
 
 

 

Jednym z podstawowych problemów klientów, którzy posiadają polisolokaty jest niemożność odzyskania 

wpłaconych składek z uwagi na stosowanie przez towarzystwa ubezpieczeniowe opłat za dokonanie 

wykupu ubezpieczenia na poziomie sięgającym 100 % wpłaconej kwoty. Przeciwko dopuszczalności 

pobierania przez ubezpieczycieli tego typu opłaty ze względu na istotę umowy kapitałowego 

ubezpieczenia na życie przemawia szereg argumentów: 

 Uprawnienie do wykupu ubezpieczenia powstaje w chwili zawarcia umowy kapitałowego 

ubezpieczenia na życie; z uprawnieniem tym skorelowanym jest obowiązek wypłaty wartości 

wykupu, aktualizowany przez wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie (uchwała SN z dnia 24 

stycznia 1996 r., III CZP 196/95). 

 Wypłata wartości wykupu należy do podstawowych obowiązków ubezpieczyciela, podobnie jak 

zwrot powierzonych środków pieniężnych w przypadku umowy rachunku bankowego. 

 Uczynienie zadość roszczeniu ubezpieczającego o wykup ubezpieczenia stanowi o należytym 

wykonaniu zobowiązania. Z tych względów niedopuszczalnym prawnie jest zastrzeżenie opłaty za 

dokonanie czynności, która nie ma charakteru dostatecznie wyodrębnionego prawnie świadczenia; 

w kategoriach prawo-cywilistycznych „opłata” powinna być traktowana jako wynagrodzenie  

za spełnienie świadczenia (wyrok SN z dnia 13 lipca 2005 r., I CK 832/04). 

 Podobnie jak wypłata środków z rachunku bankowego, tak i wypłata wartości wykupu ma charakter 

czynności technicznej. Sam fakt generowania kosztów przez dokonanie czynności technicznej nie 

uzasadnia jeszcze pobrania z tego tytułu opłaty jako ekwiwalentu ich poniesienia. 

Sądy wielokrotnie stwierdzały, iż stosowanie przez firmy ubezpieczeniowe opłat za dokonanie wykupu jest 

prawnie niedopuszczalne.  

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2012 r. (sygn. akt VI ACa 87/12) 

opłata likwidacyjna stanowi dla ubezpieczonego swoista sankcję za rezygnację z dalszego kontynuowania 

umowy bez powiązania jej z realnie poniesionymi wydatkami, w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia 

na rzecz konkretnej osoby, przy czym ma owo zastrzeżenie charakter uniwersalny tzn. jest całkowicie 

niezależne od wartości posiadanych przez ubezpieczonego jednostek uczestnictwa. Tak sformułowane 

postanowienie narusza dobre obyczaje gdyż sankcjonuje przejęcie przez ubezpieczyciela całości 

wykupionych środków w całkowitym oderwaniu od skali poniesionych przez ten podmiot wydatków.  

Nie wystarcza tu ogólnikowe powołanie się na rzekomo powszechnie znany fakt, że koszt wykupu 

alokowanych środków jest w pierwszych latach trwania umowy ubezpieczenia wyższy niż w następnych  

z uwagi na wyższe opłaty manipulacyjne. Nie stanowi też dostatecznego usprawiedliwienia dla stosowania 

tak rygorystycznego automatyzmy okoliczność, że umowy ubezpieczenia na życie mają ze swej natury 

długoterminowy charakter. Kwestionowany zapis rażąco narusza interes konsumenta gdyż prowadzi  

do uzyskiwania przez ubezpieczyciela pewnych korzyści, kosztem ubezpieczonego zwłaszcza wówczas, gdy 

ten ostatni zgromadzi na swoich rachunku osobistym aktywa o znacznej wartości. Słusznie zatem powód 

wskazywał, że przedmiotowa klauzula wypełnia dyspozycję przepisu art. 385[1] § 1 k.c. 

W konsekwencji klienci, którym tego typu opłaty zostały naliczone posiadają roszczenie o zwrot pobranej 

kwoty. 


