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Przeniesienie wierzytelności z umowy 
ubezpieczenia majątkowego

Celem artykułu jest prawna analiza istotnego dla praktyki zagadnienia przenoszenia wierzytelności 
z umowy ubezpieczenia majątkowego. W tym zakresie autor szczególną uwagę poświęca analizie treści 
przepisów art. 823 k.c. oraz 306–310 k.m. dotyczących przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia 
w razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia, a także wyjaśnieniu stosunku tych przepisów do ogólnej 
regulacji odnoszącej się do instytucji cesji. W dalszej części rozważań autor podejmuje próbę udziele-
nia odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim zakresie jest dopuszczalne przeniesienie wierzytelności wy-
nikającej z umowy ubezpieczenia na podmiot, który nie nabył wcześniej przedmiotu ubezpieczenia, 
a także na taki podmiot, któremu nie przysługuje żaden inny interes majątkowy w stosunku do ubez-
pieczonego dobra.
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Wprowadzenie

Przenoszenie wierzytelności wynikających z czynności prawnych typu zobowiązaniowego od-
grywa w praktyce doniosłą rolę dzięki instytucji umowy cesji. Pozwala ona zaspokajać różne, 
niedające się wyczerpująco wyliczyć, potrzeby uczestników obrotu prawnego1. Wyżej wymie-
niona instytucja wykorzystywana jest powszechnie również w celu przenoszenia wierzytelności 
powstałych na skutek zawarcia umowy ubezpieczenia. Przykładowo, częstym zjawiskiem jest 
przelew wierzytelności z tytułu ubezpieczenia na podmiot kredytujący ubezpieczoną rzecz, celem 
zabezpieczenia kredytu2. Zapotrzebowanie na obrót wierzytelnościami z ubezpieczenia istnieje 
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Transfer of rights arising from the contract of property insurance

The aim of the article is to analyze the issue of the transfer of rights arising from the contract of prop-
erty insurance. In this respect, the author gives specific attention to the content of art. 823 of the Civil 
code and art. 306–310 of the Maritime code which concern the problem of transfer of rights in the case 
of alienation of the insurance’s object, and the clarification of the relationship of these provisions 
to the general rules governing the assignment. The considerations outlined in the article concentrates 
also at answering the question whether and to what extent the rights arising from the contract of insur-
ance may be transferred to the person who has not acquired the insurance’s object or to the person who 
does not have any other insurable interest related to the property covered by insurance.
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