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Problematyka wyp³aty osobom

ma³oletnim œwiadczenia z umowy

ubezpieczenia na ¿ycie

Umowy ubezpieczenia na ¿ycie s¹ zawierane dla zapewnienia stabilnoœci finansowej osobom bli-

skim, a przede wszystkim ma³oletnim dzieciom. W polskim prawie brakuje ca³oœciowego rozwi¹za-

nia kwestii wykonywania zarz¹du nad maj¹tkiem ma³oletniego dziecka, uwzglêdniaj¹cego realia

i oczekiwania spo³eczne, np. poprzez mo¿liwoœæ ustanowienia w testamencie zasad zarz¹du

maj¹tkiem dziecka. Ten stan prawny rzutuje na wyp³atê œwiadczeñ ma³oletnim uposa¿onym

z tytu³u umów ubezpieczenia na ¿ycie ze wzglêdu na ograniczony wp³yw ubezpieczonego rodzica

na sposób wydatkowania tej kwoty przez opiekuna dziecka, a przede wszystkim zabezpieczenie in-

teresów maj¹tkowych dziecka. Zak³ady ubezpieczeñ wdro¿y³y procedury maj¹ce na celu ochronê,

w istniej¹cych granicach prawa, interesów maj¹tkowych uposa¿onych ma³oletnich. Zdaniem au-

torek, celowe jest stworzenie dobrych praktyk rynkowych, aby ujednoliciæ stosowane procedury,

w szczególnoœci ze wzglêdu na nacisk ustawodawcy oraz nadzoru ubezpieczeniowego na sprawny

sposób realizacji wyp³aty œwiadczeñ ubezpieczeniowych.

S³owa kluczowe: ma³oletni, uposa¿ony, ubezpieczenie na ¿ycie, brak zdolnoœci do czynnoœci

prawnych, przedstawiciel ustawowy, przekroczenie zwyk³ego zarz¹du, rozporz¹dzenie maj¹tkiem

ma³oletniego dziecka.

1. Wprowadzenie

Jednym z podstawowych celów, dla których zawierane s¹ umowy ubezpie-

czenia na ¿ycie, jest d¹¿enie do zabezpieczenia finansowego bliskich na wypa-

dek œmierci, ale tak¿e mo¿liwoœæ decydowania w sprawie transferu zasobów fi-

nansowych bez ograniczeñ wynikaj¹cych np. z przepisów prawa spadkowego
1

.

W szczególnoœci ubezpieczenia na ¿ycie s³u¿¹ temu celowi w przypadku œmier-

ci rodzica w okresie, kiedy dziecko jest ma³oletnie i nie ma zapewnionego nieza-

le¿nego bytu finansowego; otrzymanie przez nie œwiadczenia rekompensuje fi-

nansow¹ stratê powsta³¹ w zwi¹zku ze œmierci¹ rodzica. Dziecko dziêki ubez-

pieczeniu bêdzie posiada³o œrodki finansowe na utrzymanie i edukacjê. Posia-

danie takiej ochrony jest przejawem troski i odpowiedzialnoœci rodzicielskiej.

Zapewnieniu bezpieczeñstwa finansowego dziecka s³u¿¹ dwa podstawowe typy

umów ubezpieczenia: ubezpieczenie na ¿ycie (œwiadczenie jest wyp³acane oso-

bie uposa¿onej w razie zajœcia œmierci ubezpieczonego) oraz ubezpieczenie po-

sagowe, które czêsto przewiduje wyp³atê œwiadczenia ubezpieczeniowego, gdy

ma³oletni osi¹gnie ustalony wiek, a w razie œmierci rodzica, zak³ad ubezpieczeñ

przejmuje na siebie op³acanie sk³adek. W przypadku drugim nie pojawia siê
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1
Szerzej na temat funkcji ubezpieczeñ na ¿ycie E. Stroiñski, Ubezpieczenia na ¿ycie: teoria

i praktyka, Poltext, Warszawa 2003.



zatem problem ustalania procedur wyp³aty œwiadczenia osobie, która nie posia-

da pe³nej zdolnoœci do czynnoœci prawnych, lecz jednoczeœnie nie zostaj¹ za-

pewnione œrodki finansowe na okres do czasu osi¹gniêcia przez dziecko doj-

rza³oœci. Zatem, je¿eli celem podejmowanych przez ubezpieczonego dzia³añ

jest d¹¿enie do zabezpieczenia finansowego dziecka w okresie, kiedy nie ma

ono mo¿liwoœci zarabiania na swoje utrzymanie, wówczas najodpowiedniejsze

jest ubezpieczenie na ¿ycie. Wtedy jednak trzeba siê zmierzyæ z praktycznymi

problemami zwi¹zanymi z wyp³at¹ œwiadczenia osobie ma³oletniej.

Stosunki rodzinne s¹ czêsto skomplikowane, st¹d rodzice niejednokrotnie

na uposa¿onych wyznaczaj¹ swoje dzieci. Œwiadczenie z tytu³u umowy ubez-

pieczenia mo¿e byæ bardzo wysokie, jako ¿e zmienia siê poziom zamo¿noœci pol-

skiego spo³eczeñstwa. Umowa ubezpieczenia na ¿ycie mo¿e byæ traktowana jak

proste, pozaspadkowe, przekazanie maj¹tku wybranej ma³oletniej osobie. Na

przyk³ad coraz czêœciej zdarzaj¹ siê przypadki, kiedy dziadkowe chc¹ uposa¿yæ

wnuki, z pominiêciem rodziców. Niekiedy rodzice, przekazuj¹c spadek aktual-

nej rodzinie, wyposa¿aj¹ dzieci pozama³¿eñskie, czyni¹c zapis w testamencie

lub zawieraj¹c na ich rzecz umowê ubezpieczenia. Zdarza siê, ¿e rodzic nie ma

zaufania do drugiego rodzica, pozostaj¹cego przy ¿yciu i ma w¹tpliwoœci co do

nale¿ytego zabezpieczenia interesów dziecka po swojej œmierci, d¹¿y wiêc do

przekazania maj¹tku w taki sposób, aby drugi rodzic nie mia³ mo¿liwoœci korzy-

stania z niego. St¹d nie chce przyj¹æ najpraktyczniejszego rozwi¹zania z pra-

wnego punktu widzenia, jakim jest wyznaczenie na uposa¿onego osoby do-

ros³ej, która prawdopodobnie bêdzie pe³ni³a funkcjê opiekuna dziecka. Takie

dzia³anie jest obarczone wieloma problemami, zatem zdecydowanie nie mo¿e

stanowiæ rekomendowanego rozwi¹zania, przede wszystkim ze wzglêdu na

brak mo¿liwoœci wskazania, ¿e œrodki te s¹ przekazywane w celu finansowania

utrzymania dziecka i stanowiæ bêd¹ w³asnoœæ tego uposa¿onego (m.in. wcho-

dziæ do masy spadkowej po opiekunie) oraz ze wzglêdów podatkowych.

W sytuacji, kiedy wydarzy siê œmieræ rodzica, a dziecko wskazane jako upo-

sa¿ony jest ma³oletnie, pojawia siê wiele problemów prawnych zarówno na

gruncie prawa ubezpieczeniowego, jak i spadkowego. Zak³ady ubezpieczeñ s¹

zobowi¹zane do uszanowania woli zmar³ego ubezpieczonego i wdra¿aj¹ proce-

dury zmierzaj¹ce do najpe³niejszej jej realizacji. Jednak ze wzglêdu na przepisy

prawa rodzinnego, w praktyce brakuje idealnych rozwi¹zañ, poniewa¿ mo¿e

zajœæ sytuacja, kiedy osierocone ma³oletnie dzieci znajd¹ siê pod opiek¹ osób,

które nie budzi³y zaufania u ubezpieczonego rodzica. Nale¿y podkreœliæ, ¿e

w polskim prawie brakuje regulacji daj¹cych mo¿liwoœæ ustanowie-

nia, np. w drodze dyspozycji zawartej w testamencie, na wypadek

œmierci, opiekuna prawnego swojego dziecka lub opiekuna tylko nad

maj¹tkiem dziecka. Polski ustawodawca przyznaje jedynie uprawnienie do

rozporz¹dzania w ten sposób swoim maj¹tkiem, natomiast nadaje z mocy prawa

osobom uprawnienie do opieki nad dzieckiem, w³¹czaj¹c w to pieczê nad

maj¹tkiem dziecka, lub instytucjom (s¹d rodzinny) prawo do decydowania

o formie sprawowania tej opieki.
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Powstaje zatem kwestia, jakie rozwi¹zania powinien przyj¹æ zak³ad ubezpie-

czeñ w takiej sytuacji, aby z jednej strony wype³niæ obowi¹zki prawne w zakresie

realizacji dyspozycji z³o¿onych przez uprawnione do tego osoby w imieniu

ma³oletniego lub osoby o ograniczonej zdolnoœci do czynnoœci prawnych,

a z drugiej strony dzia³aæ z nale¿yt¹ starannoœci¹ i dba³oœci¹ w wykonaniu woli

klienta i celu, dla jakiego umowa ubezpieczenia na ¿ycie zosta³a zawarta.

Zdaniem autorek, brak jest tak¿e dostatecznego ustawowego zabezpiecze-

nia sytuacji maj¹tkowej osób ma³oletnich, a praktyka ubezpieczycieli, zmie-

rzaj¹ca do wype³nienia luki w prawie, nie mo¿e zast¹piæ przepisów prawa.

Omówieniu tej problematyki poœwiêcony jest niniejszy artyku³.

2. Sytuacja prawna dziecka jako osoby o ograniczonej zdolnoœci

do czynnoœci prawnych lub w ogóle nieposiadaj¹cej zdolnoœci

do czynnoœci prawnych

Zgodnie z przepisami prawa cywilnego
2

, ma³oletni nie posiada pe³nej zdol-

noœci do czynnoœci prawnych
3

. Zdolnoœci tej nie posiada tak¿e osoba ubezw³as-

nowolniona ca³kowicie lub czêœciowo oraz osoba, w stosunku do której obo-

wi¹zuje postanowienie o ustanowieniu doradcy tymczasowego
4

, wydane przez

s¹d w trakcie postêpowania o ubezw³asnowolnienie. Sytuacja prawna dziecka

uzale¿niona jest zatem od dwóch okolicznoœci: wieku, ewentualnie jego póŸ-

niejszego ubezw³asnowolnienia oraz jego rodzaju
5

. Z punktu widzenia niniej-

szych rozwa¿añ istotne jest przede wszystkim, ¿e ustawodawca wprowadza ró¿-

ny zakres uprawnieñ przyznanych osobie ma³oletniej w zale¿noœci od jej wieku.

Nie maj¹ bowiem zdolnoœci do czynnoœci prawnych osoby do 13 roku ¿ycia, na-

tomiast ograniczon¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych maj¹ dzieci od 13 roku

¿ycia a¿ do uzyskania pe³noletnoœci
6

.

2.1. Pozycja prawna ma³oletniego, który nie posiada zdolnoœci do czynnoœci

prawnych

Osoba nieposiadaj¹ca zdolnoœci do czynnoœci prawnych nie mo¿e samo-

dzielnie wystêpowaæ w obrocie cywilnoprawnym, czyli nie mo¿e przez w³asne

dzia³anie nabywaæ praw oraz zaci¹gaæ zobowi¹zañ. Zakaz osobistego dokonywa-

nia czynnoœci prawnych odnosi siê do wszystkich czynnoœci, zarówno jedno-

stronnych, jak i dwustronnych, rozporz¹dzaj¹cych, jak i zobowi¹zuj¹cych,
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2
Regulacje art. 11–16 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U.

z 2014 r. poz. 121, z póŸn. zm.).
3

Czyli zdolnoœci do samodzielnego kszta³towania swojej sytuacji prawnej (nabywania praw i za-

ci¹gania zobowi¹zañ).
4

Artyku³ 548 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postêpowania cywilnego (tekst jedn.

Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z póŸn. zm.).
5

Trzeba bowiem pamiêtaæ o tym, ¿e osoba po ukoñczeniu 13 roku ¿ycia mo¿e zostaæ ubezw³as-

nowolniona ca³kowicie, je¿eli zostan¹ spe³nione przes³anki z art. 13 k.c. Sytuacje tego rodzaju

zdarzaj¹ siê jednak stosunkowo rzadko, st¹d autorki przyjmuj¹ klasyczny podzia³ sytuacji

prawnej ma³oletniego w zale¿noœci od jego wieku.
6

Pe³noletnoœæ zasadniczo uzyskuje siê z chwil¹ ukoñczenia 18 roku ¿ycia, wyj¹tek stanowi¹ ko-

biety, które po ukoñczeniu 16 roku ¿ycia, za zgod¹ s¹du opiekuñczego, wst¹pi³y w zwi¹zek

ma³¿eñski.



odp³atnych lub pod tytu³em darmym. Ratio legis takiego rozwi¹zania jest po-

tencjalny brak pe³nego rozeznania podmiotu nieposiadaj¹cego zdolnoœci do

czynnoœci prawnych, a przede wszystkim za³o¿enie, ¿e w wielu przypadkach nie

zdaje on sobie sprawy z konsekwencji sk³adanych oœwiadczeñ woli oraz oœwiad-

czeñ woli innych uczestników obrotu. Dlatego wszelkich czynnoœci prawnych,

w imieniu osoby nieposiadaj¹cej zdolnoœci do czynnoœci prawnych, mo¿e doko-

nywaæ jedynie jej przedstawiciel ustawowy
7

.

Przedstawiciel ustawowy dokonuje czynnoœci w imieniu tej osoby i z bezpo-

œrednim dla niej skutkiem. Dzia³ania przedstawiciela ustawowego podlegaj¹

jednak pewnym ograniczeniom. Wynikaj¹ one przede wszystkim z wymogów

stawianych przez samego ustawodawcê, który uznaje, ¿e przedstawiciel usta-

wowy mo¿e wystêpowaæ w imieniu reprezentowanego, z zastrze¿eniem wy-

j¹tków przewidzianych w ustawie albo wynikaj¹cych z w³aœciwoœci czynnoœci

prawnej (art. 95 § 1 k.c.).

Przedstawicielami ustawowymi ma³oletniego s¹, co do zasady, rodzice spra-

wuj¹cy w³adzê rodzicielsk¹ (art. 98 k.r.o.)
8

. Je¿eli dziecko pozostaje pod w³adz¹

rodzicielsk¹ obojga rodziców, ka¿de z nich mo¿e dzia³aæ samodzielnie. ¯adne

z rodziców nie mo¿e jednak reprezentowaæ dziecka przy czynnoœciach pra-

wnych miêdzy dzieæmi bêd¹cymi pod ich w³adz¹ rodzicielsk¹ oraz przy czynno-

œciach prawnych miêdzy dzieckiem a jednym z rodziców lub jego ma³¿onkiem
9

.

W sprawach objêtych zakazem z art. 98 § 2 k.r.o. ma³oletniego reprezentuje

kurator ustanowiony przez s¹d opiekuñczy.

W sytuacjach przewidzianych przez prawo przedstawicielem ma³oletnie-

go mo¿e byæ równie¿ opiekun (art. 155 § 2 k.r.o.). Kompetencje opiekuna

jako przedstawiciela ustawowego podopiecznego s¹ zbie¿ne z uprawnieniami

przys³uguj¹cymi rodzicom sprawuj¹cym w³adzê rodzicielsk¹. Wed³ug art. 156

k.r.o. opiekun powinien jednak uzyskiwaæ zezwolenie s¹du opiekuñczego we

wszystkich wa¿niejszych sprawach, które dotycz¹ maj¹tku lub osoby podopiecz-

nego.

Bior¹c pod uwagê powo³ane rozwi¹zania ustawowe nale¿y przyj¹æ, ¿e ma³o-

letni do 13 roku ¿ycia jako uposa¿ony nie móg³by podejmowaæ z ubez-

pieczycielem ¿adnych czynnoœci prawnych, w szczególnoœci nie

móg³by samodzielnie przyj¹æ sumy ubezpieczenia ani z³o¿yæ dyspozy-

cji o jej przelaniu na okreœlone konto bankowe, nie móg³by tak¿e po-

dejmowaæ ¿adnych decyzji co do przeznaczenia przekazanej mu

sumy pieniê¿nej.
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7
Wyj¹tek w tej mierze stanowi¹ czynnoœci w drobnych bie¿¹cych sprawach ¿ycia codziennego,

które s¹ wa¿ne z chwil¹ ich wykonania, jeœli nie prowadz¹ do ra¿¹cego pokrzywdzenia takiej

osoby. Przyjêcie sumy ubezpieczenia z ubezpieczenia na ¿ycie z pewnoœci¹ nie mieœci siê w tej

kategorii czynnoœci.
8

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuñczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583,

z póŸn. zm.); (dalej: k.r.o.).
9

Chyba ¿e czynnoœæ prawna polega na bezp³atnym przysporzeniu na rzecz dziecka albo dotyczy

nale¿nych dziecku od drugiego z rodziców œrodków utrzymania i wychowania.



2.2. Pozycja prawna ma³oletniego, który ukoñczy³ 13 rok ¿ycia i nie posiada

zdolnoœci do czynnoœci prawnych

Ró¿norodnoœæ pozycji prawnej ma³oletniego, który ukoñczy³ 13 rok ¿ycia,

jako osoby o ograniczonej zdolnoœci do czynnoœci prawnych, sta³a siê przyczyn¹

wyró¿nienia trzech odrêbnych kategorii
10

:

• braku kompetencji do dokonywania pewnych czynnoœci prawnych,

• systemu kontroli nad wykonaniem okreœlonych postaci czynnoœci praw-

nych,

• pe³nej kompetencji do dokonywania pozosta³ych czynnoœci prawnych.

Do pierwszej kategorii zaliczamy czynnoœci, których osoba o ograniczonej

zdolnoœci do czynnoœci prawnych nie mo¿e dokonywaæ samodzielnie, a w nie-

których przypadkach tak¿e przez przedstawiciela ustawowego
11

. Sytuacja tego

podmiotu jest wówczas zrównana z sytuacj¹ osoby, która w ogóle nie posiada

zdolnoœci do czynnoœci prawnych. System kontroli oznacza, ¿e okreœlone

oœwiadczenia woli osoba o ograniczonej zdolnoœci do czynnoœci prawnych mo¿e

sk³adaæ tylko za zgod¹ swojego przedstawiciela ustawowego. W ramach tzw.

pe³nej kompetencji znajd¹ siê czynnoœci, które mog¹ byæ przez ten podmiot

przeprowadzane autonomicznie. Wówczas osoba o ograniczonej zdolnoœci do

czynnoœci prawnych uzyskuje zdolnoœæ do dzia³ania jak osoba pe³noletnia

i ubezw³asnowolniona.

Przy tak zakreœlonym podziale powstaje pytanie, do której kategorii nale¿y

zaliczyæ czynnoœci podejmowane z ubezpieczycielem w ramach realizacji dys-

pozycji z umowy ubezpieczenia na ¿ycie, ewentualnie póŸniejszych dyspozycji

dotycz¹cych przekazanej mu kwoty. A contrario z treœci art. 17 k.c. wynika bo-

wiem, ¿e osoba maj¹ca ograniczon¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych mo¿e sa-

modzielnie dokonywaæ wszystkich czynnoœci, które nie stanowi¹ rozporz¹dze-

nia ani zobowi¹zania. W szczególnoœci mo¿e bez zgody swojego przedstawiciela

ustawowego przyj¹æ darowiznê nieobci¹¿on¹. Podkreœlenia wymaga, ¿e chodzi

tutaj o ka¿d¹ darowiznê nieobci¹¿on¹, w tym nieobci¹¿on¹ poleceniem. Takie

stanowisko wyrazi³ S¹d Najwy¿szy w uchwale sk³adu 7 sêdziów z 30 kwietnia

1977 r.
12

. Czy w takim razie ma³oletni, jako uposa¿ony, a wiêc na swój sposób

obdarowany, móg³by dokonaæ czynnoœci z ubezpieczycielem samodzielnie?

Wydaje siê, ¿e odpowiedŸ na tak zadane pytanie powinna byæ jednak przecz¹ca.

W doktrynie prawa cywilnego przyjmuje siê bowiem, ¿e zap³ata dokonana do

r¹k ma³oletniego nie zwalnia d³u¿nika z d³ugu. Jedynie, je¿eli jest to drobna

kwota, zgodnie z art. 452 k.c. d³u¿nik bêdzie zwolniony w takim zakresie,
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Z. Radwañski, Prawo cywilne – zarys wyk³adu, C.H. Beck, Warszawa 2005, s. 262.

11
Przedstawicielstwo ustawowe dziecka po 13 roku ¿ycia zosta³o unormowane podobnie jak ka¿-

dego innego ma³oletniego. Natomiast w stosunku do osób ubezw³asnowolnionych czêœciowo

funkcjê przedstawiciela ustawowego pe³ni kurator (art. 181 k.r.o.). Podobnie, w sytuacji

wy³¹czenia zarz¹du rodziców przez darczyñcê lub spadkodawcê oraz w razie zastosowania

œrodków ograniczenia w³adzy rodzicielskiej dokonanego na podstawie art. 109 k.r.o., przedsta-

wicielem ustawowym bêdzie kurator (art. 109 § 3 k.r.o.) lub inne podmioty sprawuj¹ce pieczê

nad dzieckiem (piecza zastêpcza), je¿eli s¹d opiekuñczy tak postanowi (art. 112
1

k.r.o.).
12

III CZP 73/76, OSNC 1978, nr 2, poz. 19.



w jakim ma³oletni skorzysta³ ze œwiadczenia
13

. Nie zmienia to zatem wyra¿one-

go zapatrywania, ¿e czynnoœci z ubezpieczycielem w ramach realizacji

umowy ubezpieczenia na ¿ycie mo¿e dokonywaæ jedynie jego przed-

stawiciel ustawowy.

3. Mo¿liwoœæ za³o¿enia oraz posiadania przez ma³oletniego

rachunku bankowego

Rozpatruj¹c sytuacjê prawn¹ ma³oletniego jako uposa¿onego nale¿y te¿ roz-

wa¿yæ, czy mo¿liwe by³oby przelanie przez ubezpieczyciela sumy ubezpieczenia

bezpoœrednio na rachunek tej osoby, co z kolei ³¹czy siê z pytaniem, czy podmiot

ten mo¿e samodzielnie zawrzeæ umowê rachunku bankowego, czy te¿ musi wy-

stêpowaæ w jego imieniu przedstawiciel ustawowy lub potrzebna jest jego zgoda

na otwarcie rachunku.

Bezsporne jest, ¿e czynnoœci takiej nie mo¿e dokonaæ osoba, która nie ukoñ-

czy³a 13 roku ¿ycia. Natomiast w nauce prawa cywilnego nie zosta³o jednozna-

cznie ustalone, czy czynnoœæ taka mo¿e byæ skutecznie dokonana przez osobê

o ograniczonej zdolnoœci do czynnoœci prawnych i czy do zawarcia umowy ra-

chunku bankowego z dzieckiem powy¿ej 13 roku ¿ycia konieczna jest zgoda

jego przedstawiciela ustawowego. Taki pogl¹d wyrazi³a D. Rogoñ
14

. Autorka ta

podkreœla, ¿e zawarcie umowy rachunku oszczêdnoœciowego przez osobê

o ograniczonej zdolnoœci do czynnoœci prawnej wymaga, co do zasady, zgody jej

przedstawiciela ustawowego
15

. Wed³ug W. Pyzio³a zgoda taka bêdzie wymagana

tylko wtedy, gdy nie zachodzi po stronie ma³oletniego ¿adna z okolicznoœci de-

cyduj¹cych o zobowi¹zuj¹cym charakterze umowy
16

. Zdaniem innych autorów

bank mo¿e jednak bez zgody przedstawiciela ustawowego zawrzeæ z ma³olet-

nim powy¿ej 13 roku ¿ycia umowê rachunku bankowego, na którym gromadzo-

ne by³yby jego zarobki lub œrodki oddane mu do swobodnego u¿ytku
17

. Zgodnie

bowiem z brzmieniem art. 58 prawa bankowego
18

, ma³oletni posiadacz rachun-

ku oszczêdnoœciowego, rachunku oszczêdnoœciowo-rozliczeniowego lub ra-

chunku terminowej lokaty oszczêdnoœciowej mo¿e po ukoñczeniu 13 lat swo-

bodnie dysponowaæ œrodkami pieniê¿nymi zgromadzonymi na tych rachun-

kach, o ile nie sprzeciwi siê temu na piœmie jego przedstawiciel ustawowy. Nor-

ma prawna, sformu³owana w art. 58 prawa bankowego – co podkreœla P.

Body³-Szymala – kszta³tuje zdolnoœæ do czynnoœci prawnych ma³oletniego, któ-

ry ukoñczy³ 13 lat, w zakresie rozporz¹dzania wierzytelnoœci¹ o zwrot œrodków

zgromadzonych na tym rachunku, w tym tak¿e przez zlecenie przeprowadzenia
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przez bank rozliczeñ pieniê¿nych, jak te¿ obci¹¿anie opisanej wierzytelnoœci

prawami osób trzecich
19

.

Trzeba jednak zgodziæ siê z twierdzeniem, ¿e pojêcie „dysponowania œrod-

kami na rachunku” nie obejmuje samodzielnego zawarcia umowy; termin ten

nale¿y bowiem rozumieæ jako wykonywanie uprawnieñ posiadacza rachunku

w ramach istniej¹cej ju¿ umowy rachunku oszczêdnoœciowego. Nawet jednak

przy takim za³o¿eniu (zawarcie umowy rachunku przez przedstawiciela usta-

wowego, mo¿liwoœæ dysponowania nim przez ma³oletniego) powstaje pytanie,

czy sumê ubezpieczenia mo¿na w ogóle traktowaæ jako „œrodki odda-

ne do swobodnego u¿ytku”?

4. Suma ubezpieczenia a prawo spadkowe

Polskie prawo przyznaje œwiadczeniom ubezpieczeniowym uzyskiwanym

z tytu³u ubezpieczenia na ¿ycie szczególny charakter, przyjmuj¹c inne roz-

wi¹zania ni¿ np. w przypadku œrodków finansowych zgromadzonych na ra-

chunku bankowym
20

. Chocia¿ uzyskanie sumy ubezpieczenia przez ma³oletnie-

go jako uposa¿onego ³¹czy siê poœrednio z problematyk¹ spadkobrania, jako ¿e

realizacja œwiadczenia mo¿e nast¹piæ dopiero z chwil¹ œmierci ubezpieczonego,

¿adne z przepisów prawa spadkowego nie reguluje expressis verbis tego zagad-

nienia. Przyczyn¹ takiego stanu rzeczy jest fakt, ¿e suma ubezpieczenia

z umowy ubezpieczenia na ¿ycie nie wchodzi w sk³ad spadku (art. 831

§ 3 k.c.)
21

.

Prawo spadkowe przewiduje okreœlone rozwi¹zania dopiero w sytuacji, gdy

ma³oletni staje siê spadkobierc¹. Rozwi¹zania w tym zakresie dowodz¹ jak

bardzo chroniona jest jego sytuacja prawna. Wyrazem tej szczególnej ochrony

jest chocia¿by przyjêcie spadku. Ma³oletni jako osoba, która nie posiada pe³nej

zdolnoœci do czynnoœci prawnych, nie mo¿e skutecznie z³o¿yæ oœwiadczenia

o przyjêciu lub odrzuceniu spadku. Oœwiadczenie sk³ada w jego imieniu

przedstawiciel ustawowy. Orzecznictwo przyjmuje jednak, ¿e zarówno przyjê-

cie, jak i odrzucenie spadku stanowi czynnoœæ przekraczaj¹c¹ zwyk³y zarz¹d

maj¹tkiem dziecka i w konsekwencji wymaga uzyskania uprzedniej zgody
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s¹du opiekuñczego
22

. Potwierdza ten wniosek szereg orzeczeñ s¹dowych.

W szczególnoœci odrzucenie spadku w imieniu dziecka przez przedstawiciela

ustawowego wymaga uprzedniej kontroli s¹du
23

. Brak zezwolenia tego podmio-

tu poci¹ga za sob¹ niewa¿noœæ oœwiadczenia z³o¿onego przez przedstawiciela

ustawowego
24

. Stanowisko takie nale¿y zaakceptowaæ tak¿e w przypadku przy-

jêcia spadku wprost
25

. Za³o¿enie wskazuj¹ce na szczególn¹ ochronê sytuacji

ma³oletniego, jako osoby nieposiadaj¹cej pe³nej zdolnoœci do czynnoœci praw-

nych, judykatura przyjmuje równie¿ przy innych czynnoœciach z zakresu prawa

spadkowego. W szczególnoœci czynnoœci dyspozycyjne podejmowane w postê-

powaniu s¹dowym przez rodziców w imieniu ma³oletniego dziecka, takie jak za-

warcie ugody w sprawach wykraczaj¹cych poza bie¿¹c¹ administracjê jego

maj¹tkiem, a wiêc m.in. w sprawie o dzia³ spadku, znoszenie wspó³w³asnoœci

czy w sprawie nale¿nego dziecku odszkodowania, tak¿e nale¿¹ do kategorii

czynnoœci przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du
26

.

Rozwi¹zania przyjête w prawie spadkowym wskazuj¹, ¿e ma³oletni chronio-

ny jest w ten sposób, ¿e czynnoœci podejmowane przez jego przedstawiciela

ustawowego w zakresie dziedziczenia traktowane s¹ jako czynnoœci przekra-

czaj¹ce zwyk³y zarz¹d maj¹tkiem dziecka. Jeœli zatem suma ubezpieczenia

wchodzi³aby w sk³ad spadku, czynnoœci podejmowane przez przedstawiciela

ustawowego traktowane by³yby analogicznie. Mo¿e zatem powstaæ pytanie, czy

sam fakt, ¿e suma ubezpieczenia nie wchodzi w sk³ad spadku, przekreœla kwali-

fikacjê czynnoœci podejmowanych przez przedstawiciela ustawowego w stosun-

ku do kwoty uzyskanej z umowy ubezpieczenia na ¿ycie przez ma³oletniego jako

czynnoœci przekraczaj¹cych zwyk³y zarz¹d maj¹tkiem dziecka?

5. Zarz¹d maj¹tkiem ma³oletniego przez przedstawiciela ustawowego

Przyjêcie za³o¿enia, ¿e obecnie obowi¹zuj¹ce przepisy nie pozwalaj¹ ma³o-

letniemu, nawet temu, który ma ograniczon¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych,

na podejmowanie z ubezpieczycielem czynnoœci prawnych w inny sposób ni¿

przez przedstawiciela ustawowego rodzi pytanie, czy w takim razie podmiot ten

jest chroniony przed nieprawid³owym rozporz¹dzeniem przez przedstawiciela

œwiadczeniem uzyskanym z umowy ubezpieczenia na ¿ycie. Tak jak w przypad-

ku wczeœniej poruszanych zagadnieñ, prawo ubezpieczeniowe nie przewiduje

w tym zakresie ¿adnego szczególnego rozwi¹zania. Dlatego celowe jest prze-

analizowanie przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuñczego reguluj¹cych

zasady zarz¹du maj¹tkiem dziecka przez jego przedstawiciela usta-

wowego. Zasadnicze znaczenie ma w tym wzglêdzie art. 95 k.r.o., zgodnie
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z którym: „w³adza rodzicielska obejmuje w szczególnoœci obowi¹zek i prawo ro-

dziców do wykonywania pieczy nad osob¹ i maj¹tkiem dziecka oraz do wycho-

wania dziecka, z poszanowaniem jego godnoœci i praw”. Sprawowanie pieczy

nad maj¹tkiem dziecka stanowi zatem jeden z elementów w³adzy rodzicielskiej,

przy czym przez maj¹tek nale¿y rozumieæ ogó³ nale¿¹cych do niego aktywów

oraz pasywów. Co do zasady, w³adza rodzicielska przys³uguje obojgu rodzicom.

Jak przy tym podkreœli³ Wojewódzki S¹d Administracyjny w Warszawie w wyro-

ku z 10 listopada 2005 r., w³adzê rodzicielsk¹ powinni wykonywaæ oboje rodzi-

ce, jednak mo¿e siê zdarzyæ, ¿e na skutek ró¿nych okolicznoœci wykonywanie

w³adzy rodzicielskiej bêdzie powierzone jednemu z nich, bez pozbawienia praw

rodzicielskich drugiego rodzica
27

. Je¿eli w³adza rodzicielska przys³uguje obojgu

rodzicom, ka¿de z nich mo¿e wystêpowaæ samodzielnie, ale we wszystkich isto-

tnych sprawach dotycz¹cych dziecka powinni rozstrzygaæ wspólnie. Dopiero

w braku porozumienia sprawê mo¿e rozstrzygn¹æ s¹d opiekuñczy
28

.

Nale¿y dodatkowo zwróciæ uwagê, ¿e zgodnie z art. 101 § 1 i § 2 k.r.o. rodzi-

ce obowi¹zani s¹ sprawowaæ z nale¿yt¹ starannoœci¹ zarz¹d maj¹tkiem dziecka

pozostaj¹cego pod ich w³adz¹ rodzicielsk¹, zaœ zarz¹d sprawowany przez rodzi-

ców nie obejmuje zarobku dziecka ani przedmiotów oddanych mu do swobod-

nego u¿ytku. Przez pojêcie zarz¹du, o którym mowa w art. 101 § 1 k.r.o., nale¿y

rozumieæ czynnoœci faktyczne, prawne, jak i procesowe dotycz¹ce maj¹tku

dziecka.

Szczególne znaczenie ma jednak § 3 tego artyku³u, zgodnie z którym: „ro-

dzice nie mog¹ bez zezwolenia s¹du opiekuñczego dokonywaæ czynnoœci prze-

kraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du ani wyra¿aæ zgody na dokonywanie ta-

kich czynnoœci przez dziecko”. Z treœci powo³anego przepisu wynika bowiem, ¿e

ustawodawca wyró¿nia dwie sytuacje. Pierwsza wyst¹pi, je¿eli rodzice, jako

przedstawiciele ustawowi, dokonuj¹ czynnoœci prawnej w imieniu dziecka, na-

tomiast druga, kiedy wyra¿aj¹ zgodê na dokonanie czynnoœci przekraczaj¹cej

zakres zwyk³ego zarz¹du przez dziecko. Drugi przypadek dotyczy dzieci posia-

daj¹cych ograniczon¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych, czyli ma³oletnich dzie-

ci, które ukoñczy³y 13 lat. Niew¹tpliwie podstawowym celem regulacji

z art. 101 § 3 k.r.o. jest jednak ograniczenie mo¿liwoœci dzia³ania przez rodzi-

ców na szkodê dziecka, a jego poœrednim skutkiem – wprowadzenie podzia³u na

czynnoœci zwyk³ego zarz¹du oraz czynnoœci przekraczaj¹ce zwyk³y zarz¹d. Bo-

gata judykatura wskazuje na ca³y katalog czynnoœci, które zosta³y w konkret-

nym stanie faktycznym zakwalifikowane jako czynnoœci przekraczaj¹ce zwyk³y

zarz¹d maj¹tkiem dziecka. W niewielkim zakresie dotycz¹ one stosunków

ubezpieczeniowych. Jedynie w uchwale z 4 lutego 1997 r. S¹d Najwy¿szy
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stwierdzi³, ¿e „zgoda rodziców na proponowane przez Zak³ad Ubezpieczeñ

skrócenie okresu ubezpieczenia z tytu³u umowy zaopatrzenia dzieci i przyjêcie

œwiadczenia bez zastrze¿enia waloryzacji przewidzianej w art. 358
1

§ 3 k.c.

mog¹ byæ uznane, w zale¿noœci od okolicznoœci, za czynnoœci przekraczaj¹ce

zakres zwyk³ego zarz¹du w rozumieniu art. 101 § 3 k.r.o.”
29

. Brak rozstrzygniêæ

odnosz¹cych siê do umów ubezpieczenia na ¿ycie uzasadnia przywo³anie orze-

cznictwa wskazuj¹cego na ogólne kryteria czynnoœci przekraczaj¹cych zwyk³y

zarz¹d. Zdaniem S¹du Najwy¿szego, takim obiektywnym i sprawdzalnym

miernikiem czynnoœci przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du

jest ciê¿ar gatunkowy dokonywanej czynnoœci, jej skutków w sferze

maj¹tku ma³oletniego, wartoœæ przedmiotu objêtego wyra¿on¹ w po-

stêpowaniu s¹dowym czynnoœci¹ dyspozytywn¹ oraz szeroko pojête

dobro dziecka i ochrona jego interesów ¿yciowych
30

.

Praktyczne konsekwencje przyjêcia okreœlonego za³o¿enia bêd¹ istotne tak-

¿e na gruncie rozpatrywanego zagadnienia. Zak³adaj¹c bowiem, ¿e suma ubez-

pieczenia zostanie przelana na za³o¿ony w tym celu rachunek, którego posiada-

czem mo¿e byæ ma³oletni (chocia¿ nie ma on uprawnienia do samodzielnego

zawarcia umowy z bankiem) powstaje pytanie, czy przedstawiciel, dokonuj¹c

okreœlonych rozporz¹dzeñ w odniesieniu do zdeponowanej na rachunku sumy

ubezpieczenia, musi uzyskaæ zezwolenie s¹du opiekuñczego? OdpowiedŸ na to

pytanie jest uzale¿niona od zakwalifikowania konkretnej dyspozycji jako czyn-

noœci zwyk³ego zarz¹du b¹dŸ przekraczaj¹cej zwyk³y zarz¹d. Jak zauwa¿a siê

w nauce prawa, „bank nie ma jednak ani mo¿liwoœci ustalenia in concreto, jak

du¿y «efekt gospodarczy» wywrze w maj¹tku konkretnego ma³oletniego dana

czynnoœæ, ani te¿ nie ma upowa¿nienia do wi¹¿¹cego okreœlenia z góry, jakie

czynnoœci uwa¿aæ siê bêdzie za nale¿¹ce do danej kategorii, zawsze istnieje ry-

zyko (obci¹¿aj¹ce bank), ¿e s¹d opiekuñczy oceni dany stan faktyczny ina-

czej”
31

.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e przepisy dotycz¹ce ubezpieczeñ w ogóle nie rozstrzy-

gaj¹, jaka jest pozycja prawna ma³oletniego jako uposa¿onego, natomiast za-

równo przepisy prawa bankowego, jak i prawa cywilnego pozwalaj¹ na stwier-

dzenie, ¿e obowi¹zuj¹ce unormowania nie daj¹ ma³oletniemu wyma-

ganej ochrony w sytuacji, gdy ubezpieczyciel dokona przelewu sumy

ubezpieczenia na rachunek bankowy, nawet jeœli jest to rachunek

bankowy ma³oletniego. Ma³oletni nie mo¿e bowiem samodzielnie dokony-

waæ wiêkszoœci czynnoœci, a jego przedstawiciel ustawowy ma w tym zakresie

du¿¹ swobodê, chyba ¿e uznamy, i¿ dokonuje on czynnoœci przekraczaj¹cej

zwyk³y zarz¹d maj¹tkiem dziecka i powinien uzyskaæ w tym zakresie zgodê s¹du

opiekuñczego.
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6. Rozwi¹zania praktyczne przyjête przez zak³ady ubezpieczeñ

Skoro w polskim prawie brak jest przepisów chroni¹cych wprost interesy

osób ma³oletnich lub osób o ograniczonej zdolnoœci do czynnoœci prawnych

przy wyp³acie œwiadczeñ z umów ubezpieczenia na ¿ycie, nale¿y przyj¹æ, ¿e

otrzymanie œwiadczenia ubezpieczeniowego jest traktowane w taki sam sposób

jak inne przysporzenia maj¹tkowe nieobjête mas¹ spadkow¹. Osoby zapobiegli-

we, zawieraj¹c umowê ubezpieczenia na ¿ycie, zwykle wybieraj¹ wysokie sumy

ubezpieczenia, pozostaj¹ce w relacji do przewidywanych kosztów utrzymania

i wykszta³cenia dziecka w danym œrodowisku. Sum¹ ubezpieczenia z za³o¿enia

powinny zatem bardzo ostro¿nie zarz¹dzaæ upowa¿nione osoby, tak aby cel za-

warcia umowy ubezpieczenia i uposa¿enia dziecka zosta³ wype³niony. Ponie-

wa¿ jednak œwiadczenie ubezpieczeniowe nie stanowi czêœci spadku, zatem ist-

nieje znacznie wiêksza mo¿liwoœæ pobrania przez opiekuna œrodków finanso-

wych – œwiadczenia ubezpieczeniowego – w imieniu ma³oletniego i potem

nierozliczenia siê z nich, co wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ znalezienia sposobu

rozwi¹zania szeregu problemów prawnych i praktycznych.

Zak³ady ubezpieczeñ oczywiœcie nie s¹ w stanie zapewniæ, aby œrodki finan-

sowe, jakimi ubezpieczony zadysponowa³, zosta³y przekazane ma³oletniemu

i by³y nastêpnie zarz¹dzane w jego najlepszym interesie. Mo¿e siê bowiem zda-

rzyæ, ¿e po œmierci rodzica dziecko trafi pod opiekê osoby niezaufanej lub która

nie bêdzie kierowa³a siê najlepszym interesem dziecka, albo te¿ interes ten bê-

dzie inaczej pojmowa³a ni¿ ubezpieczony rodzic. Jak wspomniano powy¿ej,

w Polsce brakuje regulacji daj¹cej mo¿liwoœæ ustalenia sposobu wykonywania

opieki nad osieroconym dzieckiem, w tym zarz¹dzania przekazywanym ma-

j¹tkiem. Rozwi¹zanie tego problemu wymaga³oby podjêcia inicjatyw legislacyj-

nych przez w³aœciwe, kompetentne organy. Ubezpieczyciel stoi jednak

przed koniecznoœci¹ wywi¹zania siê w takim zakresie, w jakim jest to

prawnie dopuszczalne, z obowi¹zku przekazania sumy nale¿¹cej siê

ma³oletniemu osobie w³aœciwej. Podkreœlenia wymaga okolicznoœæ, ¿e

zak³ad ubezpieczeñ nie jest uprawniony do przetrzymania œrodków do czasu

osi¹gniêcia przez ma³oletniego pe³noletnoœci, kiedy bêdzie móg³ samodzielnie

wyst¹piæ o wyp³atê nale¿nego mu œwiadczenia. Przeciwnie – przepisy prawa lub

ogólne warunki ubezpieczenia przewiduj¹ krótkie terminy na wyp³atê œwiad-

czenia
32

.

Brak jest jednolitej praktyki wœród ubezpieczycieli w kwestii procedur, sto-

sowanych w przypadku, gdy ma³oletni jest osob¹ uposa¿on¹. Niestety, znaczna

czêœæ ogólnych warunków umów nie zawiera w zasadach wyp³aty œwiadczeñ re-
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O ile ogólne warunki ubezpieczenia nie przewiduj¹ terminu krótszego, to zgodnie z art. 817 § 1

k.c. ubezpieczyciel obowi¹zany jest spe³niæ œwiadczenie w terminie trzydziestu dni, licz¹c

od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. „§ 2. Gdyby wyjaœnienie w powy¿szym termi-

nie okolicznoœci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoœci ubezpieczyciela albo wysokoœci

œwiadczenia okaza³o siê niemo¿liwe, œwiadczenie powinno byæ spe³nione w ci¹gu 14 dni od

dnia, w którym przy zachowaniu nale¿ytej starannoœci wyjaœnienie tych okolicznoœci by³o

mo¿liwe. Jednak¿e bezsporn¹ czêœæ œwiadczenia ubezpieczyciel powinien spe³niæ w terminie

przewidzianym w § 1”.



gulacji szczególnych dla tych przypadków, co potencjalnie mo¿e stanowiæ pro-

blem w prowadzeniu postêpowañ wyp³aty œwiadczeñ (postêpowañ likwidacyj-

nych), poniewa¿ osoby reprezentuj¹ce ma³oletnich dowiaduj¹ siê o wymogach

w trakcie tego procesu, najczêœciej przy sk³adaniu wniosku o wyp³atê. Poni¿ej

omówione zostan¹ rozwi¹zania praktyczne stosowane przez ubezpieczycieli.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e szereg zak³adów ubezpieczeñ nie stawia szcze-

gólnych wymogów, wymagaj¹c wy³¹cznie przedstawienia dokumen-

tacji wykazuj¹cej stopieñ pokrewieñstwa z uposa¿onym dzieckiem

(np. akt urodzenia dziecka i dowód osobisty rodzica). Czêsto dokonywana jest

wp³ata œwiadczenia po prostu na wskazane konto, bez badania, czy jest to konto

bankowe prowadzone na rachunek ma³oletniego.

Stosowane rynkowe rozwi¹zania, opracowane przez autorki na podstawie

treœci ogólnych warunków ubezpieczeñ oraz instrukcji wewnêtrznych, z uwz-

glêdnieniem poszczególnych jego etapów, wskazuj¹, ¿e w tym zakresie istnieje

znacz¹ca ró¿norodnoœæ przyjêtych procedur i ¿¹danych dokumentów. Autorki

podkreœlaj¹, ¿e poni¿sze informacje dotycz¹ jedynie dodatkowych dokumen-

tów, zwi¹zanych z okolicznoœci¹, ¿e uposa¿ony jest ma³oletni; procedura likwi-

dacyjna zwi¹zana z wyp³at¹ œwiadczenia z umowy ubezpieczenia na ¿ycie prze-

widuje zwykle, niezale¿nie od wieku uposa¿onego, koniecznoœæ przedstawienia

dokumentacji zwi¹zanej z okolicznoœciami zgonu ubezpieczonego (np. doku-

mentacjê zwi¹zan¹ ze zgonem, w szczególnoœci w przypadku, gdy by³ spowodo-

wany nieszczêœliwym wypadkiem, protokó³ sekcji zw³ok, zaœwiadczenie lekar-

skie o przyczynie zgonu, dokumenty z policji dotycz¹ce przeprowadzonego

œledztwa, akt zgonu).

1) Z³o¿enie wniosku o wyp³atê œwiadczenia z umowy ubezpieczenia

na ¿ycie

Zwykle zak³ad ubezpieczeñ wymaga, aby wniosek zosta³ z³o¿ony przez praw-

nego opiekuna osoby ma³oletniej (rodzica lub osobê wyznaczon¹ przez s¹d ro-

dzinny) wraz z dokumentem potwierdzaj¹cym sprawowanie opieki, do których

zalicza siê: skrócony odpis aktu urodzenia dziecka oraz skrócony odpis aktu

ma³¿eñstwa, a w uzasadnionych przypadkach – postanowienie s¹du rodzinnego

i opiekuñczego o sprawowaniu w³adzy rodzicielskiej. Do identyfikacji rodzica

najczêœciej potrzebny jest jedynie akt urodzenia dziecka, natomiast do weryfi-

kacji opiekuna prawnego – postanowienie s¹du. Dodatkowym wymogiem jest

z³o¿enie przez tê osobê oœwiadczenia, ¿e jest opiekunem prawnym ma³olet-

niego na dzieñ z³o¿enia wniosku.

2) Wp³yw wysokoœci œwiadczenia ubezpieczeniowego na postêpowa-

nie likwidacyjne

Czêœæ zak³adów ubezpieczeñ uzale¿nia wymogi formalne od wysokoœci kwo-

ty œwiadczenia. Kwoty rozgraniczaj¹ce s¹ ró¿ne: w niektórych zak³adach ubez-

pieczeñ jest to 10 tys. z³, w innych 20 tys. z³; z chwil¹ ich przekroczenia przyj-

muje siê, ¿e zosta³a wydana dyspozycja, która powinna byæ oparta na procedu-

rze zgodnej z art. 101 § 3 k.r.o., jako przekraczaj¹ca tzw. zwyk³y zarz¹d. Zak³ad

ubezpieczeñ ¿¹da wtedy od opiekuna prawnego ma³oletniego dziecka przed³o-

¿enia postanowienia s¹du rodzinno-opiekuñczego o wyra¿eniu zgody na roz-
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porz¹dzenie maj¹tkiem ma³oletniego dziecka, a zdarza siê, ¿e ubezpieczyciel

¿¹da, aby to postanowienie s¹du zawiera³o dyspozycjê dotycz¹c¹ sposobu wy-

p³aty œwiadczenia na rzecz dziecka.

3) W³¹czenie ma³oletniego w postêpowanie likwidacyjne

Jest to rzadkie, ale spotykane rozwi¹zanie, dziêki któremu ma³oletni, który

ukoñczy³ 13 rok ¿ycia, jest w³¹czony do postêpowania. Otó¿ na wniosku o wy-

p³atê œwiadczenia ma³oletniego do 13 roku ¿ycia podpis sk³ada tylko przedsta-

wiciel ustawowy, natomiast gdy sprawa dotyczy osoby, która ukoñczy³a 13 rok

¿ycia, podpisy winny z³o¿yæ zarówno przedstawiciel ustawowy, jak i uprawnione

dziecko.

4) Sposób wyp³aty œwiadczenia

Szereg zak³adów ubezpieczeñ przyjê³o rozwi¹zanie, ¿e decyzja, na jakie kon-

to ma byæ dokonana wyp³ata œwiadczenia, uzale¿niona jest od wieku ma³olet-

niego, a tak¿e od wysokoœci kwoty œwiadczenia. I tak, gdy:

a) uprawnione do œwiadczenia jest dziecko, które nie ukoñczy³o 13 roku ¿y-

cia, to niezale¿nie od tego, czy kwota œwiadczenia przekracza kwotê uz-

nan¹ przez danego ubezpieczyciela za przekraczaj¹c¹ zwyk³y zarz¹d

(czyli na ogó³ 10 tys. lub 20 tys. z³), to œwiadczenie wyp³aca siê na wska-

zane we wniosku konto, najczêœciej jest to konto opiekuna;

b) uprawnione do œwiadczenia jest dziecko, które ukoñczy³o 13 rok ¿ycia

i nie ukoñczy³o 18 lat, a kwota œwiadczenia nie przekracza kwoty uzna-

nej przez danego ubezpieczyciela za przekraczaj¹c¹ zwyk³y zarz¹d, to

œwiadczenie jest przekazywane na wskazany numer rachunku bankowe-

go oraz imiê i nazwisko w³aœciciela rachunku;

c) uprawnione do œwiadczenia jest dziecko, które ukoñczy³o 13 rok ¿ycia

i nie ukoñczy³o 18 lat, a kwota œwiadczenia przekracza kwotê uznan¹

przez danego ubezpieczyciela za przekraczaj¹c¹ zwyk³y zarz¹d, to wy-

p³ata œwiadczenia jest przekazywana na wskazany numer rachunku

bankowego oraz imiê i nazwisko w³aœciciela rachunku lub te¿ na rachu-

nek bankowy nale¿¹cy do dziecka. Je¿eli numer rachunku bankowego

nale¿y do dziecka, wymagane jest potwierdzenie tego faktu przez bank

i wtedy œwiadczenie wyp³acane jest na konto dziecka. Je¿eli numer ra-

chunku bankowego nie nale¿y do dziecka, tylko do innej osoby, to czêœæ

zak³adów ubezpieczeñ wymaga, aby postanowienie s¹dowe odnios³o siê

do tej kwestii, czyli wyrazi³o zgodê na taki sposób wyp³aty œwiadczenia na

rzecz dziecka; œwiadczenie wyp³acane jest na konto tej osoby po dostar-

czeniu wymaganych dokumentów.

7. Podsumowanie

Jak wspomniano na wstêpie, podstawow¹ funkcj¹ ubezpieczeñ na ¿ycie jest

zapewnienie bezpieczeñstwa finansowego najbli¿szym w przypadku zajœcia jed-

nego z najtrudniejszych zdarzeñ w ¿yciu rodziny: œmierci jednego z jej cz³on-

ków. Temu celowi s³u¿¹ przede wszystkim terminowe ubezpieczenia na ¿ycie,

jak i ubezpieczenia posagowe jako realizacja d¹¿enia do zabezpieczenia nielet-

niego dziecka. Niestety, w œwietle przepisów obowi¹zuj¹cych w polskim ustawo-
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dawstwie nie ma mo¿liwoœci ustalenia szczegó³owego sposobu wykonywania

opieki nad maj¹tkiem dziecka, w tym i otrzymanej sumy ubezpieczenia, jak i za-

bezpieczeñ chroni¹cych. W przepisach prawa brakuje spójnego podejœcia do

tego zagadnienia, np. na podstawie art. 102 k.r.o. jest mo¿liwe wy³¹czenie przez

darczyñcê rodziców obdarowanego od zarz¹du maj¹tkiem dziecka. W takim

przypadku w umowie wyznacza siê innego zarz¹dcê, albo zarz¹d sprawowany

jest przez kuratora wyznaczonego przez s¹d. Kwestia ta jest równie¿ wa¿na ze

wzglêdu na mo¿liwoœæ powi¹zania faktu otrzymania kwoty œwiadczenia z umo-

wy ubezpieczenia z istnieniem i zakresem obowi¹zku alimentacyjnego

pozosta³ego przy ¿yciu rodzica. Zgodnie bowiem z treœci¹ przepisu art. 133

k.r.o., rodzice obowi¹zani s¹ do œwiadczeñ alimentacyjnych wzglêdem dziecka,

które nie jest jeszcze w stanie utrzymaæ siê samodzielnie, chyba ¿e dochody

z maj¹tku dziecka wystarczaj¹ na pokrycie kosztów jego utrzymania

i wychowania. Otrzymane przez dziecko œwiadczenie ubezpieczeniowe, je¿eli

jest odpowiednio wysokie, mo¿e zatem ograniczyæ obowi¹zek alimentacyjny

wzglêdem dziecka pozosta³ego przy ¿yciu rodzica. Problematyka ta wykracza

poza ramy niniejszego artyku³u, lecz zapewne bêdzie przedmiotem orzecz-

nictwa s¹dowego.

Znaczna czêœæ zak³adów ubezpieczeñ wypracowa³a zró¿nicowane rozwi¹za-

nia praktyczne dotycz¹ce stosowanych procedur wyp³aty œwiadczenia z tytu³u

ubezpieczenia na ¿ycie, jednak czêœæ nie ma ustalonej praktyki. Tymczasem

powstaje problem, jaka kwota œwiadczenia powoduje uznanie, ¿e jego wyp³ata

jest kwalifikowana jako przekroczenie zwyk³ego zarz¹du. Czy ¿¹danie przedsta-

wienia postanowienia s¹du nie mo¿e zostaæ uznane za utrudnienie przy wy-

p³acie œwiadczenia?

Problem nale¿ytego zabezpieczenia interesów i stworzenia optymalnych za-

sad wyp³aty œwiadczeñ istnieje tak¿e w stosunku do samych ubezpieczonych,

je¿eli wskutek zdarzenia losowego (np. wypadku) spe³niaj¹ przes³anki do bycia

uznanym za ubezw³asnowolnionego oraz osób o ograniczonej zdolnoœci do

czynnoœci prawnych i osób ubezw³asnowolnionych. Zdaniem autorek nale-

¿a³oby rozwa¿yæ, czy jednolite zasady wyp³aty œwiadczeñ nie powinny byæ przy-

jête przez ca³y rynek, np. jako dobre praktyki rynkowe, tak, aby z jednej stro-

ny wype³niæ obowi¹zki prawne w zakresie realizacji dyspozycji z³o¿onych przez

uprawnione do tego osoby w imieniu ma³oletniego, a z drugiej strony dzia³aæ

z nale¿yt¹ starannoœci¹ i dba³oœci¹ w wykonaniu woli klienta i celu, dla jakiego

umowa ubezpieczenia na ¿ycie zosta³a zawarta. Byæ mo¿e nale¿a³oby wyraŸnie

podkreœliæ, ¿e odmiennie powinna zostaæ uregulowana sytuacja ma³oletniego

do i powy¿ej 13 roku ¿ycia (inaczej, gdy „zarz¹dzaæ” sum¹ ubezpieczenia

mia³by np. szeœciolatek i szesnastolatek) lub po prostu zakwalifikowaæ dyspono-

wanie sum¹ ubezpieczenia jako czynnoœæ przekraczaj¹c¹ zwyk³y zarz¹d maj¹t-

kiem dziecka, ewentualnie wskazaæ zasady odpowiedniej kwalifikacji takiej

czynnoœci (np. wysokoœæ uzyskanej kwoty). Jest to szczególnie istotne, ze wzglê-

du na coraz wiêksze znaczenie prawid³owoœci przeprowadzanych procedur
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wyp³aty œwiadczeñ przez zak³ady ubezpieczeñ przy ocenie ich dzia³alnoœci do-

konywanej przez Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisjê

Nadzoru Finansowego.

Beata Mrozowska-Bartkiewicz

radca prawny, Warszawa

dr Ma³gorzata Serwach

Uniwersytet £ódzki

Bibliografia

Body³-Szymala P., Ma³oletni posiadaczem rachunku bankowego, cz. 1, Prawo Bankowe

2004, nr 12

Kucharski B., Ochrona spadkobierców, uprawnionych do zachowku oraz wierzycieli

w razie wskazania uposa¿onego w umowie ubezpieczenia na ¿ycie, Prawo Asekura-

cyjne 2015, nr 1, s. 47–63

Radwañski Z., Prawo cywilne – zarys wyk³adu, C.H. Beck, Warszawa 2005, s. 262

Pyzio³ W., Umowa rachunku bankowego a zasada swobody kontraktowania. Zagadnie-

nia wybrane, cz. 2, Prawo Bankowe 1996, nr 1, s. 91

Rogoñ D., Komentarz do art. 58 prawa bankowego, (w:) Prawo bankowe. Komentarz,

t. 1, red. F. Zoll, Zakamycze, Kraków 2005

Rogoñ D. Komentarz do art. 1–92, (w:) Prawo bankowe. Komentarz, t. 1, red. F. Zoll,

Zakamycze, Kraków 2005

Rogoñ D., Rachunek bankowy ma³oletniego, Prawo Bankowe 2002, nr 10, s. 73

Stroiñski E., Ubezpieczenia na ¿ycie: teoria i praktyka, Poltext, Warszawa 2003

Szpunar A., Charakter prawny wykonania zobowi¹zania, Rejent 1998, nr 5, s. 9

Wolak G., Wskazanie uposa¿onego w umowie ubezpieczenia na ¿ycie a ochrona intere-

sów spadkobierców i uprawnionych do zachowku, Prawo Asekuracyjne 2015, nr 2,

s. 56–70

The Issue of Payments of Life Insurance Contract Benefits

to Minors

Life insurance contracts are mostly concluded to protect the financial stability of the relatives, and

especially minor children. Polish law lacks a comprehensive solution to the issues of exercise of

asset management of the minor child, which will take into account social reality and expectations,

for example, through the possible establishment of the principles of the child’s property admini-

stration by means of last will and testament. This legal status influences the payment of benefits to

minor beneficiaries under life insurance contracts because of the insured parent’s limited impact

on the way of spending this amount by the child’s guardian, and particularly the protection of the

child’s financial interests. Insurance companies have implemented procedures to safeguard the

economic interests of beneficiaries, including minors within the existing legislative limits, by indi-

cating the amount for which it is necessary to present the family and guardianship court’s decision

for the payment of benefits. According to the authors, it is appropriate to create a good market pra-

ctice to standardize applied procedures, principally due to the pressure of legislators and insuran-

ce supervision on the efficient payment of insurance benefits.

Keywords: minor, beneficiary, life insurance, lack of legal capacity, legal representative, excee-

ding the ordinary management, disposal of the minor child’s assets.
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