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Zwrot kosztów leczenia z tytułu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ...

PATRYK PIĄTKOWSKI

Zwrot kosztów leczenia z tytułu umowy 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  
na tle praktyki ubezpieczeniowej

Artykuł porusza zagadnienia związane z roszczeniami osób poszkodowanych o zwrot kosztów leczenia 
skierowanymi przeciwko sprawcy szkody oraz zakładowi ubezpieczeń udzielającemu sprawcy ochrony 
ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Autor prezentuje dorobek 
orzecznictwa sądów polskich ze szczególnym uwzględnieniem zakresu świadczeń, których pokrycia 
ma prawo żądać poszkodowany. Analizie poddano również praktyki ubezpieczycieli w zakresie zwrotu 
kosztów leczenia oraz uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 2016 roku o sygn. akt: III CZP 63/15. 
Powyższe orzeczenie jest rozstrzygnięciem zagadnienia prawnego przedstawionego przez Rzecznika 
Finansowego w przedmiocie odpowiedzialności ubezpieczyciela wynikającej z umowy obowiązkowego 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych z tytułu roszczenia 
o pokrycie kosztów prywatnego leczenia.

Słowa kluczowe: koszty leczenia, odpowiedzialność cywilna, pełna kompensacja szkody, zakład ube-
zpieczeń, poszkodowany.

Wprowadzenie

Przedmiotem niniejszego artykułu jest kwestia zakresu roszczenia poszkodowanego o zwrot 
„wszelkich kosztów” na podstawie art. 444 § 1 kodeksu cywilnego1 (dalej k.c.) rozpatrywana 
z punktu widzenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z tytułu umowy ubezpieczenia odpo-
wiedzialności cywilnej sprawcy szkody. Wymaga to w szczególności przybliżenia zasady pełnej 
kompensacji szkody wyrażonej w art. 361 § 2 k.c. oraz analizy przepisów związanych z poniesie-
niem szkody majątkowej na osobie. W artykule ukazano aktualne orzecznictwo sądów polskich 
w zakresie rodzaju zwrotu kosztów, do jakiego zobowiązany jest sprawca szkody, a co z tym 

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121).
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Akty prawne:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121).
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego 

i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. 2015 poz. 1348).
Wniosek z dnia 18 czerwca 2015 roku RU/116/AD/15, http://rf.gov.pl/pdf/wniosek_444_2015.pdf 

(13.10.2016 r.).

Summary

The article focuses on selected issues related to the claim of the injured party in accident for return the 
costs of treatment directed against the person liable for damage and his insurer under the insurance 
contract of civil liability. The author presents the current jurisprudence of particular emphasis on the 
range of services which cover injured party may request. Moreover in article was analyzed the practice 
of insurers in terms of return medical expenses and the judgment of the Supreme Court, which is the 
resolution of the legal issues presented by the Financial Ombudsman, concerning the liability of the 
insurer under a contract of compulsory insurance of civil liability of vehicle owners in respect claims 
for the cost of private treatment.

Keywords: medical expenses, civil liability, full compensation of damages, insurance company, injured 
party.
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