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Interes ubezpieczeniowy w ubezpieczeniu mienia 
posiadanego na innej podstawie niż prawo 
własności

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie zakresu i granicy interesu ubezpieczeniowego w ubezpie-
czeniu mienia posiadanego na innej podstawie niż prawo własności. Autorka wskazuje, kiedy ubezpie-
czenia mienia jest dopuszczalne, a także jakie są konsekwencje braku interesu ubezpieczeniowego 
w razie uprzednio zawartej umowy ubezpieczenia mienia. 
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Wstęp

Interes ubezpieczeniowy oraz ryzyko ubezpieczeniowe stanowią ściśle ze sobą powiązane ele-
menty konstrukcyjne umowy ubezpieczenia. Występowanie interesu ubezpieczeniowego odróż-
nia umowę ubezpieczenia od umów hazardowych, będących jedynie zakładem o to, czy dane 
zdarzenie, określone w umowie, wystąpi lub nie. W przeciwieństwie od gier czy zakładów mają-
cych na celu wzbogacenie jednej strony kosztem drugiej, umowa ubezpieczenia ma służyć jako 
instrument kompensacji w doznanym uszczerbku. Na marginesie należy dodać, iż w razie braku 
interesu ubezpieczeniowego w celu uzyskania ochrony strony mogą posłużyć się np. gwarancją.1

Nie jest wykluczone, że z określonym składnikiem majątkowym mogą być związane interesy 
majątkowe różnych podmiotów (np. w relacji właściciel – najemca nieruchomości, który może 
utracić zysk z podnajmu danej rzeczy).2 O ile ubezpieczenie mienia objętego prawem własno-
ści nie budzi wątpliwości, o tyle problematyczne może wydawać się określenie, kiedy podmioty 
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Insurable insurance as a prerequisite of the property insurance if the 
insured does not own the property

The main aim of this article is to present the scope and boundaries of insurable interest in property 
insurance. It also considers insurable interest if the insurer does not own the insured property. The au-
thor reflects on when the insurance is legally permitted and what are the consequences should there 
be lack of insurable interest.
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