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Uznanie roszczenia przez zakład ubezpieczeń. 
Case study

W wyniku ustaleń dokonanych w postępowaniu dotyczącym wyjaśnienia stanu faktycznego zdarzenia 
losowego, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, zakład ubezpieczeń wypłaca 
odszkodowanie lub świadczenie na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpiecze-
nia. W praktyce, zwłaszcza w sprawach dotyczących tzw. błędów medycznych, powstaje problem, jaki 
status oraz konsekwencje w postępowaniu sądowym będzie posiadać uznanie przez zakład ubezpie-
czeń roszczenia uprawnionego. W niniejszym tekście, w oparciu o konkretny stan faktyczny, zostanie 
ustalone jaki charakter prawny posiada takiego rodzaju uznanie, to jest, czy jest to uznanie właściwe 
czy niewłaściwe. Dodatkowo zostaną przeanalizowane konsekwencje materialnoprawne (m.in. prze-
rwanie biegu przedawnienia, przejście roszczeń na spadkobierców) i procesowe (m.in. możliwość 
rozpatrzenia sprawy w postępowaniu odrębnym, odmienności w postępowaniu dowodowym) uznania 
roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

Słowa kluczowe: uznanie właściwe, uznanie przez zakład ubezpieczeń, przerwanie bieg przedawnienia, 
skutki procesowe uznania, skutki materialnoprawne uznania

Wprowadzenie

Z przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej1 wynika, że zakład ubez-
pieczeń wypłaca odszkodowanie lub świadczenie na podstawie uznania roszczenia uprawnionego 
z umowy ubezpieczenia w wyniku ustaleń dokonanych w przeprowadzonym przez siebie postę-
powaniu dotyczącym ustalenia stanu faktycznego zdarzenia losowego, zasadności zgłoszonych 
roszczeń i wysokości świadczenia. Natomiast jeżeli przyznana kwota świadczenia nie jest zgodna 

1. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, tj. z dnia 26 maja 2017 r. 
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1170). – 52 –
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Claim adjusting by the insurance company. Case study

Performed analysis of the actual state after the fortuitous event determines the legitimacy of the claim 
and the amount of the benefit. The insurance company pays compensation or benefit based on the claim 
of the right-holder under the insurance contract. In practice, especially in cases concerning the so-called 
medical errors, a problem arises, what status and the consequences during the court proceedings will 
have the insurance company’s recognition of the right-holder’s claim. Here based on the actual state of 
law, we will determine what legal character such recognition bear and discuss whether it is justifiable. In 
addition, we will focus on exploration of the material and legal consequences of recognition of the claim 
(inter alia, interruption of the limitation period, transfer of claims to heirs) and litigation (including the 
possibility of considering a case in separate proceedings, dissimilarity in evidentiary proceedings).
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Keywords: admission of the claim, insurer’s admission of the interruption of the limitation period, legal 
consequences of recognition of the claim, substantive law consequences of the admission of the claim.
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