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Witam Cię Czytelniku,
Jeżeli już zajrzałeś do niniejszego opracowania
to znaczy, że szukasz praktycznego wzoru, który
ułatwi Ci złożenie do Sądu wniosku o
zawezwanie do próby ugodowej w sprawie o
odszkodowanie z umowy ubezpieczenia.
Dobrze trafiłeś!
Regularnie w Blogu pt.: Umowa Ubezpieczenia
zamieszczam praktyczne informacje oraz wzory
pism, które mogą Ci się przydać w postępowaniu
przed zakładem ubezpieczeń w sprawie zw. z
wykonaniem umowy ubezpieczenia.
Jeżeli dotarłeś już do etapu, w którym ubezpieczyciel „zakończył” Twoją
sprawę, ale Ty nie jesteś zadowolony z jego rozstrzygnięcia, to
kolejnym krokiem jest zainicjowanie postępowania przed Sądem.
Jak już pewnie wiesz z mojego blogowego wpisu (zobacz tutaj >>) od
dnia 1 stycznia 2016 r. przed złożeniem pozwu powinieneś wykazać, że
strony sporu podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu
rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto,
wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.
Między innymi dobrym sposobem spełnienia tego warunku jest złożenie
właśnie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej.
Dlaczego?
Pozwól, że Ci wyjaśnię w niniejszym Poradniku.
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Czym jest wniosek o zawezwanie do próby ugodowej?
Jest to pismo procesowe składane przez wzywającego, które służy
uruchomieniu przed Sądem posiedzenia pojednawczego mającego na
celu zakończenie sporu pomiędzy stronami – zawarcia ugody sądowej.

!
W jakich sprawach dopuszczalne jest zawarcie
ugody sądowej?
W zasadzie w każdej sprawie cywilnej, której charakter na to zezwala.
Jednakże istnieje ryzyko, że jeżeli treść ugody jest niezgodna z prawem
lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa,
to Sąd może uznać ugodę za niedopuszczalną. Charakter sprawy o
zapłatę odszkodowania z umowy ubezpieczenia co do zasady zezwala
na zawarcie ugody sądowej.

!
Jakie są strony wniosku o zawezwanie do
próby ugodowej?
Wzywający– osoba (podmiot), która inicjuje zawarcie ugody sądowej.
Przeciwnik – osoba (podmiot) do której skierowana jest inicjatywa
zawarcia ugody sądowej.

!
Jakie dane podać we wniosku o zawezwanie do próby
ugodowej w sprawie o odszkodowanie z umowy
ubezpieczenia?
1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowane wezwanie, imię i
nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i
pełnomocników. Pisząc wniosek powinieneś/powinnaś ustalić, jaki
Sąd jest właściwy do rozpoznania Twojego wniosku, oznaczyć siebie
jako wzywającego podając swoje dane identyfikujące oraz oznaczyć
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stronę przeciwną – przeciwnika, również oznaczając jego dane
identyfikujące;
2. oznaczenie rodzaju pisma. W środkowej części pisma oznacz pismo
tytułem: Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej w sprawie o
odszkodowanie z umowy ubezpieczenia;
3. osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie
przytoczonych okoliczności. Osnową wniosku jest twoje żądanie
zachowania się przez inny podmiot w określony sposób. Na
poparcie swoich racji załącz zgromadzone dowody, chociaż nie są
one obowiązkowe na tym etapie postępowania. Pamiętaj jednak, że
załączone dowody mogą przekonać przeciwnika, że nie warto
prowadzić procesu, lecz zawrzeć ugodę sądową;
4. oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresów stron, ich
przedstawicieli ustawowych i pełnomocników. Oznaczenie miejsca
zamieszkania jest istotne ze względu na doręczanie przez Sąd
przesyłek pocztowych. Upewnij się przed wszczęciem postępowania
pojednawczego jaki jest adres zamieszkania Twojego przeciwnika;
5. gdy jesteś osobą fizyczną podaj numer Powszechnego
Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer
identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli jesteś obowiązany do jego
posiadania lub posiadasz go nie mając takiego obowiązku;
6. gdy nie jesteś osobą fizyczną (np. składasz wniosek w imieniu
spółki) podaj numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w
przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze,
ewidencji lub NIP, jeżeli nie masz obowiązku wpisu we właściwym
rejestrze lub ewidencji, ale jesteś obowiązany do jego posiadania.
Nie zapomnij o wpisaniu tych danych. Brak tych elementów będzie
skutkował wezwaniem Ciebie przez Sąd do uzupełnienia braku
formalnego wniosku, co przełoży się na wydłużenie postępowania.
Ze specyfiki pisma procesowego, jakim jest wniosek o zawezwanie do
próby ugodowej w sprawie o odszkodowanie z umowy ubezpieczenia
wynika, że powinieneś/powinnaś zawrzeć również żądanie
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przeprowadzenia postępowania pojednawczego oraz oznaczyć zwięźle
sprawę.

!
Co należy załączyć do wniosku o zawezwanie do próby
ugodowej w sprawie o odszkodowanie
z umowy ubezpieczenia?
W pierwszej kolejności trzeba pamiętać o tym, aby załączyć odpis
wniosku dla przeciwnika. Jeżeli wniosek o zawezwanie do próby
ugodowej w sprawie o odszkodowanie z umowy ubezpieczenia składa
pełnomocnik, to obowiązkowo powinien złożyć pełnomocnictwo wraz z
dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.
Następnie trzeba pamiętać o załączeniu dowodu poniesienia opłaty
sądowej od wniosku oraz polisy bądź też jej kopii potwierdzającej
zawarcie umowy ubezpieczenia. W dalszej kolejności przydadzą się
dowody potwierdzające odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń oraz
określające wysokość przysługującego odszkodowania.

!
Ile wynosi opłata sądowa od wniosku o zawezwanie
do próby ugodowej w sprawie o odszkodowanie
z umowy ubezpieczenia?
Od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej została przewidziana
opłata stała. Sprawy o odszkodowanie z umowy ubezpieczenia mają
charakter spraw o prawa majątkowe, co oznacza, że obowiązkiem
wzywającego będzie określenie wartości przedmiotu sprawy. Jeżeli
wartość ustalona przez Ciebie nie będzie przekraczała 10.000 zł
zapłacisz 40 zł, natomiast gdy przekroczy 10.000 zł opłata wyniesie 300
zł.

!
!
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Jaki Sąd jest właściwy do złożenia wniosku o
zawezwanie do próby ugodowej w sprawie o
odszkodowanie z umowy ubezpieczenia?
Sądem właściwym o zawezwanie do próby ugodowej jest zawsze sąd
rejonowy ogólnie właściwy dla przeciwnika. Sądem ogólnie właściwym
dla przeciwnika będzie co do zasady sąd, w którego okręgu przeciwnik
ma miejsce zamieszkania lub znajduje się miejsce jego siedziby
(praktycznie te miejsca precyzuje się poprzez ustalenie adresu miejsca
zamieszkania lub siedziby).
Jeżeli przeciwnik nie ma miejsca zamieszania w Polce, właściwość
sądu oznacza się według miejsca jego pobytu w Polsce, a gdy nie jest
ono znane lub nie leży w Polsce – według ostatniego miejsca
zamieszkania przeciwnika w Polsce. Jeżeli w sprawie byłoby kilku
przeciwników, dla których właściwe byłyby różne sądy, wybór między
sądami należy do wzywającego.
Zdarza się, że wzywający składają wniosek o zawezwanie do próby
ugodowej w sprawie o odszkodowanie z umowy ubezpieczenia przed
sądem właściwym dla wzywającego. O ile zawarcie ugody sądowej
przed takim Sądem w mojej ocenie byłoby skuteczne, o tyle samo
zawarcie ugody może być bojkotowane przez przeciwnika, który może
powoływać się na naruszenie art. 185 § 1 kodeksu postępowania
cywilnego.
Z błahego więc powodu na posiedzenie pojednawcze przeciwnik może
się nie stawić, informując o ewentualnym naruszeniu ww. przepisu Sąd
właściwy dla wzywającego. Będzie to skuteczna przesłanka
usprawiedliwiająca niestawiennictwo przeciwnika.

!
Co daje mi wniosek o zawezwanie do próby ugodowej
w sprawie o odszkodowanie z umowy ubezpieczenia?
Po pierwsze. Przerywa bieg terminu przedawnienia. Oznacza to tym
samym, że jeżeli złożysz wniosek do Sądu, że chcesz zakończyć
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postępowanie o wypłatę odszkodowania polubownie, to w przypadku
gdy ugoda nie dojdzie do skutku, okres przedawnienia Twojej sprawy
rozpocznie swój bieg na nowo. Daje ci to dodatkowy (tożsamy czas) na
podjęcie działań zmierzających do przygotowania procesu. Nie raz
będzie Ci on potrzebny na zebranie dodatkowych dowodów.
Pamiętaj jednak, że aby doszło do przerwania biegu przedawnienia
Twojego roszczenia musisz je precyzyjnie określić. W sprawach o
odszkodowanie z umowy ubezpieczenia będzie to wymagało podania
przez Ciebie kwoty dochodzonego roszczenia.
Możesz to osiągnąć poprzez ścisłe sprecyzowanie żądania, tak aby
było wiadomo, jakie roszczenia, w jakiej wysokości i kiedy wymagalne,
są objęte wnioskiem. Bez spełnienia tego wymogu nie można wiązać z
zawezwaniem do próby ugodowej skutku w postaci przerwy biegu
terminu przedawnienia roszczenia. Albowiem zasadą jest, że
zawezwanie do próby ugodowej przerywa bieg terminu przedawnienia
jedynie co do wierzytelności w zawezwaniu tym określonych, zarówno
co do przedmiotu żądania, jak i wysokości.
Po drugie. Stanowi wypełnienie warunku podjęcia inicjatywy
polubownego zakończenia postępowania. Obowiązkiem Twoim jako
osoby wnoszącej w przyszłości pozew do Sądu o zasądzenie
odszkodowania będzie podanie informacji, że strony prowadziły
postępowanie pojednawcze. Uchroni Cię to przed zwrotem pozwu, w
razie gdybyś takiego postępowania uprzednio nie prowadził oraz nie
wyjaśnił przyczyn jego niepodjęcia.
Po trzecie. Jeżeli złożysz wniosek o zawezwanie do próby ugodowej i
Twój przeciwnik bez usprawiedliwienia nie stawi się na posiedzenie
pojednawcze, a następnie wniesiesz w tej sprawie pozew do Sądu, to
Sąd na Twoje żądanie uwzględni koszty (również te poniesione z tytułu
zastępstwa prawnego profesjonalnego pełnomocnika) wywołane próbą
ugodową w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie, doliczając
je do ostatecznych kosztów procesu.
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Po czwarte. Jeśli na podstawie złożonego wniosku dojdzie do zawarcia
pomiędzy Tobą, a przeciwnikiem ugody sądowej, to taka ugoda jest
tytułem egzekucyjnym. Ma więc taki sam status jak wyrok. Aby ją
egzekwować wystarczy, że wystąpisz do Sądu z wnioskiem o nadanie
klauzuli wykonalności.

!
Wady postępowania pojednawczego wywołanego
wniesieniem wniosku o zawezwanie do próby ugodowej
w sprawie o odszkodowanie z umowy ubezpieczenia.
Brak jest obligatoryjnego obowiązku stawiennictwa przed sądem
przeciwnika. Obowiązek stawiennictwa na posiedzenie ugodowe
wprowadza ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji
przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym w
postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów pomiędzy klientem a
podmiotem rynku finansowego. Zatem jeżeli Ty stawisz się na
posiedzenie pojednawcze, a Twój przeciwnik się nie stawi, to do ugody
z prostej przyczyny nie dojdzie.
Brak Twojego stawiennictwa na posiedzeniu pojednawczym może
skutkować obciążeniem Ciebie obowiązkiem zwrotu kosztów
wywołanych próbą ugodową, o ile przeciwnik zażąda nałożenia na
Ciebie takiego obowiązku.

!
Wzór wniosku
Niżej prezentuję wniosek o zawezwanie do próby ugodowej w sprawach
o odszkodowanie z umowy ubezpieczenia. Wniosek taki sam z
powodzeniem stosuję. Powodzenia!

!
!
!
!
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miejscowość………………………., data ……………..r.
Sąd Rejonowy ………………..…
……………………………………
Wydział………………………….
ul. ………………………………...
…..-…….. ………………………..

!

Wzywający:
……………………………………
ul. ………………………………...
.…-…….. ……………...................
PESEL/NIP/KRS……………….

!

Przeciwnik:
……………………………………ul.
…………………...……………
….-…….. ………………………...
NIP/KRS………………………...

!
!
Wartość przedmiotu sporu: …………………..zł

!
!

Wniosek
o zawezwanie do próby ugodowej

Działając w imieniu własnym, wnoszę o:

!
!
!
!
!
!
!
!

1. zawezwanie przeciwnika do próby ugodowej w sprawie o zapłatę odszkodowania z tytułu
ubezpieczenia ……………………..potwierdzonego polisą nr ………………………………..w
kwocie ………………………..zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od
dnia…………………….r. do dnia zapłaty.
2. wyznaczenie posiedzenia w celu zawarcia pomiędzy stronami ugody.
Uzasadnienie

W załączeniu:
- odpis wniosku i załączników,
- dowód uiszczenia opłaty sądowej,
- polisa nr ……………………………………………………
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