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Zjawisko globalne
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Zjawisko polskie
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Zjawisko polskie
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Odrobina historii 
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Co?, Gdzie?

- Ubezpieczenia komunikacyjne.

- Ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń.

- Ubezpieczenia od kradzieży oraz  rabunku.

- Ubezpieczenia finansowe.
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Szkoda zgłoszona w UNIQA TU SA w 2008 r. Szkoda zgłoszona w UNIQA TU SA w 2009 r. 

W jaki sposób?

Za pomocą czego?
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Szkoda zgłoszona w UNIQA TU S.A. W 2008 r. Szkoda zgłoszona w PZU S.A. W 2007 r.

W jaki sposób?

Za pomocą czego?
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Fragment umowy kupna-sprzedaży samochodu przedstawionej przez 
poszkodowaną

Fragment umowy kupna-sprzedaży samochodu uzyskanej w trakcie 
prowadzenia czynności wyjaśniających

W jaki sposób?

Za pomocą czego? 
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Dlaczego?

� Nadarzyła się okazja.

� To dobra forma zarobkowania.

� Interes nie idzie.

� Praca się kończy.

� Inni też tak robią.

� Przecież się nie wyda. 
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Kto ?

� Klienci indywidualni.

� Zorganizowane grupy przestępcze.

� Pracownicy warsztatów samochodowych. 

� Policjanci.

� Pracownicy zakładów ubezpieczeń. 

� Ludzie o różnym statusie majątkowym i 

zawodowym.
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Prognozy

RYZYKARYZYKA

� Zwiększona ilość okazjonalnych 

sprawców usiłujących drogą

wyłudzenia odszkodowania 
poprawić swoją trudną sytuację

materialną.

� Ciągłe doskonalenie metod i form 

działania grup przestępczych 
utrudniające wykrycie i 

udowodnienie działań

przestępczych.

� Udział w organizacji przestępstw 

agentów i pracowników ZU.
� Wzrost zagrożenia 

przestępczością związaną z 

ubezpieczeniami finansowymi.

� Zagrożenia wynikające z 

rynkowej tendencji 
przyspieszania procesu likwidacji 

szkody.

� Zwiększona ilość okazjonalnych 

sprawców usiłujących drogą

wyłudzenia odszkodowania 
poprawić swoją trudną sytuację

materialną.

� Ciągłe doskonalenie metod i form 

działania grup przestępczych 
utrudniające wykrycie i 

udowodnienie działań

przestępczych.

� Udział w organizacji przestępstw 

agentów i pracowników ZU.
� Wzrost zagrożenia 

przestępczością związaną z 

ubezpieczeniami finansowymi.

� Zagrożenia wynikające z 

rynkowej tendencji 
przyspieszania procesu likwidacji 

szkody.

SZANSESZANSE

� Coraz skuteczniejsze 
rozpoznanie form i metod 
działania sprawców przez ZU. 

� Szybkie zwiększanie odporności    
ZU na wyłudzenia odszkodowań.

� Współpraca pomiędzy ZU w 
zakresie przeciwdziałania 
przestępczości 
ubezpieczeniowej.

� Coraz bardziej profesjonalne i 
skuteczne działanie Policji i 
Prokuratury.

� Coraz skuteczniejsze 
rozpoznanie form i metod 
działania sprawców przez ZU. 

� Szybkie zwiększanie odporności    
ZU na wyłudzenia odszkodowań.

� Współpraca pomiędzy ZU w 
zakresie przeciwdziałania 
przestępczości 
ubezpieczeniowej.

� Coraz bardziej profesjonalne i 
skuteczne działanie Policji i 
Prokuratury.
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Czy przestępcy mogą czuć się bezpieczni?  

� Możliwość wymiany informacji w celu 

przeciwdziałania przestępczości 

ubezpieczeniowej.
� Prowadzenie wewnętrznych 

postępowań wyjaśniających.

� Prowadzenie działań prewencyjnych.

� Wdrażanie narzędzi informatycznych 
– inteligentnych programów 

analitycznych wykrywających 

powiązania i typujących podejrzane 

szkody.

� Współpraca z organami ścigania, 
składanie zawiadomień o 

uzasadnionym podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa.

� Wykorzystywanie uprawnień

procesowych i występowanie ZU w 
charakterze oskarżyciela 

posiłkowego.

� Możliwość wymiany informacji w celu 

przeciwdziałania przestępczości 

ubezpieczeniowej.
� Prowadzenie wewnętrznych 

postępowań wyjaśniających.

� Prowadzenie działań prewencyjnych.

� Wdrażanie narzędzi informatycznych 
– inteligentnych programów 

analitycznych wykrywających 

powiązania i typujących podejrzane 

szkody.

� Współpraca z organami ścigania, 
składanie zawiadomień o 

uzasadnionym podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa.

� Wykorzystywanie uprawnień

procesowych i występowanie ZU w 
charakterze oskarżyciela 

posiłkowego.

� Aktywność Podkomisji PIU ds. 

przeciwdziałania przestępczości 

ubezpieczeniowej.
� Wymiana doświadczeń.

� Doskonalenie zakresu jakości i 

szybkości wymiany informacji 

pomiędzy ZU.
� Bazy danych PIU.

� Inspirowanie inicjatyw 

legislacyjnych ułatwiających 

przeciwdziałaniu i zwalczaniu 

przestępczości ubezpieczeniowej.
� Współpraca z Policją i innymi 

instytucjami.

� Aktywność Podkomisji PIU ds. 

przeciwdziałania przestępczości 

ubezpieczeniowej.
� Wymiana doświadczeń.

� Doskonalenie zakresu jakości i 

szybkości wymiany informacji 

pomiędzy ZU.
� Bazy danych PIU.

� Inspirowanie inicjatyw 

legislacyjnych ułatwiających 

przeciwdziałaniu i zwalczaniu 

przestępczości ubezpieczeniowej.
� Współpraca z Policją i innymi 

instytucjami.

Wspólne inicjatywy ZUWspólne inicjatywy ZUDziałania wewnątrz ZUDziałania wewnątrz ZU
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Czy przestępcy mogą czuć się bezpieczni?

Działania PolicjiDziałania Policji Działania ProkuraturyDziałania Prokuratury
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Zbliża się czas niemiłych niespodzianek

Wykrycie przestępstwa, Policja,

Prokuratura, Sąd

Prawomocny wyrok, 

Obowiązek naprawienia

szkody

Zwrot do ZU 

wyłudzonego odszkodowania

przez skazanego przez Sąd  nieuczciwego klienta

ZU, klient, umowa ubezpieczenia 

szkoda, wypłata odszkodowania przez ZU 
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Dziękuję za uwagę.


