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Do tej pory udawało się uniknąć sporów sądowych dotyczących wykonania umów 
reasekuracji, ale ten stan nie będzie trwał wiecznie. A na taką okoliczność dobrze 
jest mieć dopracowaną umowę, która należycie zabezpiecza interesy spółki. – Paweł 

StykowSki

Umowa reasekuracji 
– dziś i w przyszłości

Komórki zajmujące się reasekuracją bar-
dzo niechętnie konsultują swoje umowy 
z prawnikami. Umowy reasekuracji 
oparte są na wzorach opracowanych na 
Zachodzie. Odnoszę wrażenie, że zwraca 
się uwagę tylko na najistotniejsze kwe-
stie, a pozostałe części umowy pozostają 
standardowe. Świadczy to o ogromnym 
zaufaniu pomiędzy kontrahentami. 

Taki stan rzeczy będzie trwał, dopóki 
nie dojdzie do pierwszego dużego sporu 
sądowego na gruncie umowy reasekuracji.

Obecny stan prawny
W chwili obecnej polskie prawo cywilne 
nie reguluje wprost umowy reaseku-
racji (ani tym bardziej umowy retro-
cesji). Jedyną wzmiankę o reasekuracji 
w Kodeksie cywilnym znajdziemy 
w art. 820, który stanowi, że przepisów 
o umowie ubezpieczenia nie stosuje się 
do ubezpieczeń morskich oraz „do ubez-
pieczeń pośrednich (reasekuracji)”. To 
wszystko.

To oznacza, że tak umowa reasekuracji, 
jak i umowa retrocesji są umowami nie-
nazwanymi – nie ma tytułu poświęconego 
im w k.c. ani żadnej innej ustawie. W tej 
sytuacji należy do nich stosować jedy-
nie przepisy ogólne prawa zobowiązań. 
Ewentualnie można rozważać stosowanie 
per analogiam przepisów o umowie ubez-
pieczenia, jednak brak jakiegokolwiek 
orzecznictwa w tej materii, które mogłoby 
zweryfikować tę hipotezę.

W konsekwencji strony umowy reasekuracji 
(i retrocesji) mają ogromną swobodę w jej 
kształtowaniu. Czasami wręcz wydaje się, że 
jej nadużywają. Gdybym miał krótko zde-
finiować umowę reasekuracji, powie-
działbym, że jest to umowa, w której 
zakład reasekuracji zobowiązuje się 
ponosić część ryzyka związanego 

z danym portfelem umów ubezpiecze-
nia, w zamian za co zakład ubezpieczeń 
płaci mu składkę reasekuracyjną. Nato-
miast można spotkać umowy reasekura-
cji przewidujące, że reasekurator przej-
mie na siebie np. 40% ryzyka w zamian 
za składkę reasekuracyjną równą składce 
ubezpieczeniowej. Czy to oznacza, 
że ubezpieczyciel oddaje całą zebraną 
składkę, lecz wciąż ponosi 60% ryzyka? 
Otóż nie – umowa przewiduje „pro-
wizję” dla zakładu ubezpieczeń. Pro-
wizja obniża składkę reasekuracyjną do 
poziomu adekwatnego do przenoszo-
nego ryzyka. Znacznie łatwiej byłoby 
zrezygnować ze stosowania prowizji 
i po prostu obniżyć wysokość składki 
reasekuracyjnej (ze 100% składki ubez-
pieczeniowej), lecz autorzy tego typu 
umów poszli inną drogą. Z prawnego 
punktu widzenia jest to dopuszczalne 
(wydaje się w granicach swobody umów 
z art. 3531 k.c.), lecz trudno zrozumieć, 
czemu tak umowa jest konstruowana.

wytyczne KnF i eiOpa
Jedyne istotne wymogi w zakresie tre-
ści umowy reasekuracyjnej znajdziemy 
w wydanych przez KNF w 2014 r. 
Wytycznych dotyczących reasekuracji 
biernej / retrocesji. Choć też nie ma ich 
zbyt dużo.

Znajdziemy tam przede wszystkim ogólną 
dyrektywę, aby postanowienia umowy 
jasno i precyzyjnie określały transfer 
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ryzyka, w tym co najmniej jego charakter, 
skalę i zakres odpowiedzialności. Ponadto, 
nieco bardziej precyzyjne wymogi wobec 
umowy reasekuracji:

 ¨ powinna być napisana w jasny spo-
sób, umożliwiający jej zrozumienie 
przez niezależną osobę zaznajomioną 
z tematyką reasekuracji;

 ¨ powinna zawierać definicje zrozumiałe 
stronom umowy (np. powszechnie 
używane w sektorze ubezpieczenio-
wym/reasekuracyjnym);

 ¨ powinna określać co najmniej: 
 y strony umowy, 
 y opis cedowanego ryzyka,
 y zakres przedmiotowy i czasowy 

odpowiedzialności reasekuratora, 
 y warunki/klauzule, w tym dotyczące 

wzajemnych rozliczeń oraz procesu 
rozwiązania umowy; 

 ¨ powinna jasno określać kwestie, które 
ograniczają wielkość ryzyka będącego 
przedmiotem transferu lub dopusz-
czają opóźnienia w płatnościach przez 
reasekuratora.

Wytyczne zwracają uwagę na reasekurację 
finansową – w razie jej stosowania zakład 
ubezpieczeń powinien mieć udokumen-
towane następujące elementy:

 ¨ informacje zapewniające pełne i wła-
ściwe zrozumienie przez niezależne 
osoby zaznajomione z tematyką rease-
kuracji charakteru i celu umowy,

 ¨ informacje dotyczące wszelkich 
umów lub porozumień, które wpły-
wają bezpośrednio na przepływy 
środków pieniężnych z reasekuracji 
finansowej, 

 ¨ szacunkowe wielkości przepływów 
środków pieniężnych, w tym prowizji 
i wszelkich innych płatności z tytułu 
reasekuracji finansowej, jak również 
terminy tych przepływów, 

 ¨ określenie wpływu finansowego rease-
kuracji finansowej na wypłacalność 
zakładu.

W przypadku niektórych umów można 
mieć wątpliwości, czy jest to reaseku-
racja finansowa. Na pewno nie pomaga 
jej dość nieostra definicja zawarta 
w wytycznych KNF: reasekuracja finan-
sowa (ograniczona) – umowa reasekuracji, 

której charakterystyczną cechą jest ograni-
czony transfer ryzyka ubezpieczeniowego. 
Ponadto cechami charakterystycznymi dla 
reasekuracji finansowej są: 
a) transfer ryzyk innych niż ryzyko ubezpie-

czeniowe (np. ryzyko inwestycyjne, ryzyko 
kredytowe, ryzyko stopy procentowej) lub 
połączenie w umowie transferu ryzyka 
i elementu finansowania, 

b) uwzględnianie wartości pieniądza w czasie 
oraz zysków inwestycyjnych, 

c) wieloletni charakter umów.

Wśród dokumentów wydanych przez 
EIOPA znajdziemy Wytyczne dotyczące 
stosowania umowy reasekuracji czynnej do 
podmodułu ryzyka aktuarialnego w ubez-
pieczeniach innych niż ubezpieczenia na 
życie. Odnoszą się w dużej mierze do 
klęsk żywiołowych i zdarzeń katastro-
ficznych. Z jednej strony mają charakter 
dość ogólny, ale wiele ich postanowień 
dotyczy kwestii bardzo technicznych. 
W ramach niniejszego artykułu trudno 
przedstawić treść wytycznych EIOPA 
nawet w ogólnym zarysie. 

nOwe zasady
W 2015 r. grupa nauczycieli akademic-
kich (z uniwersytetów w Zurychu, Wiedniu 
i Frankfurcie) oraz praktyków zaproponowała 
rozpoczęcie prac nad opracowaniem Principles 
of Reinsurance Contract Law (PRICL), czyli 
zasad prawa umów reasekuracji. Celem tych 
prac jest spisanie prawa zwyczajowego 
obowiązującego w obrocie międzynaro-
dowym w tym zakresie. 

W PRICL zostaną uregulowane wszyst-
kie kwestie kluczowe z punktu widzenia 
prawników: prawa i obowiązki stron 
umowy, zasady odpowiedzialności za 
naruszenie umowy, zasady agregacji 
i alokacji szkód, zasady wyboru prawa 
właściwego dla umowy i postanowienia 
dotyczące zachowania poufności.

Intencją autorów jest, aby PRICL sta-
nowiło soft law – zestaw reguł, które 
na życzenie stron mogą stać się częścią 
umowy. Oznacza to, że PRICL nie 
zostaną wprowadzone przez unijne lub 

krajowe prawo. Jedyny sposób, aby zna-
lazły zastosowanie, to wyraźne zastrze-
żenie w treści umowy reasekuracji, że 
do umowy stosuje się PRICL. Warto 
również pamiętać o klauzuli arbitrażo-
wej – żeby ewentualny spór trafił do 
sądu/trybunału, który będzie w stanie 
PRICL zastosować.

Jako że tekst PRICL nie jest jeszcze dostępny, 
a prace będą trwały jeszcze kilkanaście 
miesięcy, trudno przewidzieć, na ile dobre 
narzędzie otrzymamy. Może się okazać, 
że PRICL będzie bardzo sensownym 
zbiorem reguł, ale mimo to nie będzie 
wykorzystywany w praktyce. Skoro do 
tej pory osoby odpowiedzialne za rease-
kurację niechętnie widziały wprowadza-
nie jakichkolwiek zmian w umowach, 
wydaje się prawdopodobne, że powo-
ływanie się na PRICL zwyczajnie nie 
będzie praktykowane.

Jesteśmy, żeby pomóc
Rozumiem obawy przed zmianami 
w umowach reasekuracji. Jednak nie 
wszystkie zmiany to zmiany na gorsze. 
Śmiem twierdzić, że zmiany propono-
wane przez prawników mogą być zmia-
nami na lepsze. 

Do tej pory udawało się uniknąć sporów 
sądowych dotyczących wykonania umów 
reasekuracji, ale ten stan nie będzie trwał 
wiecznie. A na taką okoliczność dobrze 
jest mieć dopracowaną umowę, która 
należycie zabezpiecza interesy spółki. 
W razie sporu może być trudno wytłu-
maczyć przełożonym, dlaczego umowy 
nie oglądał żaden prawnik.

O poziomie zaniedbań w umowach 
reasekuracji najlepiej może świadczyć 
anegdota przytoczona na niedawnej 
konferencji AIDA Europe w Warsza-
wie – w przypadku niektórych sporów 
sądowych bardzo trudno było ustalić 
w ogóle, jakie prawo jest właściwe dla 
danej umowy. Dla nieprawników dodam, 
że ustalenie prawa właściwego jest nie-
zbędne do analizy umowy pod kątem 
prawnym. q
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Źródło: Opracowanie własne.
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