Zmiany w regulacjach dotycz¹cych umowy ubezpieczenia

Istotne zmiany w regulacjach dotycz¹cych
umowy ubezpieczenia wprowadzi³a ustawa
z 13 kwietnia 2007 roku o zmianie ustawy
Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (zwana dalej „Ustaw¹”).
Wesz³a ona w ¿ycie 10 sierpnia 2007 r.
Najwa¿niejsze zmiany

Sierpieñ 2007

Jakkolwiek ju¿ dotychczas obowi¹zuj¹ce
przepisy stanowi³y, ¿e sk³adkê oblicza siê za
czas trwania odpowiedzialnoœci ubezpieczyciela,
jednak¿e szereg ogólnych warunków
ubezpieczenia wy³¹cza³o mo¿liwoœæ zwrotu jej
czêœci w ró¿norodnych przypadkach.
Stosowanie powy¿szej regulacji mo¿e jednak
wywo³aæ szereg kontrowersji, szczególnie
w sytuacjach, gdy przed rozwi¹zaniem umowy
dosz³o ju¿ do zdarzenia ubezpieczeniowego
powoduj¹cego koniecznoœæ czêœciowej wyp³aty
sumy ubezpieczenia.

• Zrównanie pozycji prawnej podmiotów
gospodarczych niebêd¹cych osobami
fizycznymi z pozycj¹ ubezpieczyciela
poprzez uchylenie §5 w art. 384 i wprowadzenie
§4 w art. 805 kodeksu cywilnego. Na skutek tej
zmiany podmioty gospodarcze inne ni¿ osoby
fizyczne nie bêd¹ ju¿ traktowane w sposób
uprzywilejowany w stosunkach
z ubezpieczycielami. W szczególnoœci,
nie znajdzie ju¿ odpowiedniego zastosowania
zasada, wedle której postanowienia umowy
ubezpieczenia nie uzgodnione indywidualnie
z ubezpieczaj¹cym nie wi¹¿¹ go, je¿eli kszta³tuj¹
jego prawa i obowi¹zki w sposób sprzeczny
z dobrymi obyczajami, ra¿¹co naruszaj¹c jego
interesy.

• Wprowadzenie mo¿liwoœci ¿¹dania przez
klienta firmy ubezpieczeniowej obni¿enia
sk³adki w przypadku ujawnienia okolicznoœci
powoduj¹cych istotn¹ zmianê (zmniejszenie)
prawdopodobieñstwa wypadku w oparciu o art.
816 kodeksu cywilnego. Dotychczas tylko
ubezpieczyciel móg³ podwy¿szyæ sk³adkê
i to bez wzglêdu na istotnoœæ zmiany.

• Na³o¿enie na ubezpieczyciela obowi¹zku
rozliczenia siê z ubezpieczaj¹cym ze sk³adki
za okres niewykorzystanej ochrony
ubezpieczeniowej w oparciu o nowe brzmienie
art. 813 §1 kodeksu cywilnego. Obowi¹zek ten
wyst¹pi w sytuacji, gdy umowa ubezpieczenia
zosta³a rozwi¹zana przed up³ywem okresu,
na jaki by³a zawarta.

• Ograniczenie obowi¹zku ratowania
przedmiotu ubezpieczenia do u¿ycia
dostêpnych (a nie wszystkich dostêpnych)
œrodków w œwietle art. 826 kodeksu cywilnego.

• Mo¿liwoœæ przeniesienia praw z umowy
ubezpieczenia pomiêdzy zbywc¹
a nabywc¹ rzeczy ubezpieczonej za zgod¹
ubezpieczyciela w oparciu o znowelizowany
art. 823 kodeksu cywilnego.

• Modyfikacja odpowiedzialnoœci
ubezpieczyciela za szkody wyrz¹dzone
przez osoby, za które ubezpieczaj¹cy
ponosi odpowiedzialnoœæ w œwietle art.
827 kodeksu cywilnego.
• Wprowadzenie obowi¹zku uzyskania
zgody osoby trzeciej na objêcie jej
umow¹ ubezpieczenia na ¿ycie w oparciu
o art. 829 kodeksu cywilnego. Szczególnie
istotne problemy nowelizacja ta mo¿e mieæ
dla zawieranych po 9 sierpnia 2007 roku
umów grupowego ubezpieczenia na ¿ycie.
Ustawa, wprowadzaj¹c szereg istotnych
zmian do przepisów odnosz¹cych siê do
umowy ubezpieczenia, zawiera jednak
równie¿ przepisy mog¹ce wywo³ywaæ
w¹tpliwoœci interpretacyjne. NajwyraŸniej
przejawia siê to w regulacjach dotycz¹cych
rozliczenia sk³adki i umów ubezpieczenia
na ¿ycie zawieranych na cudzy rachunek.
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