
Aspekt prawny kary dla PZU 

PZU ukarany 

W wydanej w dniu 30 grudnia 2009 r. decyzji Prezes UOKiK stwierdził stosowanie przez PZU S.A. 
w Warszawie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, polegającej na zamieszczeniu 
w umowach zawieranych z konsumentami niedozwolonych postanowień umownych wpisanych do 
rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone. UOKiK nakazał PZU zaniechania 
ich stosowania i jednocześnie nałożył na spółkę karę pieniężną w wysokości blisko 15 mln złotych. 
Przeprowadzona kontrola wykazała, iż stosowane przez PZU niedozwolone klauzule umowne 
znalazły się w niemal czterech milionach umów zawartych z konsumentami. 

Uznanie określonego postanowienia umowy zawieranej z udziałem konsumentów za niedozwolone 
uzależnione jest od wystąpienia w zasadzie trzech okoliczności. Po pierwsze, postanowienia nie 
zostały indywidualnie uzgodnione z konsumentem, tzn. konsument nie miał rzeczywistego wpływu 
na ich treść. Po drugie, postanowienia kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny 
z dobrymi obyczajami (np. świadome wykorzystanie niewiedzy konsumenta, czy naruszenie zasady 
równorzędności stron). Wreszcie po trzecie – konsekwencją takiego właśnie układu praw 
i obowiązków musi być rażące naruszenie interesów konsumenta polegające na szczególnej 
i nieusprawiedliwionej dysproporcji praw i obowiązków przedsiębiorcy i konsumenta na niekorzyść 
tego ostatniego. Postanowienia umowy spełniające powyższe warunki przesądza o ich 
niedozwolonym charakterze, co skutkuje niezwiązaniem nimi konsumenta. Umowa wiąże natomiast 
w pozostałym zakresie. Rejestr niedozwolonych postanowień umownych jest ogólnie dostępny na 
stronie internetowej UOKiK, co umożliwia wgląd do wszystkich dotychczas zakwestionowanych 
postanowień umownych zamieszczonych w umowach zawieranych z konsumentami. 

Decyzja UOKiK w sprawie PZU w chwili obecnej nie jest jeszcze prawomocna, PZU przysługuje 
bowiem odwołanie od niej do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Od wyroku sądu ochrony konkurencji 
i konsumentów PZU przysługiwać będzie na ogólnych zasadach apelacja do Sądu Apelacyjnego 
w Warszawie, a od wyroku sądu drugiej instancji – skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego. Zatem 
postępowanie sądowe w sprawie charakteru prawnego niektórych postanowień umów, których 
stroną jest PZU może być jeszcze długotrwałe. Dopiero uprawomocnienie się decyzji UOKiK, 
poprzez uprawomocnienie się ostatniego z orzeczeń sądowych w sprawie, sprawi że konsumenci 
będący klientami PZU będą mogli powoływać się na skutki uznania określonych postanowień umów 
łączących ich z PZU za niedozwolone i na tej podstawie dochodzić od PZU swoich praw. 

Niezależnie od powyższych rozstrzygnięć, w każdym przypadku w razie jakichkolwiek problemów 
z ubezpieczycielem, konsument może zwrócić się o pomoc do Rzecznika Ubezpieczonych. 
Ewentualny spór można rozstrzygnąć przed sądem polubownym działającym przy Rzeczniku 
Ubezpieczonych. 
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