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Początek biegu terminu przedawnienia roszczeń poszkodowanego wobec ubezpieczyciela...
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Początek biegu terminu przedawnienia roszczeń 
poszkodowanego wobec ubezpieczyciela 
w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej

Opracowanie jest poświęcone ustaleniu zasad określania początku biegu przedawnienia bezpośrednie-
go roszczenia poszkodowanego wobec ubezpieczyciela w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej 
w przypadku różnych podstaw prawnych roszczeń o naprawienie szkody. Przepisy Kodeksu cywilnego 
nie regulują tej kwestii wprost, stwierdzając tylko ogólnie, że roszczenia bezpośrednie poszkodowane-
go wobec ubezpieczyciela przedawniają się w terminie przewidzianym dla tych roszczeń w przepisach 
o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym lub wynikłą z niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązania, a więc w przepisach regulujących przedawnienie roszczenia 
poszkodowanego wobec ubezpieczonego. Nie sprecyzowano jednak, jak określić początek biegu tego 
terminu. W opracowaniu przyjęto, że również początek biegu przedawnienia roszczeń bezpośrednich 
poszkodowanego wobec ubezpieczyciela należy w każdym przypadku ustalić na podstawie tych prze-
pisów, które określają początek biegu tego terminu dla roszczenia wobec ubezpieczonego, niezależnie 
od podstawy prawnej tego roszczenia.

Słowa kluczowe: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, actio directa, przedawnienie, wymagalność 
roszczenia, roszczenie odszkodowawcze.

Wprowadzenie

Kwestia przedawnienia roszczeń o odszkodowanie lub zadośćuczynienie przysługujących poszko-
dowanemu wobec ubezpieczyciela w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej została 
uregulowana w sposób szczególny. Jak wynika z art. 819 § 3 k.c., roszczenia te przedawniają się 
z upływem terminu przewidzianego dla tych roszczeń w przepisach o odpowiedzialności za szkodę 
wyrządzoną czynem niedozwolonym lub wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania 
zobowiązania. Przepis ten budzi wątpliwości interpretacyjne w wielu aspektach i trafnie zarzuca się 
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Beginning of the limitation period for claims of the injured party against 
the insurer in civil liability insurance

The provisions of the Civil Code do not directly determine the beginning of the statute of limitations 
of a direct claim of the injured party against the insurer in civil liability insurance. Article 819.3 of the Civil 
Code only states in general terms that direct claims of the injured party against the insurer become 
time-barred within the time limit set for such claims in the provisions on liability for damage caused 
by a tort, or arising from the non-performance or improper performance of an obligation, i.e., in the pro-
visions specifying the limitation of claims of the injured party against the insured. There are doubts 
as to how to determine the beginning of the limitation period in the case of various legal bases for claims 
for compensation of damage. The author assumes that the beginning of the running of the limitation 
period for direct claims of the injured party against the insurer should also be determined in each case 
on the basis of those provisions that determine the beginning of the running of limitation period for 
the claim against the insured, regardless of the legal basis of the claim.

Keywords: civil liability insurance, actio directa, statute of limitations, due date of a claim, claim for 
indemnity.
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