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NALEŻNOŚCI OD UBEZPIECZAJĄCYCH
Z UMÓW UBEZPIECZENIA OC
POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH
Streszczenie: Rosnąca konkurencja na rynku usług ubezpieczeniowych wpływa na wydłużenie terminów płatności składek oraz rozkładanie ich na raty. Konsekwencją tego jest wzrost
należności od ubezpieczonych. W celu analizy należności od ubezpieczonych z umów ubezpieczenia OC komunikacyjnego przeprowadzono badania na podstawie danych z Zakładu
Ubezpieczeń X. Badaniu poddano dwa kolejne okresy sprawozdawcze. Przedmiot badań
obejmuje: – należności od ubezpieczonych według rodzaju pojazdów, – należności od ubezpieczonych według przedziałów kwotowych, – cykl należności w dniach, – oraz skuteczność
prowadzonej polityki windykacyjnej należności.
Słowa kluczowe: należności, ubezpieczenie komunikacyjne OC.

1. Wstęp
Rosnąca konkurencja na rynku usług ubezpieczeniowych wpływa na wydłużenie
terminów płatności składek oraz rozkładanie ich na raty. Konsekwencją tego jest
wzrost należności od ubezpieczających.
Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, ze względu na swój
obowiązkowy charakter, ma istotne znaczenie w portfelu całego rynku ubezpieczeń.
Szczególna konstrukcja umowy w ubezpieczeniach obowiązkowych ma również
wpływ na powstawanie należności od ubezpieczających.
Celem opracowania jest dokonanie analizy należności składkowych z tytułu
ubezpieczenia OC komunikacyjnego oraz ocena postępowania windykacyjnego
w obszarze dochodzenia tych należności. Analizę przeprowadzono na podstawie danych uzyskanych z Zakładu Ubezpieczeń X.

2. Proces zarządzania należnościami
Zarządzanie należnościami stanowią działania związane z powstawaniem należności (kredytowanie nabywców oraz dochodzenie wierzytelności). Odraczanie terminu
płatności za dostarczenie towaru lub usługi, czyli udzielanie odbiorcom kredytu,
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jest przejawem dążenia przedsiębiorstw do wzrostu wolumenu sprzedaży i zysków
[Bień 2008, s. 220]. Zarówno dla przedsiębiorstwa produkcyjnego, jak i usługowego prowadzenie polityki kredytowej wobec odbiorców wymaga uregulowania istotnych zagadnień, do których należy m.in. ustalenie polityki windykowania należności [Czekaj, Dresler 2008, s. 146].
Natomiast dochodzenie nieopłaconych w terminie wierzytelności może oddziaływać na wynik przedsiębiorstwa. Windykacja jest to ogół czynności związanych
z dochodzeniem (ściąganiem) wierzytelności od dłużników, mających na celu skrócenie okresu ściągania należności i zmniejszenie kwoty nieściągalnych należności,
a także poprawę płynności przedsiębiorstwa. Windykacja to dochodzenie własności
za pomocą środków określonych w przepisach prawnych (są to czynności z zakresu
tzw. windykacji polubownej, polegającej na monitowaniu dłużnika, oraz windykacji
sądowej – gdy brak jest chęci lub możliwości współpracy ze strony dłużnika, sprowadza się ona do uzyskania sądowego wyroku lub nakazu zapłaty, który uzupełniony w klauzulę wykonalności jest podstawą do egzekucji komorniczej).
Zbyt łagodne podejście do windykacji może rodzić wśród nieuczciwych klientów skłonności do unikania regulowania należności, a tym samym powodować wymierne straty przedsiębiorstwa. Natomiast rygorystyczne traktowanie dłużników
może zniechęcać potencjalnych klientów przedsiębiorstwa. Wynikający stąd spadek
sprzedaży oraz zysków stanowi formę kosztów związanych z określonym sposobem podejścia do ściągania należności. Ostatecznie zatem decyzje dotyczące wyboru tych sposobów powinny być podejmowane na podstawie analizy zysków i strat
związanych z danym sposobem [Czekaj, Dresler 2008, s. 151].
Analiza kształtowania należności powinna być prowadzona z uwzględnieniem
specyficznych branż, a także warunków działania poszczególnych przedsiębiorstw
[Czekaj, Dresler 2008, s. 152].

3. Należności w bilansie zakładów ubezpieczeń
Zakłady ubezpieczeń to instytucje zaufania publicznego. Głównym celem ich działalności jest zapewnienie realności ochrony ubezpieczeniowej. Działalność firm
ubezpieczeniowych jest przedmiotem szczegółowych regulacji prawnych i jest nadzorowana przez państwo, m.in. w zakresie gospodarki finansowej.
Zakład ubezpieczeń, prowadząc działalność, dysponuje określonym majątkiem,
tj. aktywami. Majątek ten ma określone źródła finansowania, czyli pasywa. Stan
majątku oraz źródła jego finansowania w określonym momencie przedstawia bilans,
który jest elementem sprawozdania finansowego [Gąsiorkiewicz 2009, s. 35].
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 18 ustawy o rachunkowości1 należności zaliczane są
do aktywów obrotowych. Są środkami zakładu ubezpieczeń czasowo (przejściowo)
znajdującymi się (do momentu spłaty należności) w dyspozycji kontrahentów.
1
Ustawa z 17 września 2009 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości (DzU
nr 152, poz. 1223).
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Należności w bilansie zakładów ubezpieczeń2 obejmują:
Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich, w tym:
–– należności od ubezpieczających,
–– należności od pośredników ubezpieczeniowych,
–– inne należności.
Należności z tytułu reasekuracji.
Inne należności.

4. Windykacja należności zakładów ubezpieczeń
Ze względu na szczególną regulację i nadzór działalności ubezpieczeniowej windykacja należności jest uznana za czynność ubezpieczeniową3. Uregulowania ustawy
o działalności ubezpieczeniowej wyróżniają czynności, których wykonanie zakład
ubezpieczeń może zlecać na zewnątrz, i takie, których nie może zlecać. Windykacja
należności może być zlecana innym podmiotom.
Outsourcing w przedmiotowym obszarze to praktyka często stosowana w firmach ubezpieczeniowych.
Przyjmując kryterium czasowe w odniesieniu do należności, wyróżnia się należności niewymagalne (bieżące) i wymagalne (przeterminowane). Należności przeterminowane to takie, których upłynął termin płatności. Warto tu jeszcze wspomnieć
o należnościach przedawnionych, których upłynął termin przedawnienia4.
Do procesu windykacji kierowane są należności wymagalne. Natomiast w bilansie ujmuje się zarówno należności bieżące, jak i przeterminowane, z uwzględnieniem odpisów aktualizujących.

5. Powstawanie należności od ubezpieczających z tytułu
umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
Należności od ubezpieczających to nieopłacone składki ubezpieczeniowe z tytułu
zawartych umów ubezpieczenia. Należy podkreślić, że nieopłacona składka jest
składką zaległą wtedy, kiedy należność jest wymagalna.
Jak wiadomo, ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ma charakter obowiązkowy5, co oznacza, że występuje brak swobody w nawiązywaniu
prawnego stosunku ubezpieczeniowego. Ustawowe uregulowania w obszarze zaNa podstawie załącznika nr 3 (Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym,
o którym mowa w art. 45 ustawy, dla zakładów ubezpieczeń) do ustawy o rachunkowości.
3
Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (DzU
nr 124, poz. 1151).
4
Termin przedawnienia należności to 3 lata (na podst. art. 819 § 1 k.c.).
5
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (DzU nr 124, poz. 1152).
2
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wierania umowy ubezpieczenia i jej trwałości mają wpływ na powstawanie składki
zaległej, a to z kolei jest finansową konsekwencją dla ubezpieczycieli.
Warunkiem sprzyjającym trwałości umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych są konstrukcje pozwalające na trwanie umowy ubezpieczenia mimo braku płatności składki, a nawet kreujące pewien „automatyzm” udzielania ochrony. W określonych sytuacjach występuje ochrona ubezpieczeniowa, nawet
wtedy gdy klient nie złożył wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia. Natomiast
w analogicznych okolicznościach, odnoszących się do ubezpieczeń dobrowolnych,
nie doszłoby do udzielenia ochrony, ponieważ umowa nie zostałaby zawarta lub
mogłaby ulec rozwiązaniu. Udzielanie ochrony ubezpieczeniowej, gdy nie jest ona
związana z płatnością składki, również w przypadku ubezpieczeń obowiązkowych,
prowadzi do powstania należności. A ta z kolei może podlegać windykacji [Rapkiewicz 2009].

6. Egzemplifikacja empiryczna należności od ubezpieczających
z ubezpieczenia OC komunikacyjnego
W celu analizy należności od ubezpieczających z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przeprowadzono badania na podstawie danych z wybranych jednostek terenowych Zakładu Ubezpieczeń X. Okres poddany badaniu to
dwa kolejne okresy sprawozdawcze. Przedmiot badań obejmuje:
–– należności od ubezpieczających według przedziałów kwotowych,
–– należności od ubezpieczających według rodzaju pojazdów,
–– cykl należności w dniach,
–– oraz skuteczność prowadzonej polityki windykacyjnej należności.
Etapem wprowadzającym do dalszych badań jest ustalenie poziomu należności
od ubezpieczających z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w odniesieniu do składki przypisanej brutto z tego ubezpieczenia (tab. 1).
Tabela 1. Udział należności z tytułu ubezpieczenia OC komunikacyjnego
w składce przypisanej brutto
Wyszczególnienie

Rok X1

Rok X2

7,52

8,46

Składka przypisana brutto (w mln zł)

36,53

41,01

Udział (w %)

20,6

20,6

Należności ogółem (w mln zł)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Zakładu Ubezpieczeń X.

W obydwu okresach sprawozdawczych należności ogółem z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych stanowią 20,6% składki przypisanej
brutto z tego ubezpieczenia.
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W kolejnych etapach przedmiotem badania są należności od ubezpieczających,
które uznano za wymagalne (składka zaległa) i rozpoczęto ich windykację. Zakład
ubezpieczeń, z którego uzyskano dane, prowadzi zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną windykację należności składkowych.
W tabeli 2 zaprezentowano liczbę i kwotę należności od ubezpieczających według przedziałów kwotowych. Rezultaty badania wskazują, że w każdym badanym
roku najwyższą grupę nieopłacanych składek stanowią należności mieszczące się
w dwóch najniższych przedziałach kwotowych: do 250 zł oraz od 251 do 500 zł,
a ich łączny udział w ogólnej kwocie składki zaległej wynosi ok. 80%.
Tabela 2. Należności składkowe od ubezpieczających według przedziałów kwotowych
Wysokość
należności
(w zł)

Rok X1
liczba
należności

Rok X2

kwota
należności
(w zł)

udział
(w %)

liczba
należności

kwota
należności
(w zł)

udział
(w %)

Do 250

4 859

796 300

40,9

6 825

1 081 175

38,8

251–500

2 285

765 433

39,4

3 177

1 067 300

38,3

501–750

402

240 333

12,4

540

323 325

11,6

751–1000

106

90 200

4,6

167

143 125

5,1

33

50 833

2,7

86

169 375

6,2

7 685

1 943 099

100,0

10 795

2 784 300

100,0

Powyżej 1000
Razem

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Zakładu Ubezpieczeń X.
Tabela 3. Należności składkowe od ubezpieczających według rodzaju pojazdów
Rok X1
Rodzaj
pojazdu

Rok X2

liczba
należności

kwota
należności
(w zł)

udział
(w %)

liczba
należności

kwota
należności
(w zł)

udział
(w %)

Samochody
osobowe

6 071

1 442 267

74,2

8 636

2 088 225

75,0

Samochody
ciężarowe

922

319 633

16,4

1 188

501 175

18,0

Pozostałe
pojazdy

692

181 199

9,4

271

194 900

7,0

7 685

1 943 099

100,0

10 795

2 784 300

100,0

Razem

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Zakładu Ubezpieczeń X.

Poddając analizie składkę zaległą według rodzaju pojazdów, można stwierdzić,
że największy udział stanowią należności z umów ubezpieczenia OC posiadaczy
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pojazdów mechanicznych zawieranych na samochody osobowe. W każdym badanym okresie sprawozdawczym stanowią zdecydowaną większość, a ich udział procentowy w ogólnej kwocie należności wynosi: 74,2% w roku X1 i 75% w roku X2
(tab. 3).
W celu zbadania zakresu kredytowania ubezpieczających przez jednostki terenowe Zakładu Ubezpieczeń X wykorzystano wskaźnik należności od ubezpieczających w dniach:
(należności od ubezpieczających/ składka przypisana brutto) × 365 dni
Wskaźnik ten określa liczbę dni sprzedaży, za którą zakład ubezpieczeń nie
uzyskał jeszcze należności od ubezpieczających. Informuje zatem, jak długo środki
pieniężne zamrożone są w należnościach oraz w jakim stopniu ubezpieczyciel kredytuje swoich klientów (tab. 4).
Tabela 4. Wartości wskaźnika należności od ubezpieczających
Wyszczególnienie

Rok X1

Rok X2

7,52

8,46

Składka przypisana brutto (w mln zł)

36,53

41,01

Wskaźnik należności
od ubezpieczających w dniach

75

75

Należności ogółem (w mln zł)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Zakładu Ubezpieczeń X.

Uzyskane wyniki wskazują na zbyt długi cykl należności. W obydwu okresach
sprawozdawczych jest to 75 dni. Jeżeli wartości badanego wskaźnika znajdują się
w przedziale od 62,54 do 81,36 (granice empiryczne w dniach ustalone dla zakładów
ubezpieczeń działających 5 lat i powyżej), to ocena wartości wskaźnika jest określana jako zła [Gąsiorkiewicz 2009, s. 186]. Niskie wartości analizowanego wskaźnika
świadczą o korzystniejszej sytuacji finansowej zakładu ubezpieczeń. Zbyt długi cykl
należności może świadczyć z jednej strony o wydłużaniu terminów płatności składek oraz rozkładaniu ich na raty, z drugiej zaś o nieskutecznej polityce windykacji
należności.
Ostatni etap przeprowadzonego badania dotyczy właśnie skuteczności prowadzonej polityki windykacyjnej należności w Zakładzie Ubezpieczeń X. Jak już
wspomniano, ubezpieczyciel stosuje w procesie windykacji należności:
–– windykację wewnętrzną,
–– oraz windykację zewnętrzną (outsourcing).
W tabelach 5 i 6 przedstawiono efekty poszczególnych procesów windykacyjnych.
W badanym okresie: lata X1 i X2, skuteczność dochodzenia należności od ubezpieczających w procesie windykacji wewnętrznej jest bardzo niska i kształtuje się na
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Tabela 5. Skuteczność dochodzenia należności składkowych od ubezpieczających
w procesie windykacji wewnętrznej
Rok

Liczba spraw

Należności
składkowe

Liczba spraw
zapłaconych

1

2

3

4

Przychód
Udział uzyskanego
z działań
przychodu
windykacyjnych w należnościach (5/3)
5

6

Rok X1

3 878

871 500

282

76 067

8,7%

Rok X2

6 041

1 153 425

412

137 325

11,9%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Zakładu Ubezpieczeń X.
Tabela 6. Skuteczność dochodzenia należności składkowych od ubezpieczających
w procesie windykacji zewnętrznej
Rok

Liczba
spraw

Należności
składkowe
od ubezpieczonych

Liczba spraw
zapłaconych

Przychód
Udział pozyskanego
z działań
przychodu
windykacyjnych w należnościach (5/3)

1

2

3

4

5

6

Rok X1

3 807

1 071 600

1 373

390 667

36,5%

Rok X2

6 299

1 630 875

2 050

521 050

32%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Zakładu Ubezpieczeń X.

poziomie odpowiednio 8,7% oraz 11,9%. Natomiast efekty uzyskane przez podmioty zewnętrzne są trzykrotnie wyższe i wynoszą ponad 30%. Na tej podstawie wydaje
się, że prowadzenie działań w ramach windykacji wewnętrznej nie znajduje uzasadnienia. Wyniki uzyskane przez podmioty zewnętrzne sugerują, że korzystniejszym
rozwiązaniem dla Zakładu Ubezpieczeń X byłaby realizacja czynności windykacyjnych tylko w ramach outsourcingu.

7. Podsumowanie
Nieregulowane należności składkowe mogą wpływać na powstawanie poważnych
zatorów płatniczych. W zarządzaniu płynnością finansową firmy ogromne znaczenie mają terminowe spłaty należności. W zakładach ubezpieczeń należy podejmować działania, aby należności w jak najmniejszym stopniu stawały się należnościami długoterminowymi, ponieważ te są trudne do wyegzekwowania. Dlatego bardzo
ważną rolę w procesie windykacji odgrywa monitoring płatności bieżących, mający
na celu zapewnienie regularności ich spłaty oraz niedopuszczenie do powstawania
opóźnień w płatnościach. Gwarantuje to szybkie i efektywne reagowanie na opóźnienia w płatnościach.
Współpraca z profesjonalną firmą windykacyjną może oznaczać dla ubezpieczyciela efektywniejszą skuteczność obsługi wierzytelności. Atutem przekazania
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wierzytelności do windykacji zewnętrznej jest, oprócz poprawy cash flow, zredukowanie czynności administracyjnych oraz zdolność podmiotu do koncentracji na jego
podstawowej działalności.
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Accounts receivable from motor vehicle owners
insured under third party insurance agreements
Summary: The increasing competition on the insurance market is causing premiums payment timelines to be extended and paid in instalments. Consequently, the accounts receivable
from the insured are going up. In order to analyse the accounts receivable from the insured
under third party automobile insurance agreements, the studies have been conducted based on
the data received from the X Insurance Company. Two subsequent reporting cycles were the
period under study. The study covers:
–– accounts receivable from the insured as per types of vehicles,
–– accounts receivable from the insured as per amount brackets,
–– accounts receivable cycle times in days,
–– and effectiveness of the collection policy in respect of accounts receivable.
Keywords: accounts receivable, CR car liability insurance.
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