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Outsourcing likwidacji szkód ubezpieczeniowych 
w ubezpieczeniu ochrony prawnej

W artykule zwrócono uwagę na problematykę uregulowań outsourcingu ubezpieczeniowego w świetle 
nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Zagadnienie outsourcingu zostało 
zawężone na potrzeby artykułu do problematyki likwidacji szkód ubezpieczeniowych w ubezpieczeniu 
ochrony prawnej. W omówieniu problemu likwidacji szkód z ubezpieczenia ochrony prawnej odniesiono 
się do przyczyn rozwoju tego typu likwidacji w ramach outsourcingu. Ponadto wskazano na złożony 
charakter świadczeń z ubezpieczenia ochrony prawnej oraz jego konsekwencje dla likwidacji szkód.

Słowa kluczowe: outsourcing, ubezpieczenie ochrony prawnej, likwidacja szkód, pośrednictwo ubez-
pieczeniowe, działalność ubezpieczeniowa.

Wprowadzenie

Outsourcing odgrywa istotną rolę w nowoczesnym zarządzaniu zakładem ubezpieczeń. Powierzenie 
likwidacji szkód ubezpieczeniowych podmiotom trzecim stanowi jedną z bardziej „wrażliwych” 
czynności dla zakładu ubezpieczeń, dlatego też można spotkać się z istotnymi ograniczeniami 
jego dopuszczalności. Ograniczenia te wynikają w przeważającej większości przypadków z we-
wnętrznych regulacji zakładów ubezpieczeń, a od 1 stycznia 2016 roku – także z nowej ustawy 
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej1 (dalej także: u.dz.u.r.). Z punktu widzenia ni-
niejszej analizy bardzo interesujący wydaje się fakt, że powyżej opisana tendencja nie znajduje 
odzwierciedlenia w likwidacji szkód w ramach ubezpieczenia ochrony prawnej. Zdecydowana 
większość zdecydowała się na częściowy lub całkowity outsourcing likwidacji szkód – zarówno 
w ramach grup kapitałowych, jak i poza nimi. 

1. Dz. U. 2015, poz. 1844.
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Outsourcing of insurance claims handling on legal expenses insurance

It has been pointed out in the article on the new regulations of insurance outsourcing according to 
new insurance and reinsurance activity act. Subject of outsourcing was narrow to insurance claims 
handling on legal expenses insurance. In scope of insurance claims handling on legal expenses insur-
ance Author adress to couse of development this kind of claims handling. Moreover it was said that 
complex type of insurance provisions from legal expenses insurance has great impact on outsourced 
insurance claims handling.
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activity.
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