³¹czniku osiemnaœcie grup ubezpieczeñ maj¹tkowych. Na gruncie oferty pol-

skich ubezpieczycieli mo¿na zadawaæ sobie pytanie, czy ubezpieczenie tytu³u

prawnego jest jednak na nim w ogóle obecne.

Celem niniejszego opracowania jest przybli¿enie czytelnikowi zasad

funkcjonowania ubezpieczenia tytu³u prawnego do nieruchomoœci oraz

przedstawienie mo¿liwoœci jego rozwoju na polskim rynku ubezpieczeniowym

z uwzglêdnieniem specyfiki polskiego prawa dotycz¹cego nabywania nieru-

chomoœci, a tak¿e zaprezentowanie koncepcji tego ubezpieczenia, wynika-

j¹cej z praktyki ubezpieczeniowej na œwiecie. Tezy zawarte w opracowaniu
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http://www.insurancemarketreport.com/Reports/, http://www.businesswire.com/news/home/

20110614007000/en/Research-Markets-Poland-Insurance-Market-Forecast-2014,

http://www.pr-inside.com/market-report-poland-insurance-report-r2698858.htm.
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Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 341 z póŸn. zm.).



bêd¹ koncentrowaæ siê na aspektach prawnych zarówno samego ubezpiecze-

nia, jak i jego przedmiotu, a wiêc wad prawnych mog¹cych wp³ywaæ na tytu³

do nieruchomoœci.

2. Geneza i rozwój instytucji ubezpieczenia tytu³u prawnego

do nieruchomoœci na œwiecie

Geneza ubezpieczenia tytu³u prawnego do nieruchomoœci – jak ju¿ wspom-

niano – wywodzi siê ze Stanów Zjednoczonych, gdzie zosta³a zapocz¹tkowana

przez Benjamina Franklina. Powsta³o ono na tle procesów s¹dowych, a wœród

nich najs³ynniejszej sprawy Watson v. Muirhead
3

, dotycz¹cej badania stanu

prawnego nieruchomoœci przy jej nabywaniu przez osoby uczestnicz¹ce

w transakcji przenoszenia w³asnoœci. Na tle stwierdzonej wówczas odpowie-

dzialnoœci poœrednika za brak dok³adnego zbadania stanu prawnego poruszona

zosta³a kwestia zapewnienia kupuj¹cym lepszej ochrony przed ryzykiem praw-

nym zwi¹zanym z nabyciem nieruchomoœci.

Pierwszym towarzystwem ubezpieczeniowym oferuj¹cym ubezpieczenie

tytu³u prawnego nieruchomoœci by³o Law Property Assurance and Trust Socie-

ty utworzone w 1853 r. Najwiêkszy rozwój ubezpieczeñ tego typu przypad³ na

pocz¹tek XX w., w latach 20., kiedy to mia³ miejsce boom inwestycyjny na rynku

nieruchomoœci. W kolejnych latach prze¿ywa³o ono ci¹g³y wzrost pomimo

Wielkiego Kryzysu ogarniaj¹cego wszystkie sektory gospodarki, w tym tak¿e ry-

nek ubezpieczeñ zwi¹zanych z kredytami hipotecznymi (Mortgage Insurance)
4

.

Od tego czasu ubezpieczenie tytu³u prawnego do nieruchomoœci przeby³o

d³ug¹ drogê rozwoju, aby przybraæ dzisiejszy kszta³t. Obecnie oferowane jest

niemal na ca³ym œwiecie, choæ – jak podkreœla siê – g³ównie przez ubezpieczy-

cieli amerykañskich, zaœ statystycznie znakomita wiêkszoœæ zawieranych umów

nadal dotyczy nieruchomoœci po³o¿onych w USA. Zjawisko to t³umaczone jest

niedoskona³oœci¹ systemu rejestracji tytu³ów prawnych do nieruchomoœci

w wiêkszoœci stanów USA, gdzie polega on wy³¹cznie na ujawnianiu dokumen-

tów przedk³adanych przez osoby zainteresowane bez dokonywania ich meryto-

rycznej weryfikacji
5

, a za g³ówne zabezpieczenie uwa¿a siê system representa-

tions and warranties (oœwiadczeñ i zapewnieñ co do stanu prawnego przed-

miotu sprzeda¿y) sk³adanych przez sprzedawcê
6

. Nale¿y przy tym wskazaæ, ¿e

omawiane ubezpieczenie przyczyni³o siê w du¿ej mierze do rozwoju i wzmoc-

nienia systemu informacyjnego o tytu³ach prawnych nieruchomoœci ameryka-

ñskich oraz do wypracowania jednolitych wzorców ubezpieczeniowych w tym

zakresie. Znacz¹c¹ rolê w tym procesie odegra³o stowarzyszenie ubezpieczycie-
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P. Burke, Law of title insurance, Aspen Publishers Online, 2000, s. 1–9.
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Nale¿y wskazaæ, ¿e system tzw. Reps & Warranties stanowi³ tylko o tyle efektywne zabezpie-

czenie, o ile wyp³acalny by³ sam sprzedawca i mo¿liwe by³o w praktyce efektywne egzekwowa-

nie od niego zwrotu ceny i roszczeñ odszkodowawczych w przypadku ujawnienia siê wad

tytu³u prawnego do nieruchomoœci. Ze wzglêdu jednak na ograniczon¹ efektywnoœæ powy¿sze-

go uznano, ¿e ubezpieczenie TI mo¿e skuteczniej zabezpieczaæ transakcje.



li prowadz¹cych dzia³alnoœæ w zakresie title insurance od 1907 r. pod nazw¹

American Land Title Association (ALTA)
7

. Na intensywny rozwój ubezpiecze-

nia wad tytu³u prawnego do nieruchomoœci wskazuje tak¿e liczba ubezpieczy-

cieli dzia³aj¹cych na rynku amerykañskim, która dosz³a w latach 50. ub. wieku

do 150
8

, bior¹c pod uwagê, ¿e w wielu stanach USA istnieje wymóg funkcjono-

wania ubezpieczycieli oferuj¹cych ubezpieczenie TI tylko w tej grupie ubezpie-

czeñ (monoline insurance companies). Liczba ich obecnie uleg³a znacznemu

zmniejszeniu na skutek trendu koncentracji kapita³u i wynosi ok. 40
9

.

Na zakoñczenie uwag w zakresie genezy i historii ubezpieczenia tytu³u praw-

nego do nieruchomoœci nale¿y podkreœliæ, ¿e ubezpieczenie to postrzegane jest

jako jedyny produkt ubezpieczeniowy bêd¹cy oryginalnym wytworem amerykañ-

skiej myœli ubezpieczeniowej, choæ uwa¿a siê, ¿e powsta³ pierwotnie raczej na po-

trzeby samych ubezpieczycieli i zabezpieczenia ich interesów przed ryzykiem

wad tytu³u prawnego ubezpieczanych nieruchomoœci ni¿ samych w³aœcicieli nie-

ruchomoœci. Istot¹ jego bowiem od samego pocz¹tku by³o dokonywanie przez

ubezpieczycieli audytu prawnego ubezpieczanej nieruchomoœci, co pozwala³o

te¿ na zminimalizowanie ryzyka zwi¹zanego z ubezpieczeniem TI
10

.

3. Konstrukcja prawna ubezpieczenia tytu³u prawnego

do nieruchomoœci na gruncie prawa polskiego

Na pocz¹tku rozwa¿añ nad istot¹ tego ubezpieczenia mo¿na postawiæ tezê,

¿e jego przedmiotem s¹ ryzyka zwi¹zane z tytu³em prawnym do nieru-

chomoœci, a mianowicie konsekwencje finansowe wadliwego tytu³u

prawnego nabytego b¹dŸ obci¹¿onego na rzecz ubezpieczonego.

Analizuj¹c ten rodzaj ubezpieczenia warto jednak wyjaœniæ, co oznacza po-

jêcie tytu³u prawnego do nieruchomoœci ogólnie, jak i dla celów umowy ubez-

pieczenia, zw³aszcza ¿e potoczne rozumienie tego pojêcia, u¿ywane w praktyce,

wydaje siê nieprecyzyjne i myl¹ce. W myœl prawa polskiego (choæ ustawowej de-

finicji w tym wzglêdzie brak), tytu³ prawny mo¿na okreœliæ jako stosunek

prawny do nieruchomoœci (podmiotowe prawo rzeczowe)
11

, okreœlony przez

przepisy prawa, zezwalaj¹cy na posiadanie, u¿ywanie, korzystanie z po¿ytków,

jak równie¿ rozporz¹dzanie nieruchomoœci¹
12

(art. 140 k.c.). Tytu³ prawny do

nieruchomoœci nie jest pojêciem jednorodnym, mo¿e istnieæ wiele ró¿nych

tytu³ów do nieruchomoœci uprawniaj¹cych do wszystkich powy¿szych czynno-
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Prawo takie opisuje siê jako zespó³ powi¹zanych funkcjonalnie ze wzglêdu na ich treœæ wolno-

œci, uprawnieñ i kompetencji, P. Machnikowski, Podmiotowe prawa rzeczowe, (w:) Prawo rze-

czowe, t. 3, System prawa prywatnego, Warszawa 2007, s. 12 i n.
12

Art. 140 k.c. przewiduje, ¿e, „w granicach okreœlonych przez ustawy i zasady wspó³¿ycia

spo³ecznego w³aœciciel mo¿e, z wy³¹czeniem innych osób, korzystaæ z rzeczy zgodnie ze

spo³eczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególnoœci mo¿e pobieraæ po¿yt-

ki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach mo¿e rozporz¹dzaæ rzecz¹”.



œci wzglêdem nieruchomoœci, jak i do niektórych. Tak wiêc tytu³em do nieru-

chomoœci bêd¹ zarówno prawa bezwzglêdne, takie jak w³asnoœæ i u¿ytkowanie

wieczyste, jak i te pochodz¹ce ze stosunków umownych, takich jak najem,

dzier¿awa, itp. Jest to wiêc okreœlona przez przepisy prawa forma w³adztwa nad

nieruchomoœci¹. Treœæ pojêcia tytu³u prawnego bêdzie siê ró¿ni³a tak¿e ze

wzglêdu na rodzaj nieruchomoœci objêtej tytu³em prawnym, a wiêc w zale¿no-

œci od tego, czy bêdzie to nieruchomoœæ gruntowa, budynek, czy te¿ lokal
13

.

Najwiêksze praktyczne znaczenie dla ubezpieczenia tytu³u prawnego do

nieruchomoœci ma w³asnoœæ (i u¿ytkowanie wieczyste – z pewnymi ogranicze-

niami wynikaj¹cymi ze stosunku pomiêdzy w³aœcicielem a u¿ytkownikiem wie-

czystym) nieruchomoœci, która jest najszerszym znanym prawem maj¹tkowym

w stosunku do nieruchomoœci. W³asnoœæ oznacza, w myœl art. 140 k.c. oraz

pogl¹dów doktryny (która wskazuje na pominiêcie niektórych aspektów prawa

w³asnoœci przez brzmienie przepisów k.c.) wolnoœæ do posiadania rzeczy (ius

possidendi), korzystania z niej, wolnoœæ do pobierania po¿ytków (ius utendi-

-fruendi) oraz wolnoœæ do rozporz¹dzania rzecz¹ (ius disponendi)
14

. U¿ytkowa-

nie wieczyste ró¿ni siê od w³asnoœci tym, ¿e zakres wolnoœci prawnie chronionej

wynika nie tylko z ustawy, lecz tak¿e z umowy o oddanie gruntu w u¿ytkowanie

wieczyste (co do zakresu korzystania z gruntu).

Kolejn¹ kwesti¹ wymagaj¹c¹ uwagi jest pojêcie wadliwoœci tytu³u prawnego

stanowi¹ce istotê ryzyka w tego rodzaju ubezpieczeniu. Omawiaj¹c je mo¿na

wyjœæ od konstrukcji wad rzeczy sprzedanej, a w szczególnoœci wad prawnych.

Jest ono uregulowane w przepisach dotycz¹cych umowy sprzeda¿y w zakresie

odpowiedzialnoœci z tytu³u rêkojmi za wady rzeczy sprzedanej. Artyku³ 556 § 2

k.c. wskazuje na okolicznoœci, w których mo¿na uznaæ, ¿e rzecz ma wadê

prawn¹. Jest to mianowicie sytuacja, gdy rzecz nie stanowi w³asnoœci sprzedaw-

cy, lecz nale¿y do osoby trzeciej, lub te¿ gdy rzecz jest obci¹¿ona prawem osoby

trzeciej, przy czym za obci¹¿enie nale¿y uznaæ tak¿e prawa obligacyjne przy-

s³uguj¹ce osobom trzecim w stosunku do przedmiotu sprzeda¿y, które powo-

duj¹, ¿e kupuj¹cy nie jest w stanie w pe³ni korzystaæ z kupionej rzeczy
15

. W do-

ktrynie uwa¿a siê, ¿e wada prawna musi stanowiæ przede wszystkim

rzeczywist¹ i odczuwaln¹ niemo¿noœæ lub trudnoœæ w korzystaniu

z rzeczy, ale równie¿ potencjalne ryzyko utraty rzeczy w wyniku wy-

konania uprawnieñ przys³uguj¹cych osobie trzeciej
16

. I choæ ustawowe

pojêcie wady prawnej na potrzeby rêkojmi obejmuje zarówno wady istotne i nie-
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Wyrok SN z 12 maja 1980 r. (I CR 107/80).
16

M. Podhorecka, Rêkojmia za wadê prawn¹ przy sprzeda¿y rzeczy ruchomych, PS 2006,

nr 11/12, s. 90; tak wiêc za wadê prawn¹ nie uznaje siê zabezpieczenia na potrzeby procesu

karnego z uwagi na brak op³aconych podatków i op³at administracyjnych, wówczas bowiem

przedmiot ma wadê fizyczn¹ (wyrok SA w Katowicach z 14 listopada 2003 r., I ACa 524/03).



istotne, jak te¿ usuwalne i nieusuwalne, nie ulega raczej w¹tpliwoœci, ¿e wiê-

kszoœæ wad tytu³u prawnego do nieruchomoœci bêdzie stanowiæ zarówno wadê

istotn¹, jak i nieusuwaln¹. O istotnoœci tej wady przes¹dza mo¿liwoœæ faktycz-

nej utraty praw wynikaj¹cych z posiadania wa¿nego tytu³u prawnego do nieru-

chomoœci lub charakter istniej¹cego obci¹¿enia. Z pewnoœci¹ za istotn¹ zosta-

nie uznana wada polegaj¹ca na przys³ugiwaniu tytu³u prawnego osobie trzeciej,

za nieistotne zaœ obci¹¿enie nieutrudniaj¹ce wykonywania praw do nierucho-

moœci, np. na rzecz dostawcy mediów (choæ z pewnoœci¹ trudno w sposób

a priori dokonywaæ takiej oceny, gdy¿ bêdzie to uzale¿nione od ka¿dego indywi-

dualnego przypadku, zwi¹zanego z rodzajem nieruchomoœci, jej sposobem

u¿ytkowania, a wreszcie od planów inwestycyjnych z ni¹ zwi¹zanych). Na-

tomiast o nieusuwalnoœci wady prawnej bêdzie w praktyce decydowa³ stan

faktyczny z chwili dokonania czynnoœci prawnej przenosz¹cej tytu³ prawny do

nieruchomoœci. Oczywiœcie s¹ sytuacje, w których istnieje mo¿liwoœæ usuniêcia

wady prawnej, a do tych nale¿y konwalidowanie czynnoœci kulej¹cej poprzez

np. wyra¿enie zgody osoby uprawnionej (art. 63 k.c.) na jej dokonanie post

fatum. Dotyczy to w szczególnoœci sytuacji, gdy do zbycia nieruchomoœci konie-

czna jest zgoda ma³¿onka
17

lub zachodzi koniecznoœæ potwierdzenia czynnoœci

przez rzekomego pe³nomocnika
18

. Mo¿liwoœæ takiej konwalidacji nie wchodzi

w grê w sytuacji koniecznoœci uzyskania na przeniesienie zgody organu pañ-

stwa (wówczas zachodzi bezwzglêdna niewa¿noœæ czynnoœci z mocy art. 58

k.c.). Podobne w skutkach mo¿e okazaæ siê zaniechanie spe³nienia wymogu

wyra¿enia zgody przez zgromadzenie wspólników na zawarcie umowy do-

tycz¹cej nieruchomoœci
19

. Trzeba jednak mieæ na uwadze, ¿e pod wzglêdem for-

malno-prawnym konwalidacja taka bêdzie obejmowa³a jedynie czynnoœæ praw-

n¹ zmierzaj¹c¹ do nabycia tytu³u prawnego, nie zaœ tytu³u jako takiego. Usuniê-

cie wady mo¿e wiêc dotyczyæ samej czynnoœci przeniesienia tytu³u prawnego,

nie zaœ stanu faktycznego dotycz¹cego nieruchomoœci jako takiej.

Rozwa¿aj¹c kwestie wadliwoœci tytu³u prawnego do nieruchomoœci wed³ug

prawa polskiego, nie mo¿na zapominaæ o specyfice naszego systemu rozró¿-
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moœci, u¿ytkowania wieczystego lub udzia³u w nieruchomoœci, je¿eli umowa spó³ki nie stano-

wi inaczej.



niaj¹cego nieskutecznoœæ od niewa¿noœci czynnoœci prawnej. Jak ju¿ zosta³o

wskazane, wada tytu³u prawnego (w swej najpowa¿niejszej wersji) polega prze-

de wszystkim na braku skutecznego przeniesienia tytu³u prawnego przez osobê

do tego nieuprawnion¹. Wada czynnoœci polegaj¹cej na takim przeniesieniu nie

zawsze bêdzie jednak powodowa³a nieskutecznoœæ przeniesienia (co wp³ywa na

rozmiar ryzyka ubezpieczeniowego), co wiêcej zaœ, nie bêdzie z zasady czynno-

œci¹ niewa¿n¹
20

.

Z przeciwnego punktu widzenia zaœ, w przypadku niewa¿noœci czynnoœci

przenosz¹cej tytu³ prawny do nieruchomoœci, trudno mówiæ o jego wadliwoœci

w klasycznym ujêciu definiowanym przez kodeks cywilny na potrzeby rêkojmi

za wady rzeczy sprzedanej lub ochrony nabywcy w dobrej wierze. W takim przy-

padku ochrona nabywcy, nawet bêd¹cego w dobrej wierze, nie mo¿e byæ zasto-

sowana, brak jest tak¿e czynnoœci (umowy) do skorzystania z przywileju rêkoj-

mi (zarówno na podstawie przepisów o umowie sprzeda¿y, jak i rêkojmi wiary

publicznej ksi¹g wieczystych)
21

. W takiej sytuacji nabywcy przys³ugiwaæ mog¹

wobec zbywcy roszczenia na innej podstawie, np. na podstawie przepisów o czy-

nach niedozwolonych, o wyzysku lub te¿ dotycz¹ce bezpodstawnego wzbogace-

nia. Zawarcie niewa¿nej umowy maj¹cej na celu nabycie nieruchomoœci mo¿e

powodowaæ w praktyce podobne skutki jak zawarcie umowy nieskutecznej, tj.

pozbawienie w³adztwa nad nieruchomoœci¹, lecz niesie pod tym wzglêdem da-

leko wiêksze ryzyko. O ile bowiem na podstawie umowy nieskutecznej istnieje

szansa na nabycie tytu³u prawnego do nieruchomoœci, o tyle na podstawie

umowy dotkniêtej sankcj¹ niewa¿noœci takiej mo¿liwoœci nie ma. Maj¹c to

na uwadze wydaje siê, ¿e potrzeba objêcia takiej sytuacji ochron¹ ubez-

pieczeniow¹ jest nawet wiêksza. Czy jednak jest do zaakceptowania dla

ubezpieczycieli?
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Umowa dotycz¹ca zbycia (…) nie jest bezwzglêdnie niewa¿na, nawet gdyby zbywca nie by³ ich

w³aœcicielem. Przepisy o sprzeda¿y rzeczy maj¹ bowiem odpowiednie zastosowanie do sprze-

da¿y praw (art. 555 k.c.). Zasada nemo plus iuris in alium transfere potest quam ipse habet

rzutuje na skutki umowy, a nie na jej wa¿noœæ. Brak po stronie sprzedawcy przymiotu w³aœci-

ciela jest wad¹ prawn¹ w rozumieniu art. 556 § 2 k.c. Skoro instytucja rêkojmi za wadê prawn¹

w kodeksie cywilnym jest unormowana odrêbnie, to skutki zawarcia umowy sprzeda¿y wadli-

wej nale¿y oceniaæ wed³ug przepisów o rêkojmi, bez potrzeby siêgania do ogólnych przepisów

o niewa¿noœci umowy (wyrok SN z 13 stycznia 2010 r., I CSK 357/09). W polskim systemie

prawnym nie ma przepisu zakazuj¹cego zbywania rzeczy cudzej, a zasada nemo plus iuris…

oznacza, ¿e zbycie rzeczy, do której zbywca nie ma takiego prawa nie powoduje skutków pra-

wnych przejœcia tego prawa, co bynajmniej nie jest równoznaczne z niewa¿noœci¹ umowy.

Umowa taka jest wa¿na, choæ dotkniêta wad¹ prawn¹ w rozumieniu art. 556 § 2 k.c. W spra-

wie jednak, w której powód ¿¹da ustalenia niewa¿noœci czynnoœci prawnej S¹d nie mo¿e orzec

w wyroku (art. 189 k.p.c. w zw. z art. 321 § 1 k.p.c.), ¿e czynnoœæ ta by³a bezskuteczna (wyrok

SN z 11 lutego 2003 r., V CKN 1651/00). Z nabyciem rzeczy od osoby nieuprawnionej nie mo-

¿na zreszt¹ wi¹zaæ niewa¿noœci umowy w rozumieniu art. 58 § 1 i 2 k.c. Co najwy¿ej mo¿na tu

mówiæ o bezskutecznoœci umowy, a w istocie o jej wadzie na gruncie przepisów o sprzeda¿y

(art. 556 § 2 k.c), co podlega ocenie z uwzglêdnieniem przepisów o odpowiedzialnoœci sprze-

dawcy za wady prawne (wyrok SN z 5 paŸdziernika 2000 r., II CKN 750/99).
21

Zgodnie z wyrokiem SN z 24 stycznia 2002 r. (III CKN 405/99) rêkojmia wiary publicznej

ksi¹g wieczystych nie chroni nabywcy, je¿eli umowa o przeniesienie w³asnoœci nieruchomoœci

by³a niewa¿na.



Wed³ug przepisów kodeksu cywilnego, ubezpieczenie tytu³u prawnego na-

le¿y do kategorii umów ubezpieczenia maj¹tkowego, które – zgodnie z art. 821

k.c. – obejmuj¹cych ka¿dy interes maj¹tkowy, który nie jest sprzeczny z prawem

i daje siê oceniæ w pieni¹dzu. Tak zdefiniowany przedmiot ubezpieczenia bê-

dzie determinowa³ nie tylko konkretny interes le¿¹cy w obrêbie tytu³u prawne-

go do nieruchomoœci, lecz tak¿e osobê ubezpieczonego. Bo choæ zasadniczo

osob¹ chronion¹ zdaje siê byæ nabywca tytu³u prawnego do nieruchomoœci,

maj¹cy ¿ywotny interes w zachowaniu go w takiej treœci, w jakiej zamierza³ go

nabyæ, to w praktyce g³ównymi zainteresowanymi bywaj¹ banki udzielaj¹ce fi-

nansowania nabycia nieruchomoœci. One te¿ okaza³y siê na amerykañskim ryn-

ku ubezpieczeniowym g³ównym motorem napêdowym rozwoju tego rodzaju

ubezpieczenia. Interes kredytodawcy bêdzie polega³ docelowo na zabezpiecze-

niu sp³aty zad³u¿enia, co w du¿ym stopniu zale¿y od pozostawania substratu

tego zad³u¿enia w nienaruszonym posiadaniu kredytobiorcy. W zale¿noœci od

tego, czyj interes ubezpieczeniowy bêdzie chroniony, odpowiednio ukszta³to-

wany zostanie przedmiot umowy ubezpieczenia
22

. W przypadku gdy ubezpie-

czonym jest bank kredytuj¹cy nabycie nieruchomoœci (lender’s policy), przed-

miotem ubezpieczenia bêdzie ochrona tytu³u w³asnoœci kredytowanej nieru-

chomoœci, a ponadto – jak wskazuje praktyka – „ochrona prawomocnoœci i sku-

tecznoœci ustanowienia hipoteki”
23

. Jako odrêbne ryzyko bêd¹ce przedmiotem

ochrony okreœlany jest tak¿e d³ugi termin up³ywaj¹cy pomiêdzy z³o¿eniem

oœwiadczenia o ustanowieniu hipoteki do momentu jej rejestracji
24

. W przypad-

ku ubezpieczenia zawieranego przez lub na rzecz w³aœciciela nieruchomoœci

(owner’s policy), zasadniczym przedmiotem ochrony bêdzie ryzyko zwi¹zane

z tytu³em prawnym do nieruchomoœci (jego utraty lub obci¹¿enia). W obydwu

przypadkach dodatkowym ryzykiem bêd¹cym przedmiotem ochrony mog¹ byæ

koszty ochrony prawnej przed roszczeniami osób trzecich w zakresie skutecz-

noœci przeniesienia tytu³u prawnego lub ustanowienia zabezpieczenia (w przy-

padku ubezpieczenia rekomendowanego dla banku). Umowy title insurance

zawierane s¹ zazwyczaj na okres kredytowania nieruchomoœci za zap³at¹ jed-

norazowej sk³adki – w przypadku lender’s policy lub na okres przys³ugiwania

ubezpieczonemu prawa w³asnoœci – w przypadku owner’s policy.

Uogólniaj¹c mo¿na powiedzieæ, ¿e w klasycznym ujêciu ubezpieczenie

tytu³u prawnego zabezpieczaæ bêdzie finansowe konsekwencje sytuacji, gdy

nieruchomoœæ, do której ubezpieczony posiada interes, stanowi w³asnoœæ lub
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22
Patrz rozwa¿ania autorki dotycz¹ce interesu ubezpieczeniowego w komentarzu do art. 821

k.c. Komentarz do art. 821 kodeksu cywilnego (Dz.U.64.16.93), (w:) A. Brodecka-Chamera,

Z. Brodecki, D. Fuchs, M. Glicz, B. Janyga, B. Kêszycka, K. Malinowska, J. Nawraca³a, M. Ser-

wach, E. Sodolska, P. Sukiennik, E. Wieczorek, Prawo ubezpieczeñ gospodarczych. Komen-

tarz, t. II. Prawo o kontraktach w ubezpieczeniach. Komentarz do przepisów i wybranych wzo-

rców umów,wyd. II, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
23

Nale¿y mieæ bowiem na uwadze, ¿e hipoteka powstaje dopiero z chwil¹ jej rejestracji w syste-

mie ksi¹g wieczystych, a wiêc uprawomocnienia siê postanowienia o jej wpisie (wpis ma wiêc

charakter konstytutywny). Stanowi o tym art. 67 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o ksiêgach wie-

czystych i hipotece (tekst jedn. Dz. U.z 2001r. Nr 124, poz. 1361 z póŸn. zm.).
24

M. Wydra, A. Saniewski, Ubezpieczenia tytu³u prawnego do nieruchomoœci…, s. 140.



jest obci¹¿ona na rzecz osoby trzeciej. Konsekwencj¹ t¹ zaœ mo¿e byæ przede

wszystkim utrata nieruchomoœci (tytu³u prawnego wraz ze wszystkimi tego

skutkami w postaci posiadania, korzystania, itp.), a skutkiem ubocznym takiego

stanu rzeczy bêdzie tak¿e koniecznoœæ ponoszenia kosztów obrony przed rosz-

czeniem osoby trzeciej.

Z praktycznego punktu widzenia ubezpieczenie tytu³u prawnego uwa¿ane

jest za „produkt us³ugowy” z uwagi na fakt, ¿e ubezpieczyciel w ramach oceny

ryzyka ubezpieczeniowego sam dokonuje analizy prawnej tego tytu³u, obejmo-

wanego zakresem ubezpieczenia, czym jednoczeœnie zmniejsza ryzyko wy-

st¹pienia szkody
25

. Z tego te¿ wzglêdu ubezpieczenie tytu³u prawnego do nieru-

chomoœci przejawia stosunkowo nisk¹ szkodowoœæ, choæ uznawane jest za doœæ

drogie w „obs³udze” z uwagi na wysokie koszty audytów prawnych nieruchomo-

œci, szczególnie w USA. Cech¹ charakteryzuj¹c¹ tego rodzaju ubezpie-

czenie jest tak¿e jego „katastroficzny” charakter, w tym sensie, ¿e

skutki realizacji g³ównego ryzyka, jakim jest utrata tytu³u prawnego,

przypominaj¹ ca³kowite zniszczenie rzeczy objêtej ubezpieczeniem,

brak jest natomiast w ogóle mo¿liwoœci szkody czêœciowej. W takim

wypadku, œwiadczenie ubezpieczyciela polega na zap³acie wartoœci

nieruchomoœci objêtej ubezpieczeniem.

Maj¹c na uwadze powy¿sze stwierdzenia w zakresie ubezpieczenia tytu³u

prawnego do nieruchomoœci, nale¿y dokonaæ rozró¿nienia tej konstrukcji na

gruncie przepisów dotycz¹cych dzia³alnoœci ubezpieczeniowej, w tym przede

wszystkim za³¹cznika nr 1 do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o dzia³alnoœci ubez-

pieczeniowej, okreœlaj¹cych grupy ryzyk, w których ubezpieczyciele mog¹ pro-

wadziæ dzia³alnoœæ. W zale¿noœci od zakresu ochrony oferowanego przez zak³ad

ubezpieczeñ bêdzie to ubezpieczenie ryzyk finansowych przewidzianych w gru-

pie 16 za³¹cznika
26

– w przypadku objêcia zakresem ubezpieczenia skutków rze-

czowych (w sensie finansowej konsekwencji dla nabywcy lub kredytodawcy)

ujawnienia wady tytu³u prawnego do nieruchomoœci. Du¿o bardziej popularne

bêdzie jednak, z uwagi na polsk¹ praktykê rynkow¹, ubezpieczenie przewidzia-

ne w grupie 17 za³¹cznika do ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej, czyli

„ubezpieczenia ochrony prawnej”. Oczywiœcie nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e w przy-

padku ubezpieczenia o szerszym zakresie ryzyko ochrony prawnej jest tak¿e ob-

jête jego zakresem, wskutek czego mamy do czynienia z produktem komplekso-

wym, a nawet – jak podnosz¹ niektórzy przedstawiciele doktryny ubezpiecze-

niowej – z dwiema odrêbnymi umowami ubezpieczenia ujêtymi jedynie do

celów technicznych w ramach jednych ogólnych warunków ubezpieczenia.
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M. Wydra, Rynek,… , s. 4.

26
Grupa 16 obejmuje ubezpieczenia ró¿nych ryzyk finansowych, których wyliczenie w 10. pun-

kcie „innych strat finansowych” jest jedynie przyk³adowe. W doktrynie wymienia siê tak¿e

inne ubezpieczenia zwi¹zane z nieruchomoœciami (g³ównie z dzia³alnoœci¹ inwestycyjn¹ w za-

kresie nieruchomoœci), a nale¿¹ce do ryzyk finansowych, np. ubezpieczenia budowlano-mon-

ta¿owe, business interruption i inne – patrz K. Lewandowski, Ubezpieczenia nieruchomoœci,

Warszawa 2006, s. 144.



4. Perspektywy rozwoju ubezpieczenia tytu³u prawnego w Polsce

Zagadnieniem istotnym dla dokonania oceny perspektyw rozwoju ubez-

pieczenia tytu³u prawnego dla potrzeb konstrukcji przedmiotu i zakresu ubez-

pieczenia tytu³u prawnego do nieruchomoœci jest kwestia nie tylko powstawa-

nia wad prawnych, lecz przede wszystkim skutków prawnych ich zaistnienia.

System prawa polskiego oferuje bowiem zarówno kupuj¹cym, jak

i osobom trzecim uprawnionym do nieruchomoœci szereg upraw-

nieñ do ochrony swoich interesów, przy czym uprawnienia te mog¹ pro-

wadziæ do odmiennych skutków rzeczowych w zakresie tytu³u prawnego do

nieruchomoœci. Znana doktrynie zasada nemo plus iuris transfere potest

quam ipse habet, oznaczaj¹ca niemo¿noœæ przeniesienia na osobê trzeci¹ wiê-

cej praw ni¿ siê samemu posiada, zosta³a (jak ju¿ wspomniano wy¿ej)

prze³amana przez przepisy prawa cywilnego, dotycz¹ce nabywania rzeczy od

osoby nieuprawnionej przez kupuj¹cego bêd¹cego w dobrej wierze, w szczegó-

lnoœci przez konstrukcjê rêkojmi wiary publicznej ksi¹g wieczystych. Wywiera

to istotny wp³yw na ocenê ryzyka zwi¹zanego z ubezpieczeniem tytu³u praw-

nego i perspektywy zwi¹zane z rozwojem tego typu ubezpieczenia na rynku

polskim.

Zasada ta polega na tym, ¿e „w razie niezgodnoœci miêdzy stanem praw-

nym nieruchomoœci ujawnionym w ksiêdze wieczystej a rzeczywistym sta-

nem prawnym treœæ ksiêgi rozstrzyga na korzyœæ tego, kto przez czynnoœæ

prawn¹ z osob¹ uprawnion¹ wed³ug treœci ksiêgi naby³ w³asnoœæ lub inne

prawo rzeczowe (rêkojmia wiary publicznej ksi¹g wieczystych)”
27

. Jak wska-

zuje doktryna, „punktem wyjœcia w konstruowaniu rêkojmi wiary publicznej

ksi¹g wieczystych jest mo¿liwoœæ wyst¹pienia niezgodnoœci miêdzy stanem

prawnym nieruchomoœci ujawnionym w ksiêdze wieczystej a rzeczywistym

stanem prawnym”. Konsekwencj¹ takiego stanu rzeczy jest kolizja dwóch

wartoœci, a mianowicie bezpieczeñstwa obrotu z interesem osób, których pra-

wa nie s¹ ujawnione w ksiêdze wieczystej lub s¹ ujawnione niezgodnie z rze-

czywistym stanem prawnym. Dzia³anie rêkojmi jest uzale¿nione od jedno-

czesnego spe³nienia kilku przes³anek, wœród których, oprócz wspomnianej

niezgodnoœci
28

, jest nabycie tytu³u prawnego ujawnionego w ksiêdze w drodze

odp³atnej czynnoœci prawnej od osoby uprawnionej wed³ug ksiêgi, a centralne
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Art. 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o ksiêgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124,

poz. 1361).
28

Niezgodnoœæ, o jakiej mowa, zachodzi wówczas, kiedy treœæ wpisu nie odzwierciedla rzeczywi-

stego stanu prawnego nieruchomoœci, przez który nale¿y rozumieæ stan zgodny z prawem ma-

terialnym. W ujêciu ogólnym niezgodnoœæ ta powstaje b¹dŸ na skutek wadliwoœci wpisu, b¹dŸ

w zwi¹zku ze zmianami w stosunkach prawno-rzeczowych, niezale¿nymi od wpisu w ksiêdze

wieczystej; np. œmieræ wpisanego w³aœciciela, uchylenie aktu w³asnoœci ziemi, na podstawie

którego wpisano w³aœciciela (por. uchwa³ê SN z 18 maja 1975 r., III CZP 23/73, OSNCP 1974,

nr 1, poz. 3), zasiedzenie nieruchomoœci objêtej ksiêg¹, niezgodnoœæ powsta³a w wyniku zmia-

ny stanu prawnego, tj uw³aszczenia pañstwowych osób prawnych na podstawie art. 2 ust. 1

ustawy z dnia 29 wrzeœnia 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wyw³aszczaniu



miejsce zajmuje dobra wiara nabywcy
29

, oznaczaj¹ca, ¿e nabywca w chwili do-

konywania czynnoœci przenosz¹cej tytu³ prawny do nieruchomoœci nie wiedzia³

o niezgodnoœci ksiêgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, albo gdy o ta-

kiej niezgodnoœci nie móg³ siê z ³atwoœci¹ dowiedzieæ. Problematyka dobrej wia-

ry doczeka³a siê zarówno bogatej literatury, jak i orzecznictwa, których jednak

nie ma potrzeby przytaczaæ na potrzeby niniejszego opracowania. Wystarczy

stwierdziæ, ¿e nabywca dokonuj¹c weryfikacji stanu prawnego nieruchomoœci

choæby w podstawowym zakresie (a wiêc w zakresie informacji ³atwo dostêp-

nych) dokonuje aktu starannoœci wystarczaj¹cego do zaistnienia po jego stronie

dobrej wiary. Je¿eli przed tak¹ czynnoœci¹ sprawdzenia dokona tak¿e ubezpie-

czyciel na potrzeby ubezpieczenia tytu³u prawnego, ryzyko zwi¹zane z umow¹

ubezpieczenia mo¿e zostaæ w du¿ym stopniu zminimalizowane. Warto pod-

kreœliæ, ¿e przedmiotem badania ubezpieczyciela (je¿eli umowa ubez-

pieczenia zawierana jest po nabyciu tytu³u prawnego) powinny byæ

tak¿e akty starannoœci po stronie nabywcy, a wiêc nie tyle nawet po-

wtórne badanie stanu prawnego nieruchomoœci, lecz raczej wery-

fikacja, czy nabywca dokona³ takich czynnoœci, które skutkuj¹ za-

istnieniem po jego stronie dobrej wiary, ta bowiem oceniana jest na

chwilê dokonywania czynnoœci nabycia nieruchomoœci.

Dodatkowym zabezpieczeniem interesów nabywcy tytu³u prawnego

do nieruchomoœci mog¹ byæ obowi¹zki na³o¿one na notariusza na

podstawie przepisów ustawy Prawo o notariacie
30

, który ma obowi¹zek dokonaæ

aktów starannoœci (z uwzglêdnieniem profesjonalnego charakteru swojej dzia-

³alnoœci), aby zapewniæ dokonanie czynnoœci zgodnie z prawem, a za niedocho-

wanie nale¿ytej starannoœci w tym zakresie ponosi odpowiedzialnoœæ odszkodo-

wawcz¹ (wobec swoich klientów), zabezpieczon¹ dodatkowo obowi¹zkowym

ubezpieczeniem odpowiedzialnoœci cywilnej za szkody wyrz¹dzone w zwi¹zku

z wykonywaniem zawodu.

Pomimo, wydawa³oby siê, dobrego klimatu prawnego dla bezpie-

czeñstwa obrotu nieruchomoœciami, jakim jest rêkojmia publicznej

wiary ksi¹g wieczystych, niew¹tpliwie nie zosta³y w polskim systemie

prawnym wyeliminowane wszystkie ryzyka zwi¹zane z nabywaniem

i kredytowaniem nieruchomoœci, w przeciwnym razie ubezpieczenie

tytu³u prawnego nie mia³oby na rynku wiêkszego popytu ani perspek-
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nieruchomoœci (Dz. U. Nr 79, poz. 464), wed³ug którego grunty stanowi¹ce w³asnoœæ Skarbu

Pañstwa lub gminy, bêd¹ce w dniu 5 grudnia 1990 r. w zarz¹dzie pañstwowych osób praw-

nych, innych ni¿ Skarb Pañstwa, sta³y siê z tym dniem z mocy prawa przedmiotem u¿ytko-

wania wieczystego (obecnie art. 200 u.g.n.).
29

S. Rudnicki, Prawo obrotu nieruchomoœciami, Warszawa 2001, s. 301; J. Stysiak, Rêkojmia

wiary publicznej ksi¹g wieczystych, R. 1994, nr 12, s. 93; B. Bar³owski, E. Janeczko, Ksiêgi

wieczyste – rejestr nieruchomoœci, Warszawa 1988, s. 37 i n.
30

Chodzi tu g³ównie o obowi¹zek czuwania przez notariusza przy dokonywaniu czynnoœci nota-

rialnych nad nale¿ytym zabezpieczeniem praw i s³usznych interesów stron oraz innych osób,

dla których czynnoœæ ta mo¿e powodowaæ skutki prawne; patrz ustawa z dnia 14 lutego 1991 r.

Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz.1158 z póŸn. zm.).



tyw rozwoju. Po pierwsze bowiem, rêkojmia wiary publicznej ksi¹g wieczys-

tych ma dzia³anie ograniczone
31

, po drugie zaœ, specyfika polskiego rynku nie-

ruchomoœci obejmuje tak¿e liczne ryzyka zwi¹zane z histori¹ stosunków w³as-

noœciowych przed i po II wojnie œwiatowej. Na skutek problemów z reprywaty-

zacj¹ nieruchomoœci i niepewnoœci¹ ich stanu w³asnoœci, ryzyka te z biegiem

czasu nie wygas³y. Jest to szczególnie widoczne w du¿ych miastach objêtych

nieraz specyficznymi regulacjami prawnymi, jak Warszawa z jej „dekretem

warszawskim”
32

. W tych sytuacjach ochrona wynikaj¹ca z rêkojmi wiary pub-

licznej ksi¹g wieczystych nie zapewnia w 100% bezpieczeñstwa transakcji,

zw³aszcza ¿e dobra wiara nabywcy przes¹dzaj¹ca o skutecznoœci nabycia nieru-

chomoœci jest kategori¹ ocenn¹, uzale¿nion¹ od licznych czynników, takich jak:

korzystanie z pomocy prawnej, profil dzia³alnoœci samego nabywcy, jego znajo-

moœæ rynku nieruchomoœci itp. Liczne ryzyka tego rodzaju istniej¹ tak¿e nadal

w stosunkach wiejskich, gdzie znacz¹ca liczba nieruchomoœci zosta³a, po-

cz¹wszy od lat 70., nabyta (w sensie prawnym) na podstawie ustawy z dnia

26 paŸdziernika 1971 r. o uregulowaniu w³asnoœci gospodarstw rolnych
33

w dro-

dze wydania aktu w³asnoœci ziemi. Praktyka wskazuje, ¿e akty te, wydawane

w drodze decyzji administracyjnych, pomija³y w wielu sytuacjach aktualne sto-

sunki w³asnoœciowe, wynikaj¹ce z ma³¿eñstwa, dziedziczenia, itp. Ich rezulta-

tem s¹ liczne spory zawis³e w s¹dach w tym przedmiocie, a dotycz¹ce

nieruchomoœci, które dawno przesta³y mieæ charakter rolny i stanowi¹ teren

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Ryzyko inwestorów w takich sy-

tuacjach jest niebagatelne i z pewnoœci¹ dla nich ubezpieczenie

tytu³u prawnego w podstawowej formie mo¿e stanowiæ realne za-

bezpieczenie ryzykownej transakcji.

Problem ten zosta³ zauwa¿ony ju¿ jakiœ czas temu przez system bankowy

i zaowocowa³ przyjêciem w Rekomendacji z 15 stycznia 2010 r. (I Rekomenda-

cja)
34

za³o¿eñ o upowszechnieniu ubezpieczenia tytu³u prawnego nieruchomo-

œci, które pozwoli³oby na „likwidacjê patologii na etapie uzyskiwania tytu³u

w³asnoœci do nieruchomoœci bêd¹cej przedmiotem zabezpieczenia kredytu hi-

potecznego i obrotu gospodarczego”. W rekomendacji tej wskazuje siê jako

g³ówne ryzyko „zbyt d³ugi czas oczekiwania na wpis prawa w³asnoœci do ksiêgi

wieczystej, który mo¿e trwaæ nawet kilka miesiêcy”, oraz podkreœla siê, ¿e

„obecnie odnotowuje siê przypadki wykorzystywania ww. s³aboœci krajowego

systemu prawnego, co przyczyni³o siê do pewnych strat osób zaanga¿owanych

w proces obrotu gospodarczego na rynku nieruchomoœci”. Szczególne ryzyka,

jakie zosta³y wymienione, to: brak rêkojmi wiary publicznej ksi¹g wieczystych
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31
Nie obejmuje ona przede wszystkim czynnoœci nieodp³atnych, takich jak darowizna, a ponadto

nie dzia³a przy czynnoœciach niewa¿nych z mocy prawa oraz z oczywistych wzglêdów w sytua-

cji, gdy nieruchomoœæ nie posiada za³o¿onej ksiêgi wieczystej.
32

Dekret z dnia 26 paŸdziernika 1945 r. o w³asnoœci i u¿ytkowaniu gruntów na obszarze m.st.

Warszawy (Dz. U. z dnia 21 listopada 1945 r.).
33

Dz. U. Nr 27 poz. 250 z póŸn. zm.
34

Rekomendacja ta dostêpna jest na stronie internetowej Zwi¹zku Banków Polskich:

http://www.zbp.pl/



przy czynnoœciach nieodp³atnych, brak ujawniania w przesz³oœci prawa do¿y-

wocia w ksiêdze wieczystej, brak weryfikacji ksiêgi wieczystej w dniu nabycia

nieruchomoœci, termin 3 dni dla z³o¿enia przez notariusza aktu notarialnego

w s¹dzie wieczystoksiêgowym i ryzyko zmiany stanu prawnego w tym okresie
35

.

Problematyka ubezpieczenia tytu³u prawnego zosta³a tak¿e poruszona w II Re-

komendacji Zwi¹zku Banków Polskich i Polskiej Izby Ubezpieczeñ z 22 grudnia

2010 r., gdzie zosta³o ono uznane za jeden z czterech g³ównych rodza-

jów ubezpieczeñ towarzysz¹cych dzia³alnoœci kredytowej banków.

Okreœlono je jako ubezpieczenie od skutków wad prawnych nieru-

chomoœci, w tym obci¹¿eñ nieruchomoœci, które nie zosta³y zidentyfi-

kowane przed zawarciem umowy kredytowej
36

.

Czy jednak, pomimo szumnych prasowych zapowiedzi, ubezpieczenie

tytu³u prawnego w swej w³aœciwej formie naprawdê wesz³o na polski rynek

ubezpieczeniowy? Analiza ofert ubezpieczycieli wskazuje, ¿e tak nie jest.

Przedmiotem jedynego dostêpnego (a i to „za poœrednictwem” banków) ubez-

pieczenia jest obecnie wy³¹cznie ochrona prawna dochodzonych przed s¹dem

lub innym organem interesów ubezpieczonego, któremu przys³uguje tytu³

prawny do nieruchomoœci lub jego ekspektatywa – zwi¹zanych z wyst¹pieniem

wady prawnej tytu³u prawnego lub ekspektatywy do takiego tytu³u. Jak wynika

z powy¿szego mo¿emy mieæ w Polsce do czynienia zasadniczo tylko z produk-

tem pomocniczym, jakim jest ubezpieczenie ochrony prawnej, nie zaœ ubezpie-

czenie konsekwencji finansowych wadliwoœci tytu³u prawnego
37

. Z takiej sytua-

cji wynika te¿ brak polskiego orzecznictwa s¹dowego, które mog³oby stanowiæ

wskazówkê przes¹dzaj¹c¹ o koncepcji tego rodzaju ubezpieczenia na potrzeby

polskiego rynku ubezpieczeniowego. Rezultat praktyczny takiego podejœcia,

w którym ochron¹ obejmuje siê wy³¹cznie koszty prawne, jest bardzo wymierny.

Ubezpieczaj¹cy mo¿e uzyskaæ w przypadku realizacji ryzyka wady prawnej

tytu³u prawnego nieruchomoœci jedynie zwrot kosztów ochrony prawnej, tj. naj-

czêœciej postêpowania spornego w s¹dzie, i choæ mog¹ byæ to koszty niebagatel-

ne, bior¹c pod uwagê dwie instancje s¹dowe oraz postêpowanie kasacyjne, to

jednak nie mog¹ siê równaæ ze œwiadczeniem, na które móg³by liczyæ w przy-

padku ubezpieczenia tytu³u prawnego (jako ryzyka finansowego). Wówczas bo-

wiem œwiadczenie ubezpieczyciela polega³oby nawet na wyp³acie pe³nej ceny

nieruchomoœci (zap³aconej lub aktualnej), w przypadku utraty (lub braku na-
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J. Furga, M. Wydra, Zarz¹d Banków Polskich o mieszkaniach, oprac. Komitet ds. Finansowa-

nia Nieruchomoœci, http://www.kongresbudownictwa.pl/pliki/zarzad%20bankow%20polskich

%20o%20mieszkaniach.doc
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Rekomendacja Polskiej Izby Ubezpieczeñ oraz Zwi¹zku Banków Polskich w sprawie dobrych

praktyk w zakresie ubezpieczeñ finansowych powi¹zanych z produktami bankowymi zabezpie-

czonymi hipotecznie, http://www.piu.org.pl/public/upload/ibrowser/II_rekomendacja_ba.pdf
37

Patrz np. ubezpieczenie oferowane do niedawna przez Concordiê, które w ostatnich mie-

si¹cach zniknê³o jednak z jej oferty. Obecnie ubezpieczenie ochrony prawnej tytu³u prawnego

do nieruchomoœci oferuje TU Europa SA, umowy ubezpieczenia w tym zakresie maj¹ jednak

charakter g³ównie ubezpieczenia grupowego, zapewnianego przez bank na rachunek kredy-

tobiorców. Jak wynika z informacji udostêpnianych przez tego ubezpieczyciela, brak jest oferty

tego typu ubezpieczenia skierowanej do osób indywidualnych.



bycia) tytu³u prawnego do nieruchomoœci lub wartoœci obci¹¿enia na rzecz oso-

by trzeciej
38

.

W przypadku finansowania nabycia nieruchomoœci przez bank to on by³by

koñcowym beneficjentem œwiadczenia, z uwagi na wystêpuj¹ce w praktyce ce-

sje przysz³ych wierzytelnoœci ubezpieczeniowych na jego rzecz. Innym roz-

wi¹zaniem w sytuacji kredytowania mog³oby byæ zawarcie umowy ubezpiecze-

nia tytu³u prawnego przez sam bank na swoj¹ rzecz, nie ulega bowiem w¹tpli-

woœci istnienie po jego stronie interesu ubezpieczeniowego, lub wystêpowanie

banku w roli ubezpieczaj¹cego (tak jak ma to miejsce w przypadku umowy gru-

powego ubezpieczenia zawieranego przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Eu-

ropa SA). Na marginesie mo¿na te¿ dodaæ, ¿e wbrew pozorom, roszczenia re-

gresowe wobec sprzedawców, czy nawet wobec notariusza z tytu³u jego odpo-

wiedzialnoœci zawodowej, mog¹ okazaæ siê trudne do zrealizowania, gdy¿ wszy-

scy oni odpowiadaj¹ jedynie za akty starannego dzia³ania, a oœwiadczenia do-

tycz¹ce stanu prawnego nieruchomoœci pozbawione s¹ w praktyce waloru

gwarancyjnego, zaœ odpowiedzialnoœæ formu³owana jest na zasadzie winy

(nawet je¿eli mo¿na przyj¹æ jej domniemanie na podstawie art. 471 k.c.).

5. Podsumowanie

Jak wynika z rozwa¿añ poczynionych w niniejszym opracowaniu, ubezpie-

czenie tytu³u prawnego do nieruchomoœci jest ubezpieczeniem, które

mo¿e i powinno mieæ szansê rozwoju na polskim rynku ubezpiecze-

niowym. Mo¿na tak twierdziæ pomimo, ¿e tak naprawdê nie jest ofero-

wane przez ubezpieczycieli dzia³aj¹cych w Polsce w swej w³aœciwej

postaci (tj. jednego z ryzyk finansowych z grupy 16 dzia³u II za³¹cznika do

ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej), a jedynie pod postaci¹ ubezpieczenia

kosztów ochrony prawnej tytu³u prawnego do nieruchomoœci. Twierdzenie

o mo¿liwoœciach rozwoju jest oparte raczej na stadium rozwoju polskiego rynku

nieruchomoœci, na którym istnieje wci¹¿ doœæ istotna liczba nieruchomoœci

o skomplikowanym stanie faktycznym i prawnym, nieobjêtych benefitami p³y-

n¹cymi z rêkojmi dawanej przez ustrój ksi¹g wieczystych, ni¿ na ofercie ubez-

pieczycieli. W praktyce rozwój tego ubezpieczenia hamowany jest g³ównie

przez koszty reasekuracji, nieuwzglêdniaj¹ce polskiej specyfiki obrotu prawne-

go nieruchomoœciami i doœæ du¿e bezpieczeñstwo prawne w porównaniu

z USA, pomimo zawirowañ historycznych opisanych powy¿ej. Ten zaœ element

wskazuje siê jako g³ówny wyznacznik problemów z wprowadzeniem oferty

ubezpieczenia tytu³u prawnego na polski rynek
39

.
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38
Wartoœci praw rzeczowych, np. s³u¿ebnoœci i innych, s¹ wycenialne i w praktyce taka wycena

ma miejsce czêsto w postêpowaniach s¹dowych. Wycena taka mog³aby byæ dokonywana

wed³ug zasad okreœlonych w umowie ubezpieczenia, np. z daty nabycia nieruchomoœci; choæ

przepisy polskiego k.c. wskazuj¹, ¿e w przypadku odszkodowania wycena nastêpuje wed³ug

cen z daty orzekania.
39

Na kwestie zwi¹zane z reasekuracj¹ wskazuje prezes Zarz¹du Concordii Piotr Narloch, jako

g³ówny powód zaprzestania oferowania tego ubezpieczenia.



Na potrzebê istnienia tego rodzaju ubezpieczenia wskazuj¹ rekomendacje

przyjmowane przez przedstawicieli rynków ubezpieczeniowego i bankowego,

a jego przydatnoœæ mo¿e w praktyce wzrosn¹æ tym bardziej, ¿e tendencje ryn-

ku kredytów hipotecznych nie nastrajaj¹ optymistycznie, z pewnoœci¹ zaœ

pewnoœæ zabezpieczenia mo¿e poprawiæ zdolnoœæ kredytow¹ nabywcy nieru-

chomoœci. Rynek ubezpieczeniowy zdaje siê jeszcze nie odpowiadaæ na to

rosn¹ce zapotrzebowanie, jednak z pewnoœci¹ nawet tylko ubezpieczenie

ochrony prawnej w tym zakresie mo¿e stanowiæ zacz¹tek oferowania ubezpie-

czenia w³aœciwego, chroni¹cego w³aœciciela lub kredytodawcê przed ryzykiem

zasadniczym, jakim s¹ finansowe skutki utraty nieruchomoœci na skutek wady

jej tytu³u prawnego. �

The Title Insurance – Legal Aspects

The purpose of the article is to present the title insurance, which is common on the American

insurance market, and available in Poland only in a truncated form. The author describes the idea

of the real estate title insurance taking into account the provisions of the Polish Civil Code and In-

surance Activity Act and considering various legal possibilities of qualifying this insurance depen-

ding on the type of risk. As results from the foreign insurance practice, the title insurance should

be treated as a financial risk, placed in point 16 of the II division of the Annex to the Polish Insu-

rance Activity Act. However, in Poland it is present only as insurance of legal protection costs,

mentioned as group 17 and as such it does not include the financial consequences of the faulty ac-

quisition of the real estate title. Furthermore, the author analyses the specific features of the Po-

lish real estate market, the consequences of the faulty acquisition of real estate title and the legal

instruments protecting the acquirers, affecting also the level of insurance risk in this type of insu-

rance. In conclusion, the prospects of development of the title insurance in Poland are shown, as

well as its usefulness on the market and the main obstacles to its development.

PRAWO ASEKURACYJNE 3/2011 (68) 65

Ubezpieczenie tytu³u prawnego do nieruchomoœci – aspekty prawne




