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Bezpoœrednia likwidacja szkód oparta

na porozumieniu pomiêdzy

ubezpieczycielami – uwagi

z perspektywy prawa konkurencji

Problem porozumieñ ubezpieczycieli o bezpoœredniej likwidacji szkód zosta³ przedstawiony

z punktu widzenia prawa ochrony konkurencji i konsumentów (prawa antymonopolowego).

W pierwszej kolejnoœci przeanalizowano, jaki jest wp³yw tych porozumieñ na konkurencjê na ryn-

ku ubezpieczeniowym. Wykazane zosta³o, i¿ wp³yw ten mo¿na zakwalifikowaæ jako ograniczanie

konkurencji na rynku w³aœciwym, zakazane zarówno przez prawo krajowe, jak i unijne. Poniewa¿

obydwa porz¹dki prawne dopuszczaj¹ wy³¹czenie niektórych porozumieñ spod zakazu ze wzglêdu

na to, ¿e per saldo wynika z nich dla konkurencji i konsumentów wiêcej korzyœci ni¿ strat, w arty-

kule poddano analizie zagadnienie, czy porozumienia o bezpoœredniej likwidacji szkód s¹ w stanie

spe³niæ przes³anki uzasadniaj¹ce ich wy³¹czenie.

S³owa kluczowe: bezpoœrednia likwidacja szkód, zakaz porozumieñ ograniczaj¹cych konkuren-

cjê, wy³¹czenia grupowe.

1. Uwagi ogólne

Od kilku lat na polskim rynku ubezpieczeniowym trwaj¹ przymiarki do

wprowadzenia systemu bezpoœredniej likwidacji szkód objêtych obowi¹zkowym

ubezpieczeniem odpowiedzialnoœci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicz-

nych. Systemy takie funkcjonuj¹ ju¿ w kilku innych pañstwach cz³onkowskich

Unii Europejskiej (np. Belgii, W³oszech, Hiszpanii, Grecji, Francji). W prakty-

ce da siê wyró¿niæ dwa modele umocowania prawnego tych systemów: albo

opieraj¹ siê one na samych porozumieniach pomiêdzy ubezpieczycielami, albo

na porozumieniach i przepisach prawa nak³adaj¹cych obowi¹zek zawarcia tych

porozumieñ i okreœlaj¹cych ich treœæ
1

. Tocz¹ca siê obecnie w Polsce dyskusja

na temat wprowadzenia systemu bezpoœredniej likwidacji szkód raczej zak³ada,

¿e odby³oby siê to wed³ug pierwszego z wymienionych modeli
2

. Zak³ady

ubezpieczeñ musia³yby wiêc wynegocjowaæ i zawrzeæ szczegó³owe porozu-

mienie reguluj¹ce wszystkie aspekty dzia³ania systemu w sposób respektuj¹cy
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Warto wszak¿e odnotowaæ, ¿e Powszechny Zak³ad Ubezpieczeñ SA na pocz¹tku kwietnia

2014 r. samodzielnie zacz¹³ oferowaæ swoim klientom mo¿liwoœæ bezpoœredniej likwidacji

szkód, wyrz¹dzonych im przez podmioty, których odpowiedzialnoœæ cywilna jest ubezpieczona

u innych ubezpieczycieli.



obowi¹zuj¹ce przepisy prawa – w tym prawa o ochronie konkurencji

i konsumentów.

Niniejszy artyku³ poœwiêcony jest analizie porozumieñ ubezpieczycieli

o bezpoœredniej likwidacji szkód z punktu widzenia prawa antymonopolowego.

Omówiony zostanie wiêc w pierwszej kolejnoœci wp³yw tych porozumieñ na

konkurencjê na rynku ubezpieczeniowym. Nastêpnie rozwa¿one zostanie, czy

porozumienia te mog¹ wchodziæ w zakres zakazu zawierania porozumieñ ogra-

niczaj¹cych konkurencjê, a jeœli tak, to czy mo¿liwe jest wy³¹czenie ich spod

tego zakazu ze wzglêdu na to, ¿e per saldo wynika z nich dla konkurencji i kon-

sumentów wiêcej korzyœci ni¿ strat.

2. Pojêcie bezpoœredniej likwidacji szkód

Bezpoœrednia likwidacja szkód polega na przejêciu funkcji badania zasadno-

œci roszczeñ i wyp³aty odszkodowania przez w³asnego ubezpieczyciela, tj. takie-

go, z którym poszkodowany zawar³ umowê ubezpieczenia odpowiedzialnoœci

cywilnej. Roszczenia poszkodowanego nie s¹ wiêc zaspokajane przez ubezpie-

czyciela odpowiedzialnoœci cywilnej sprawcy szkody, lecz przez zak³ad, wybrany

przez tego poszkodowanego (w ten sposób, ¿e zawar³ z nim swoj¹ umowê ubez-

pieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej). Po wyp³acie odszkodowania zak³adowi

ubezpieczeñ poszkodowanego przys³uguje w stosunku do zak³adu ubezpieczeñ

sprawcy szkody roszczenie o zwrot wyp³aconego œwiadczenia
3

. Systemy bezpo-

œredniej likwidacji szkód s¹ szczególnie przydatnym usprawnieniem funkcjono-

wania ubezpieczeñ odpowiedzialnoœci cywilnej posiadaczy pojazdów mecha-

nicznych. W tych ubezpieczeniach szkody – z uwagi na powszechnoœæ u¿ycia

pojazdów – wystêpuj¹ masowo, ponadto samo ubezpieczenie ma charakter obo-

wi¹zkowy, zatem sytuacja, gdy ubezpieczonym w zakresie odpowiedzialnoœci

cywilnej posiadaczy pojazdów jest zarówno sprawca szkody, jak i poszkodowany,

jest doœæ czêsta
4

.

3. Praktyka likwidacji szkód jako p³aszczyzna konkurencji pomiêdzy

ubezpieczycielami odpowiedzialnoœci cywilnej

Rozs¹dny ubezpieczaj¹cy, dokonuj¹c wyboru zak³adu, z którym ma zamiar

zawrzeæ umowê ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej, powinien siê kiero-

waæ przede wszystkim dwoma równorzêdnymi i wzajemnie powi¹zanymi kryte-

riami: zakresem oferowanej ochrony ubezpieczeniowej oraz wysokoœci¹ sk³ad-

ki. Z jego punktu widzenia najbardziej istotne jest bowiem to, aby zapewniæ so-

bie mo¿liwie najlepiej dopasowan¹ do swoich potrzeb ochronê za jak najni¿sz¹
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wych konieczne jest wszak¿e zastrze¿enie, i¿ ubezpieczycielowi, który wyp³aci³ œwiadczenie,

jego zwrot przys³uguje w takiej wysokoœci, jaka wynika z przyjêtych pomiêdzy cz³onkami syste-

mu zasad rozliczeñ rycza³towych.
4

M. Monkiewicz, op. cit., s. 222. Autor ten wyjaœnia, ¿e formalnie nie ma przeszkód, aby syste-

my bezpoœredniej likwidacji szkód by³y tworzone tak¿e w celu likwidacji szkód z wszelkich in-

nych ubezpieczeñ odpowiedzialnoœci cywilnej, ale zauwa¿a jednoczeœnie, ¿e od strony prakty-

cznej nie mia³oby to wiêkszego sensu ze wzglêdu na fakt, i¿ poszkodowany zazwyczaj nie jest

w tych przypadkach ubezpieczony.



sk³adkê. Praktyka danego ubezpieczyciela w dziedzinie likwidacji szkód, objê-

tych ubezpieczeniem odpowiedzialnoœci cywilnej, nie ma natomiast dla ubez-

pieczaj¹cego wiêkszego znaczenia. To nie on bêdzie w tym stosunku ubezpie-

czenia ewentualnym poszkodowanym, wiêc kwestia sprawnoœci i szybkoœci lik-

widacji przez ubezpieczyciela powsta³ej szkody go nie dotyczy. Dlatego te¿

w dziedzinie ubezpieczeñ odpowiedzialnoœci cywilnej praktyka likwidacji szkód,

stosowana przez poszczególne zak³ady, nie ma wiêkszego znaczenia jako p³asz-

czyzna konkurencji pomiêdzy nimi.

Prawid³owoœæ, i¿ praktyka likwidacji szkód nie jest brana pod uwagê przez

ubezpieczaj¹cych w procesie podejmowania przez nich decyzji o zawarciu albo

kontynuacji umowy ubezpieczenia z danym ubezpieczycielem, przejawia siê

szczególnie jaskrawo w dziedzinie obowi¹zkowych ubezpieczeñ odpowiedzial-

noœci cywilnej. W tym przypadku pañstwo stanê³o na stra¿y interesów osób po-

szkodowanych, wymuszaj¹c na ubezpieczycielach, poprzez wydanie stosow-

nych przepisów prawa, wysokie standardy likwidacji szkód
5

. W dziedzinie obo-

wi¹zkowych ubezpieczeñ odpowiedzialnoœci cywilnej na znaczeniu traci te¿

zupe³nie konkurencja produktowa (dotycz¹ca zakresu udzielanej ochrony), po-

niewa¿ warunki ubezpieczenia s¹ de facto w ka¿dym zak³adzie takie same.

W tej sytuacji najwa¿niejsz¹ p³aszczyzn¹ walki konkurencyjnej pomiêdzy ubez-

pieczycielami staje siê w ubezpieczeniach obowi¹zkowych wysokoœæ sk³adek
6

.

Powy¿sza sytuacja zmienia siê jednak diametralnie, gdy funkcjonuje system

bezpoœredniej likwidacji szkód. Ubezpieczaj¹cy, wybieraj¹c zak³ad, z którym za-

wrze umowê obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej, prze-

staje siê kierowaæ wy³¹cznie wysokoœci¹ sk³adki. W ka¿dej chwili mo¿e siê bo-

wiem zdarzyæ, ¿e sam stanie siê poszkodowanym i praktyka likwidacji szkód

u wybranego przez niego ubezpieczyciela stanie siê dla niego w³asnym doœwiad-

czeniem
7

. Dlatego te¿ zaczyna braæ ten aspekt dzia³alnoœci zak³adów pod uwa-

gê, czy to wybieraj¹c ubezpieczyciela po raz pierwszy, czy te¿ zastanawiaj¹c siê

nad kontynuacj¹ umowy z dotychczasowym.

4. Porozumienia o bezpoœredniej likwidacji szkód a zakaz zawierania

porozumieñ ograniczaj¹cych konkurencjê

Jak zosta³o ju¿ zaznaczone wczeœniej, bezpoœrednia likwidacja szkód wyma-

ga wspó³pracy pomiêdzy ubezpieczycielami, która mo¿e mieæ dwojakie umoco-

PRAWO ASEKURACYJNE 2/2014 (79) 57

Bezpoœrednia likwidacja szkód oparta na porozumieniu pomiêdzy ubezpieczycielami

5
M. Orlicki, Ubezpieczenia obowi¹zkowe, Warszawa 2011, s.429. Chodzi tu przede wszystkim

o rozbudowane przepisy art.14 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowi¹zko-

wych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komu-

nikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z póŸn. zm.).
6
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Trafnie ujmuj¹ to K. Lewandowska i R. Bedyñski, Likwidacja bezpoœrednia, Miesiêcznik

Ubezpieczeniowy 12/2009, s. 9, którzy pisz¹, i¿ w systemie bezpoœredniej likwidacji szkód

ubezpieczaj¹cy „przestaje byæ jedynie p³atnikiem sk³adki (…), ale staje siê klientem, który w

ka¿dej chwili mo¿e skorzystaæ z us³ug swojego ubezpieczyciela”, a „p³acona sk³adka daje mu

realn¹ korzyœæ, jak¹ jest mo¿liwoœæ skorzystania z likwidacji szkody przez wybranego przez

siebie ubezpieczyciela”.



wanie prawne. W przypadku, gdy wspó³praca ta opiera siê na regulacjach pub-

licznoprawnych, które nak³adaj¹ na uczestników rynku ubezpieczeniowego

obowi¹zek zawarcia stosownych porozumieñ i ramowo okreœlaj¹ ich treœæ,

przyj¹æ nale¿y, ¿e kooperacja zgodna z tymi przepisami jest „wyjêta” z zakresu

zastosowania zakazów porozumieñ ograniczaj¹cych konkurencjê. Znacznie

czêstszym modelem jest jednak inicjowanie bezpoœredniej likwidacji szkód

przez ubezpieczycieli, zawieraj¹cych miêdzy sob¹ stosowne porozumienia i na-

stêpnie stale kooperuj¹cych w oparciu o nie
8

. Powy¿ej wykazane zosta³o tak¿e,

¿e systemy bezpoœredniej likwidacji szkód oddzia³uj¹ na konkurencjê na rynku

ubezpieczeniowym. Mamy tu zatem do czynienia z porozumieniami przedsiê-

biorców, które wywieraj¹ wp³yw na konkurencjê na rynku i z tego wzglêdu ko-

nieczne jest przeanalizowanie ich zgodnoœci z przepisami prawa ochrony kon-

kurencji i konsumentów, maj¹cymi na celu przeciwdzia³anie porozumieniom

ograniczaj¹cym konkurencjê.

Zachowania przedsiêbiorców, dzia³aj¹cych na polskim rynku ubezpie-

czeniowym, podlegaj¹ ocenie z punktu widzenia krajowego i unijnego prawa

ochrony konkurencji. W obydwu tych porz¹dkach prawnych obowi¹zuje za-

kaz zawierania porozumieñ ograniczaj¹cych konkurencjê, który brzmi: „za-

kazane s¹ porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie,

ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku w³aœci-

wym (art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów; dalej:

u.o.k.i k., art.101 ust.1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; dalej:

TFUE)
9

.

Da siê wskazaæ dwa punkty stycznoœci bezpoœredniej likwidacji szkód z za-

kazami z art. 6 ust.1 u.o.k.i k. i art.101 ust. 1 TFUE. Po pierwsze, mo¿e ona pro-

wadziæ do ujednolicenia wysokoœci wyp³acanych przez ubezpieczycieli odszko-

dowañ, stanowi¹cej istotny czynnik, jaki potencjalni ubezpieczaj¹cy bior¹ pod

uwagê przy wyborze oferty. Po drugie, w funkcjonowanie systemu bezpoœred-

niej likwidacji szkód zasadniczo wpisane jest zrównanie kosztów postêpowania

likwidacyjnego, których wysokoœæ stanowi jeden z czynników decyduj¹cych

o konkurencyjnoœci ubezpieczycieli.

Pierwsze ze wspomnianych zagro¿eñ dla konkurencji, zwi¹zane z bezpo-

œredni¹ likwidacj¹ szkód, wynika z potrzeby uzgodnienia pomiêdzy ubezpieczy-

cielami, przynajmniej w podstawowym zakresie, zasad wyp³acania odszkodo-

wañ. Potrzeba ta bierze siê st¹d, i¿ odszkodowanie wyp³aca ubezpieczyciel, któ-

ry sam nie jest prawnie do tego zobowi¹zany, ale dzia³a na zlecenie innego

ubezpieczyciela, którego prawny obowi¹zek zap³acenia odszkodowania osobie

poszkodowanej wynika z zawartej przez niego umowy ubezpieczenia odpowie-
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dzialnoœci cywilnej
10

. Poniewa¿ ubezpieczyciel, który wykonuje czynnoœci

w celu ustalenia istnienia odpowiedzialnoœci lub wysokoœci œwiadczenia i nastê-

pnie wyp³aca odszkodowanie, dzia³a w imieniu i na rachunek ubezpieczyciela

odpowiedzialnego za szkodê, ten ostatni jest bardzo zainteresowany wynikiem

przeprowadzonego postêpowania likwidacyjnego. To przecie¿ na nim ostatecz-

nie spocznie ekonomiczny ciê¿ar wyp³aconego odszkodowania.

Uzgodnienia pomiêdzy ubezpieczycielami dotycz¹ce zasad wyp³acania od-

szkodowañ mog¹ byæ bardziej lub mniej œcis³e. Z punktu widzenia konkurencji

na rynku oraz interesów klientów, im luŸniejsze s¹ ustalenia ubezpieczycieli

w omawianym zakresie, tym lepiej. Najmniej groŸny dla konkurencji wydaje siê

taki system bezpoœredniej likwidacji szkód, w którym rozliczenia pomiêdzy

ubezpieczycielami nastêpuj¹ na podstawie faktycznie wyp³aconych odszkodo-

wañ, a regres odbywa siê na podstawie zasady wzajemnego uznania. Do funk-

cjonowania tej zasady wystarczaj¹cy jest taki poziom konsensusu pomiêdzy

ubezpieczycielami, który pozwala im dzia³aæ w zaufaniu do decyzji pozosta³ych.

Konkurencji znacznie bardziej zagra¿a natomiast system bezpoœredniej lik-

widacji szkód oparty na rozliczeniach rycza³towych. Polega on na tym, ¿e ustala

siê z góry kwotê, jak¹ ubezpieczyciel sprawcy szkody ma obowi¹zek zwróciæ

temu zak³adowi, który zaspokoi³ poszkodowanego (swojego klienta)
11

. Kwota ta

jest niezale¿na od wysokoœci zap³aconego w konkretnym przypadku odszkodo-

wania, a póŸniejsze rozliczenie pomiêdzy ubezpieczycielami ma charakter

zbiorczy: ka¿dy zak³ad musi zwróciæ ow¹ zrycza³towan¹ kwotê pomno¿on¹

przez iloœæ szkód zlikwidowanych na jego zlecenie przez pozosta³ych ubezpie-

czycieli
12

. Przyjêta przez rynek wysokoœæ zrycza³towanej kwoty de facto wyzna-

cza poziom odszkodowañ, jakie klienci mog¹ uzyskaæ, zg³aszaj¹c roszczenia

w systemie bezpoœredniej likwidacji szkód. Im ni¿sza bêdzie ta kwota, tym ni¿ej

ubezpieczyciele bêd¹ sk³onni szacowaæ wysokoœæ zg³aszanych szkód, na nie-

korzyœæ dla swoich klientów.

Koniecznym elementem systemu bezpoœredniej likwidacji szkód s¹ tak¿e

ustalenia ubezpieczycieli dotycz¹ce procedur likwidacji szkód oraz rozliczania

kosztów administracyjnych. Powoduje to zbli¿enie poziomu tych kosztów

u uczestnicz¹cych w systemie zak³adów, uœrednia siê zatem jeden z czynników,

który ma wp³yw na ich konkurencyjnoœæ. W literaturze zwraca siê uwagê, ¿e

proces ujednolicania procedur likwidacji szkód niekoniecznie musi prowadziæ

do obni¿enia kosztów likwidacji u ka¿dego z ubezpieczycieli w porównaniu z po-

ziomem sprzed porozumienia. W wyniku przyst¹pienia do systemu, ubezpie-

czyciel taki straci swoj¹ przewagê konkurencyjn¹, która umo¿liwia³a mu zdoby-

wanie klientów poprzez przenoszenie na nich korzyœci p³yn¹cych z wiêkszej

efektywnoœci
13

.
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Artyku³ 6 ust.1 u.o.k.i k. i art.101 ust.1 TFUE zakazuj¹ porozumieñ, któ-

rych celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie

w inny sposób konkurencji na rynku w³aœciwym. Opisany powy¿ej sposób

oddzia³ywania porozumieñ o bezpoœredniej likwidacji szkód na konkurencjê

na rynku ubezpieczeniowym mo¿na zakwalifikowaæ jako jej ograniczanie.

Wspomniane przepisy wymagaj¹, aby ograniczenie konkurencji by³o celem

lub skutkiem (alternatywa nieroz³¹czna) porozumienia. Tworzenie systemów

bezpoœredniej likwidacji szkód przez ubezpieczycieli z pewnoœci¹ nie ma na

celu ograniczania konkurencji pomiêdzy nimi, ale usprawnianie ich dzia³al-

noœci. Systemy te wywo³uj¹ jednak efekty uboczne w postaci ograniczeñ kon-

kurencji na rynku ubezpieczeniowym, st¹d te¿ nale¿y uznaæ, ¿e ograniczenia

konkurencji s¹ ich skutkiem w rozumieniu art. 6 ust. 1 u.o.k.i k. i art.101

ust.1 TFUE.

5. Wzglêdny charakter zakazu porozumieñ ograniczaj¹cych

konkurencjê: wy³¹czenia

Zakaz porozumieñ ograniczaj¹cych konkurencjê zawarty w art. 6 ust. 1

u.o.k.i k. i art. 101 ust. 1 TFUE nie ma bezwzglêdnego charakteru, poniewa¿

obydwaj prawodawcy – polski i unijny – przewidzieli odpowiednie, oparte na

analizie ekonomicznej instrumenty prawne, pozwalaj¹ce na odst¹pienie od nie-

go
14

. Niejednokrotnie bowiem porozumienia pomiêdzy przedsiêbiorcami wymy-

kaj¹ siê jednoznacznej ocenie – chocia¿ wywieraj¹ skutki antykonkurencyjne

i tym samym „wyczerpuj¹ dyspozycje antymonopolowych norm zakazu-

j¹cych”, jednoczeœnie potrafi¹ poci¹gaæ za sob¹ ró¿norodne korzyœci, zdolne

przewy¿szyæ owe ujemne nastêpstwa, kiedy „s¹ gospodarczo uzasadnione i pro-

wadz¹ do zwiêkszenia ekonomicznej efektywnoœci, czego skutkiem jest wzrost

dobrobytu konsumenckiego”
15

.

Instrumenty analizy ekonomicznej porozumieñ opieraj¹ siê na wywa¿eniu

ich anty– i prokonkurencyjnych skutków. Prawo polskie i unijne okreœlaj¹ czte-

ry przes³anki, których kumulatywne spe³nienie przez dane porozumienie naru-

szaj¹ce zakaz zawierania porozumieñ ograniczaj¹cych konkurencjê powoduje,

¿e jest ono wy³¹czone spod tego zakazu (dlatego instrumenty te okreœla siê mia-

nem wy³¹czeñ). Przes³anki wy³¹czenia zosta³y okreœlone w art. 8 ust.1 u.o.k.i k.

oraz art. 101 ust. 3 TFUE. Zgodnie z tymi przepisami porozumienia s¹ do-

puszczalne, je¿eli jednoczeœnie:

1) przyczyniaj¹ siê do polepszenia produkcji, dystrybucji towarów lub do postê-

pu technicznego lub gospodarczego;

2) zapewniaj¹ nabywcy lub u¿ytkownikowi odpowiedni¹ czêœæ wynikaj¹cych

z porozumieñ korzyœci;
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3) nie nak³adaj¹ na zainteresowanych przedsiêbiorców ograniczeñ, które nie

s¹ niezbêdne do osi¹gniêcia tych celów;

4) nie stwarzaj¹ tym przedsiêbiorcom mo¿liwoœci wyeliminowania konkurencji

na rynku w³aœciwym w zakresie znacznej czêœci okreœlonych towarów
16

.

Obowi¹zywanie art. 8 ust. 1 u.o.k.i k. i art.101 ust. 3 TFUE sprawia, ¿e poro-

zumienia, które spe³niaj¹ przes³anki w nich okreœlone, s¹ z mocy prawa wy-

³¹czone spod zakazów zawartych odpowiednio w art. 6 ust. 1 u.o.k.i k. i art. 101

ust. 1 TFUE. Przedsiêbiorcy, którzy zawieraj¹ porozumienie ograni-

czaj¹ce konkurencjê, musz¹ samodzielnie oceniæ, czy spe³nia ono

przes³anki wy³¹czenia, a nastêpnie musz¹ umieæ to wykazaæ w ewen-

tualnym postêpowaniu przed organem ochrony konkurencji, kwe-

stionuj¹cym legalnoœæ zawartego porozumienia. Spoczywa na nich

zatem ciê¿ar dowodu na okolicznoœæ spe³nienia przes³anek wy³¹cze-

nia.

6. Czy porozumienia o bezpoœredniej likwidacji szkód mog¹ spe³niaæ

przes³anki wy³¹czenia spod zakazu porozumieñ ograniczaj¹cych

konkurencjê?

Pierwsza przes³anka wy³¹czenia wymaga, aby porozumienie przyczynia³o

siê do „polepszenia produkcji, dystrybucji towarów lub do postêpu technicz-

nego lub gospodarczego”. Zawarty w niej wymóg mo¿na sprowadziæ do „pod-

niesienia efektywnoœci dzia³ania”
17

. Przes³anki tej w ¿adnym razie nie nale¿y

zawê¿aæ tylko do indywidualnych korzyœci, jakie porozumienie przynosi jego

uczestnikom. Aby uznaæ omawian¹ przes³ankê za spe³nion¹, porozumienie

musi tak¿e wywo³ywaæ obiektywne pozytywne skutki, takie jak racjonalizacja

dzia³alnoœci, obni¿enie poziomu cen, polepszenie jakoœci lub te¿ obs³ugi klien-

tów
18

. Tak rozumiane podnoszenie efektywnoœci dzia³ania jest powszechnie

przypisywane porozumieniom o bezpoœredniej likwidacji szkód. W literaturze

zgodnie podkreœla siê, ¿e przyczyniaj¹ siê one do znacznego przyspieszenia

postêpowania likwidacyjnego oraz obni¿enia kosztów administracyjnych

z nim zwi¹zanych
19

. Te dwa skutki s¹ ze sob¹ powi¹zane w ten sposób, ¿e obni-

¿enie kosztów administracyjnych jest nastêpstwem skrócenia czasu trwania

postêpowania likwidacyjnego. Zwraca siê tak¿e uwagê na to, ¿e sprawnie

dzia³aj¹cy system bezpoœredniej likwidacji szkód jest niejako „wizy-
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tówk¹” rynku ubezpieczeniowego i mo¿e poprawiaæ jego wizerunek

w oczach klientów, co przek³ada siê na ich wiêksze zainteresowanie

ubezpieczaniem siê
20

. Na ciekaw¹ zaletê dla ubezpieczycieli systemu bez-

poœredniej likwidacji szkód zwróci³ uwagê M. Monkiewicz: w tym systemie

„ewentualne wy³udzenia i oszustwa ubezpieczeniowe staj¹ siê dzie³em w³as-

nych ubezpieczonych, a nie «emigrantów». Mo¿e to zak³adom ubezpieczeñ

s³u¿yæ jako istotna wskazówka przy kszta³towaniu ich docelowych portfeli

ubezpieczeniowych, gdy¿ ich jakoœæ prze³o¿y siê wprost na ich wynik finanso-

wy”
21

.

Zgodnie z drug¹ przes³ank¹ z art. 8 ust. 1 u.o.k.i k. i art. 101 ust. 3 TFUE,

z wy³¹czenia korzystaj¹ takie porozumienia, które „zapewniaj¹ nabywcy lub

u¿ytkownikowi odpowiedni¹ czêœæ wynikaj¹cych z [tych – J.O.] porozumieñ

korzyœci”. Konieczne jest zatem nie tylko przysporzenie przez porozumienie

„korzyœci ogólnych, lecz ponadto sp³yniêcie ich na konsumentów”
22

, przy czym

generaln¹ zasad¹ jest, i¿ ich sytuacja musi byæ lepsza ni¿ przed zawarciem po-

rozumienia
23

.

W kontekœcie porozumieñ, dotycz¹cych bezpoœredniej likwidacji szkód,

przez nabywców lub u¿ytkowników, o których mowa w przepisach, nale¿y ro-

zumieæ ubezpieczaj¹cych i poszkodowanych (de facto chodzi tu o te same

podmioty, tylko wystêpuj¹ce w podwójnej roli). Korzyœci, jakie odnosz¹ one

jako ubezpieczaj¹cy s¹ konsekwencj¹ obni¿enia kosztów administracyjnych

ubezpieczycieli – powinno ono znaleŸæ swoje odbicie w obni¿onej wysokoœci

sk³adek
24

. Do korzyœci odczuwanych przez poszkodowanych nale¿y natomiast

przede wszystkim przyspieszenie postêpowania likwidacyjnego. W literaturze

wskazuje siê tak¿e, ¿e dziêki mo¿liwoœci zg³oszenia szkody swojemu ubezpie-

czycielowi odpowiedzialnoœci cywilnej poszkodowany jest „lepiej obs³u¿ony”,

poprawia siê tak¿e relacja i komunikacja pomiêdzy nim a jego ubezpieczycie-

lem
25

.

Zgodnie z trzeci¹ przes³ank¹ wy³¹czenia, porozumienie nie mo¿e nak³adaæ

na zainteresowanych przedsiêbiorców ograniczeñ, które nie s¹ niezbêdne do

osi¹gniêcia wynikaj¹cych z niego korzyœci (wymóg proporcjonalnoœci). Dopusz-

czalne jest zatem obci¹¿anie stron tylko takimi obowi¹zkami, które s¹ „absolut-

nie konieczne”
26

, przy czym pod tym k¹tem nale¿y oceniaæ treœæ, nasilenie oraz

czas trwania tych obowi¹zków
27

. Ponadto musi zostaæ stwierdzone, ¿e nie ma

¿adnych innych racjonalnych z ekonomicznego punktu widzenia, a zarazem
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mniej restrykcyjnych œrodków do uzyskania tych korzyœci, ni¿ analizowane po-

rozumienie
28

.

W kontekœcie porozumieñ o bezpoœredniej likwidacji szkód do ograniczeñ,

spe³niaj¹cych wymóg proporcjonalnoœci, mo¿na zaliczyæ ujednolicenie po-

miêdzy ubezpieczycielami kosztów postêpowañ likwidacyjnych (innych ni¿

wyp³acone odszkodowania). Jest to jeden z podstawowych warunków spraw-

nego funkcjonowania systemu bezpoœredniej likwidacji szkód, znacznie przy-

spieszaj¹cy dokonywanie rozliczeñ regresowych, który przy tym nie wywiera

bezpoœredniego wp³ywu na sytuacjê poszkodowanych. Nieco trudniej nato-

miast zakwalifikowaæ jako zgodne z przes³ank¹ proporcjonalnoœci uzgadnia-

nie pomiêdzy ubezpieczycielami wysokoœci odszkodowañ, w szczególnoœci, ¿e

do funkcjonowania systemów bezpoœredniej likwidacji szkód wystarczaj¹ca

jest zasada wzajemnego uznawania decyzji o wyp³acie i wysokoœci odszkodo-

wania. Wy³¹czenie spod zakazu systemu bezpoœredniej likwidacji szkód,

w którym ubezpieczyciele ujednolicili wysokoœæ odszkodowañ, wymaga³oby

wykazania, ¿e przynosi on znacznie wiêksze korzyœci, ni¿ system, w którym ta-

kiego ujednolicenia brak. Zdaniem Komisji Europejskiej wy³¹czenie takiego

systemu jest jednak mo¿liwe
29

.

Czwarta przes³anka wy³¹czenia zawiera wymóg, aby porozumienie nie stwa-

rza³o przedsiêbiorcom „mo¿liwoœci wyeliminowania konkurencji na rynku

w³aœciwym w stosunku do znacznej czêœci okreœlonych towarów”. Przepis ten

zakazuje zatem wyst¹pienia „najdalej id¹cego skutku antykonkurencyjnego”,

polegaj¹cego na tym, ¿e samodzielni dotychczas przedsiêbiorcy ca³kowicie lub

w bardzo du¿ym stopniu rezygnuj¹ z dalszej rywalizacji pomiêdzy sob¹
30

. Prze-

s³anka ta jest odzwierciedleniem przekonania, ¿e krótkoterminowe korzyœci nie

mog¹ przes³aniaæ d³ugoterminowych strat zwi¹zanych z wyeliminowaniem

konkurencji
31

.

Do oceny spe³nienia omawianej tu przes³anki w kontekœcie bez-

poœredniej likwidacji szkód nie nadaje siê raczej kryterium wielkoœci udzia³u

w rynku uczestników porozumienia. Wynika to z faktu, ¿e celowoœæ porozu-

mieñ o bezpoœredniej likwidacji szkód wzrasta wraz z anga¿owaniem siê
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w nie kolejnych ubezpieczycieli. Omawian¹ przes³ankê spe³ni zapewne

porozumienie o bezpoœredniej likwidacji szkód ograniczone np. jedynie

do szkód nie przekraczaj¹cych okreœlonej, zazwyczaj niewielkiej wysokoœci,

lub te¿ ograniczone do szkód jedynie okreœlonego rodzaju (np. tylko

w pojeŸdzie).

Z powy¿szego wynika, ¿e porozumienia dotycz¹ce bezpoœredniej likwidacji

szkód, które naruszaj¹ zakazy z art. 6 ust. 1 u.o.k.i k. oraz art. 101 ust. 1 TFUE,

mog¹ zostaæ spod nich wy³¹czone. Mo¿liwe jest bowiem takie ukszta³towanie

tych porozumieñ, aby spe³nia³y przes³anki z art. 8 ust. 1 u.o.k.i k. i art.101 ust. 3

TFUE.

7. Celowoœæ udzielenia wy³¹czenia grupowego

Zarówno w krajowym, jak i w unijnym porz¹dku prawnym wystêpuje in-

stytucja wy³¹czeñ grupowych udzielanych w drodze rozporz¹dzenia odpo-

wiednio Rady Ministrów albo Komisji Europejskiej. Rozporz¹dzenie takie

dotyczy zawsze okreœlonej kategorii porozumieñ, co oznacza, ¿e odnosi siê

do z góry nieoznaczonej liczby przypadków. Normy zawarte w tych roz-

porz¹dzeniach maj¹ charakter domniemañ prawnych
32

. Ich treœci¹ jest skie-

rowany do s¹dów i organów ochrony konkurencji nakaz przyjêcia, ¿e porozu-

mienia o cechach okreœlonych w rozporz¹dzeniu spe³niaj¹ przes³anki

wy³¹czenia – nastêpuje tym samym zdjêcie ciê¿aru dowodu na tê okolicz-

noœæ ze stron porozumienia. Jedyne, co musz¹ wykazaæ przedsiêbiorcy, to

stanowi¹cy podstawê domniemania fakt, i¿ porozumienie wchodzi w zakres

zastosowania norm danego rozporz¹dzenia o wy³¹czeniach grupowych, co

z pewnoœci¹ jest dowodem znacznie ³atwiejszym do przeprowadzenia, ni¿

dowód, ¿e zawarte pomiêdzy nimi porozumienie spe³nia wszystkie cztery

przes³anki wy³¹czenia. Wy³¹czenia grupowe s¹ wiêc instrumentem bardzo

pomocnym dla przedsiêbiorców, którzy chc¹ – ograniczaj¹c konkurencjê –

kooperowaæ w danej dziedzinie, bez nara¿ania siê na sankcje ze strony orga-

nów ochrony konkurencji.

Na poziomie unijnym Komisja Europejska, mimo legitymowania siê stosow-

nym upowa¿nieniem od Rady, zawartym w jej rozporz¹dzeniu kompetencyj-

nym nr 1534/91
33

, nigdy nie zdecydowa³a siê udzieliæ wy³¹czenia grupowego dla

porozumieñ pomiêdzy przedsiêbiorcami z sektora ubezpieczeniowego, do-

tycz¹cych bezpoœredniej likwidacji szkód
34

(jak dotychczas Komisja trzykrotnie

skorzysta³a z udzielonego jej upowa¿nienia, wydaj¹c rozporz¹dzenia wykonaw-
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cze nr 3932/92
35

, nr 358/2003
36

oraz nr 267/2010
37

). Na przestrzeni bez ma³a

æwieræwiecza, jakie up³ynê³o od wydania rozporz¹dzenia kompetencyjnego

Rady, zmianie uleg³y jednak deklarowane przez Komisjê powody takiego zacho-

wania. Przez d³ugi czas organ ten motywowa³ niewykorzystanie kompetencji

w zakresie bezpoœredniej likwidacji szkód brakiem wystarczaj¹cych doœwiad-

czeñ w indywidualnych sprawach
38

. Obecnie Komisja wycofuje siê z polityki

wspierania rozwoju rynku ubezpieczeniowego przy pomocy instrumentu sekto-

rowego wy³¹czenia grupowego, czego wyrazem jest najnowsze rozporz¹dzenie

wy³¹czaj¹ce nr 267/2010, w którym znalaz³o siê ju¿ miejsce tylko dla dwóch

z czterech dotychczas wy³¹czanych kategorii porozumieñ
39

. Nieobjêcie po raz

kolejny rozporz¹dzeniem wykonawczym porozumieñ dotycz¹cych bezpoœred-

niej likwidacji szkód pozostaje w zgodzie z t¹ now¹ tendencj¹. Komisja obecnie

uznaje, ¿e skoro dotychczas ubezpieczyciele je zawieraj¹cy obywali siê bez po-

mocy rozporz¹dzenia o wy³¹czeniach grupowych, to bêd¹ w stanie dalej funk-

cjonowaæ w ten sposób. Brak udogodnienia w postaci wy³¹czenia grupowego nie

niesie, jej zdaniem, ryzyka obni¿enia poziomu wspó³pracy w tym zakresie,

a z wprowadzeniem wy³¹czenia Komisja nie wi¹¿e koniecznego skutku w po-

staci podwy¿szenia siê tego poziomu.

W polskim porz¹dku prawnym brak jest odpowiednika rozporz¹dzenia kom-

petencyjnego Rady nr 1534/91. Zgodnie z art. 8 ust. 3 u.o.k.i k., Rada Mini-

strów mo¿e, w drodze rozporz¹dzenia, wy³¹czyæ okreœlone rodzaje porozumieñ,

naruszaj¹cych zakaz z art. 6 ust. 1 i spe³niaj¹cych przes³anki z art. 8 ust. 1,

bior¹c pod uwagê korzyœci, jakie mog¹ one przynieœæ. W przeciwieñstwie do ko-

mpetencji Komisji, której zakres jest zawê¿ony do kategorii porozumieñ wymie-

nionych w rozporz¹dzeniach kompetencyjnych Rady, upowa¿nienie ustawowe
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Rozporz¹dzenie Komisji nr 3932/92 z dnia 21 grudnia 1992 r. w sprawie stosowania art. 85

ust. 3 Traktatu do niektórych kategorii porozumieñ, decyzji i praktyk uzgodnionych w sektorze

ubezpieczeniowym (Commission Regulation (EEC) No 3932/92 of 21 December 1992 on the

application of Article 85(3) of the Treaty to certain categories of agreements, decisions and

concerted practices in the insurance sector), Dz. Urz. WE L 398 z 31.12.1992, s. 7.
36

Rozporz¹dzenie Komisji (WE) nr 358/2003 z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie stosowania

art. 81 ust. 3 Traktatu do niektórych kategorii porozumieñ, decyzji i praktyk uzgodnionych w

sektorze ubezpieczeniowym, Dz. Urz. UE L 53 z 28.02.2003, s. 8, Polskie Wydanie Specjalne,

rozdzia³ 8, t. 2, s. 230.
37

Rozporz¹dzenie Komisji (UE) nr 267/2010 w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumieñ, decyzji i praktyk uzgodnionych

w sektorze ubezpieczeniowym, Dz. Urz. UE L 83 z 30.03.2010, s. 1.
38

Zob. pkt 2 preambu³y do rozporz¹dzenia nr 3932/92 i pkt 3 preambu³y do rozporz¹dzenia

nr 358/2003.
39

W rozporz¹dzeniach nr 3932/92 i nr 358/2003 Komisja udzieli³a wy³¹czenia dla nastê-

puj¹cych czterech kategorii porozumieñ: 1) ustalania wspólnych podstaw taryf sk³adek na

podstawie wspólnie opracowanych danych statystycznych lub liczby zg³oszonych roszczeñ;

2) ustalania standardów ogólnych warunków ubezpieczeñ; 3) wspólnego ubezpieczania od

pewnych typów ryzyka; 4) badania i zatwierdzania urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych. W aktualnie

obowi¹zuj¹cym rozporz¹dzeniu nr 267/2010 wy³¹czone grupowo zosta³y ju¿ tylko porozumie-

nia nale¿¹ce do pierwszej i trzeciej z wymienionych wy¿ej kategorii – szerzej na temat roz-

porz¹dzenia nr 267/2010 zob. J. Orlicka, Nowe rozporz¹dzenie Komisji Europejskiej wy-

³¹czaj¹ce grupowo spod unijnego zakazu karteli porozumienia zawierane w sektorze ubez-

pieczeniowym, Prawo Asekuracyjne 2010, nr 2, s.78.



dla Rady Ministrów nie jest w ¿aden sposób ograniczone przedmiotowo. Mimo

to, Rada Ministrów w dziedzinie ubezpieczeñ, jak do tej pory, wydawa³a tylko

przepisy œciœle wzorowane na rozporz¹dzeniach wykonawczych Komisji
40

. Sko-

ro zaœ te ostatnie akty prawne nie okreœla³y warunków wy³¹czenia grupowego

dla porozumieñ ubezpieczycieli dotycz¹cych bezpoœredniej likwidacji szkód,

si³¹ rzeczy brakowa³o (i ci¹gle brakuje ) takich przepisów równie¿ na poziomie

krajowym. Polski ustawodawca jest oczywiœcie samodzielny w kszta³towaniu

polityki konkurencji na krajowym rynku ubezpieczeñ. Jeœli jego dotychczasowe

decyzje co do zakresu wy³¹czeñ grupowych dla tego sektora pokrywa³y siê z de-

cyzjami prawodawcy unijnego, nie by³o to wynikiem obowi¹zku podjêcia ich

w tym kszta³cie, tylko uznania, ¿e kierunek, w którym zmierza Komisja, jest

s³uszny tak¿e w realiach krajowego rynku ubezpieczeñ. Nic nie stoi zatem for-

malnie na przeszkodzie, aby – maj¹c na wzglêdzie ewentualne potrzeby

rynku polskiego – ustawodawca krajowy uzna³, ¿e najlepszym instru-

mentem, jaki mo¿e daæ ubezpieczycielom w celu zaspokojenia ich

potrzeb, jest udzielenie wy³¹czenia grupowego dla danej kategorii po-

rozumieñ.

Jak zaznaczono powy¿ej, proces tworzenia w Polsce systemu bezpoœredniej

likwidacji szkód, opartego na porozumieniu pomiêdzy ubezpieczycielami, musi

uwzglêdniaæ tak¿e obowi¹zuj¹ce regulacje antymonopolowe. W pañstwach,

w których dotychczas takie systemy powsta³y, porozumienia pomiêdzy ubezpie-

czycielami by³y konsultowane z organami ochrony konkurencji na etapie ich

projektowania
41

. Byæ mo¿e warto rozwa¿yæ, czy najlepszym sposobem

ukszta³towania œrodowiska prawnego dla funkcjonowania w Polsce systemu

bezpoœredniej likwidacji szkód nie by³oby udzielenie przez Radê Ministrów

wy³¹czenia grupowego dla tej kategorii porozumieñ. Stosowne przepisy mog³y-

by zapewne powstaæ przy wspó³pracy Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsu-

mentów z przedstawicielami rynku ubezpieczeniowego, wytyczaj¹c model
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40
Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wy³¹czenia niektórych kate-

gorii porozumieñ, zawieranych miêdzy przedsiêbiorcami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ ubezpie-

czeniow¹ spod zakazu porozumieñ ograniczaj¹cych konkurencjê (Dz. U. z 2002 r. Nr 137,

poz. 1151) by³o wzorowane na rozporz¹dzeniu Komisji nr 3932/92; rozporz¹dzenie Rady Mi-

nistrów z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie wy³¹czenia niektórych rodzajów porozumieñ, zawie-

ranych pomiêdzy przedsiêbiorcami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ ubezpieczeniow¹, spod zakazu

porozumieñ ograniczaj¹cych konkurencjê (Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 964) by³o wzorowane

na rozporz¹dzeniu Komisji nr 358/2003, a obecnie obowi¹zuj¹ce rozporz¹dzenie Rady Mini-

strów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie wy³¹czenia niektórych rodzajów porozumieñ, zawie-

ranych miêdzy przedsiêbiorcami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ ubezpieczeniow¹, spod zakazu

porozumieñ ograniczaj¹cych konkurencjê (Dz. U. z 2011 r. Nr 67, poz. 355), jest wzorowane

na rozporz¹dzeniu Komisji nr 267/2010.
41

O poprzedzaj¹cych utworzenie systemu bezpoœredniej likwidacji szkód w Belgii „negocjacjach

ubezpieczycieli pomiêdzy sob¹, a póŸniej pomiêdzy ubezpieczycielami a w³adzami” wspomina

D. Frala, Direct claims settlement system…, s.170. G. Pietrafesa i F. Cipolloni, Direct claims

settlement system in third-party motor insurance in Italy [w:] K. Ludwichowska (red.), Kom-

pensacja szkód komunikacyjnych…, s. 177–178 wymieniaj¹ „w³adze antymonopolowe” wœród

podmiotów zaanga¿owanych w tworzenie systemu bezpoœredniej likwidacji szkód we

W³oszech. Porozumienie hiszpañskiego rynku ubezpieczeniowego by³o notyfikowane Komisji

Europejskiej – zob. przypis 29.



bezpoœredniej likwidacji szkód „bezpieczny” z punktu widzenia prawa ochrony

konkurencji i konsumentów.

W tym kontekœcie warto zwróciæ uwagê na najœwie¿sze wydarzenia na ryn-

ku ubezpieczeniowym. W dniu 8 maja 2014 r. Walne Zgromadzenie Polskiej

Izby Ubezpieczeñ podjê³o decyzjê o wdro¿eniu bezpoœredniej likwidacji szkód

w drodze porozumienia. Spotka³o siê to z poparciem Komisji Nadzoru Finanso-

wego, wyra¿onym w jej wyst¹pieniu do Izby z dnia 12 maja 2014 r. W owym do-

kumencie Komisja „ze wzglêdu na istotny charakter proponowanego rozwi¹za-

nia” zwróci³a siê do samorz¹du ubezpieczycieli o przedstawienie jej do dnia

30 wrzeœnia 2014 r. szczegó³owych za³o¿eñ przysz³ego porozumienia, co za-

pewne ma na celu m. in. zapewnienie zgodnoœci tego porozumienia z obo-

wi¹zuj¹cym prawem.

dr Justyna Orlicka

prawnik w Kancelarii Radcy Prawnego Marcin Orlicki, Poznañ

Direct Claims Settlement Based on the Agreement between

Insurers – Remarks from the Competition Law Perspective

The present article is devoted to the overview of the insurers’ agreements on direct claims settle-

ment from the point of view of competition and consumer protection law (antitrust law). Firstly,

the impact of these agreements on competition in the insurance market has been studied. Secon-

dly, it has been shown that this influence can be classified as a restriction of competition on the re-

levant market, prohibited by both national and the EU legislations. Furthermore, because the two

legal orders allow the exemption of certain agreements from the prohibition due to the fact that on

balance they bring consumers and competition more benefits than losses, it has been analysed in

the article whether the agreements on direct claims settlement meet the conditions justifying the-

ir exemption.

Keywords: direct claims settlement, prohibition of restrictive agreements, block exemption.
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