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REKLAMACJA OD DECYZJI Z DNIA XX XXXXXXXX 202X r.  

 

Działając w imieniu własnym składam reklamację od decyzji z dnia xx xxxx 2020 r.  

 

UZASADNIENIE: 

 

Jestem właścicielem pojazdu marki XXXXX o numerze rej. XXXXXXX Dnia XX XXX 2020 r. doszło 
do powstania szkody polegającej na uszkodzeniu pojazdu. Zdarzenie zostało zgłoszone do 
zakładu ubezpieczeń XXXXXXXXXX. Pismem z dnia XXXXXXXXXX r. ubezpieczyciel odmówił 
wypłaty odszkodowania. W uzasadnieniu ograniczył się do ogólnikowego wskazania odmowy 
zupełnie pomijając moje wyjaśnienia i przedłożoną dokumentację.   

 

W tym miejscu należy jednoznacznie stwierdzić, że roszczenie zostało nieuznane bez 
należytego uzasadnienia i w sprzeczności ze sztuką likwidacji szkody. Jak wskazywał 
wielokrotnie Sąd Najwyższy (Wyrok SN z dnia 18 listopada 2009 r. (sygn. II CSK 257/09); 
Wyrok SN z dnia 7 sierpnia 2003 r. (sygn. IV CKN 387/01), postępowanie likwidacyjne  
z założenia nie jest postępowaniem spornym, w jakim mógłby funkcjonować ciężar dowodu  
w rozumieniu art. 6 k.c. W postępowaniu likwidacyjnym poszkodowany ma niewielkie 
obowiązki proceduralne, do których należy, oprócz wystąpienia z wnioskiem, przede wszystkim 
udokumentowanie szkody powstałej na skutek wypadku ubezpieczeniowego, natomiast 
zasadniczy ciężar tego postępowania spoczywa na zakładzie ubezpieczeń. Przytoczona 



argumentacja świadczy dobitnie o tym, że wymogi postępowania likwidacyjnego w zakresie 
ciężaru dowodu odbiegają od wymogów dowodowych procesu cywilnego. Bez wątpienia to 
zakład ubezpieczeń musi natomiast udowodnić fakty, które wpływają na wyłączenie lub 
ograniczenie odpowiedzialności, jak też fakt naruszenia przez roszczącego obowiązków 
uzasadniających odmowę zapłaty odszkodowania lub jego zmniejszenie. 

 

Dopełnienie przez zakład ubezpieczeń wszystkich opisanych obowiązków wynikających  
z zawartej umowy ubezpieczenia należy rozpatrywać w kontekście ciążącego na nim obowiązku 
należytego wykonania zobowiązania. Stosownie bowiem do treści art. 355 k.c. dłużnik 
obowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju, a należytą 
staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określa się 
przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności. Jak słusznie zaznaczył Sąd 
Najwyższy w wyroku z dnia 18 listopada 2009 r. (sygn. akt II CSK 257/09), uchylanie się przez 
ubezpieczyciela od spełnienia świadczenia oznacza, że umowa ubezpieczenia nie spełnia swej 
funkcji ochronnej. Takie działanie ubezpieczyciela stanowi akt nielojalności i złej wiary, przez 
co nie może korzystać z ochrony prawnej. 

Jeżeli zakład ubezpieczeń nie jest w stanie wykazać ponad wszelką wątpliwość, że przyczyną 
szkody była XXXXXX, to zmuszony jest do weryfikacji dotychczasowego stanowiska. 

W tym miejscu należy jednoznacznie stwierdzić, że stanowisko ubezpieczyciela stanowi rażące 
naruszenie obowiązującego porządku prawnego regulującego działalność ubezpieczeniową. 
Istotą umowy ubezpieczenia jest spełnienie przez ubezpieczyciela świadczenia, które polega w 
szczególności na zapłacie określonego odszkodowania albo umówionej sumy pieniężnej po 
zajściu wypadku określonego w umowie ubezpieczenia. Ubezpieczający zobowiązany jest 
natomiast zapłacić składkę. Bezspornym jest, że w przedmiotowym przypadku XXXXXXX uchyla 
się od wykonania zawartej umowy ubezpieczenia czyniąc to w sposób bezpodstawny i mający 
na celu li tylko wykorzystanie swojej dominującej pozycji względem Poszkodowanego.  Tym 
bardziej nie znajduje akceptacji postępowanie ubezpieczyciela, iż linia orzecznicza  
w podobnych przypadkach jest jednoznaczna i sądy zawsze orzekają na korzyść występujących 
z roszczeniem. 

W związku z powyższym wzywam do zmiany stanowiska i wypłaty odszkodowania 

W razie zaniechania spełnienia wszystkich moich roszczeń, skieruję sprawę na drogę 
postępowania sądowego, co spowoduje powstanie dodatkowych kosztów sądowych, kosztów 
zastępstwa procesowego oraz kosztów egzekucji, a także obowiązek zapłaty odsetek 
ustawowych za opóźnienie. 

 

          -------------------- 
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