
POLISOLOKATY



Polisolokata - co to jest?

Polisy z ubezpieczeniowym funduszem 
kapitałowym, czyli polisolokaty  to połączenie 
tradycyjnego ubezpieczenia na życie z funduszem 
inwestycyjnym. W praktyce produkty te zakładają 
podział środków w małej części na ubezpieczenie, a w 
znacznej większości na inwestowanie.

Wpłacone pieniądze inwestowane były w dużej mierze 
w produkty finansowe, które narażone były na duże 
ryzyko. Z czasem okazywało się, że polisolokaty nie 
przynosiły obiecywanych zysków, a ogromne straty.



Pułapka polisolokat

Kilka milionów Polaków wpadło w pułapkę polisolokat.

Szacuje się, że zawarto około 5 milionów takich umów o 
łącznej wartości ponad 50 mld złotych.

Klienci nie zdawali sobie sprawy z ryzyka 
inwestycyjnego, a instytucje bankowe i firmy 
ubezpieczeniowe mogły inwestować w ryzykowne 
produkty finansowe nawet do 100% wpłaconego przez 
klientów kapitału.



Okres obowiązywania umowy

Umowy dotyczące polisolokat zawierane były na 
czas określony np. na 10 lat.

Wiele osób nie zdawało sobie sprawy, że 
podpisując umowę zobowiązują się do opłacania 
regularnych składek. Byli przekonani, że 
zakładają zwykłą lokatę ze zwrotem środków 
wraz z odsetkami.



Rodzaje polisolokat:

● w których ubezpieczony opłaca składkę co miesiąc 
lub co kwartał 

● w których opłacana jest składka roczna

Lista wszystkich produktów ubezpieczeniowych 
funkcjonujących na polskim rynku:

http://www.sprawy-przeciwko-bankom.pl/polisolokaty-
lista-produktow-ubezpieczeniowych-funkcjonujacych-
na-polskim-rynku/



Ukryte koszty

Wcześniejsze zerwanie umowy oznaczało 
konieczność poniesienia opłaty likwidacyjnej, 
czyli utratę nawet do 100% wpłaconych środków 
w pierwszych latach inwestycji.

Dodatkowo umowy na polisolokaty obejmowały 
wszelkiego rodzaju opłaty dystrybucyjne, za 
zarządzanie, za ryzyko ubezpieczeniowe, koszty 
akwizycji i innego rodzaju wynagrodzenia agenta 
ubezpieczeniowego.



Kto może starać się o odzyskanie 
zainwestowanych pieniędzy?

Zarówno osoby, które mają nadal 
obowiązującą umowę jak i osoby, 
które już ją zerwały.



Orzecznictwo

W polskich sądach wydano już setki orzeczeń w 
sprawach dotyczących polisolokat. 

Większość z nich jest pozytywna dla klientów. 

Przykładem takiego rozstrzygnięcia jest wyrok Sądu 
Okręgowego w Warszawie z dnia 27 listopada 2018 
r., który uznał umowę za nieważną, gdyż 
ubezpieczonemu nie wskazano, jak dokonywana jest 
wycena jednostki funduszu, a ubezpieczyciel arbitralnie 
wskazuje wartość tychże jednostek i nie ma możliwości 
weryfikacji dokonanych przez niego obliczeń.



Rodzaje rozstrzygnięć

Sądy przyjmują często nieważność umowy  dotyczącej 
polisolokaty (wtedy klient może liczyć na zwrot 
wszystkich wpłaconych środków pieniężnych. 

Niekiedy sądy uznają za niedozwolone tylko niektóre 
postanowienia umowy, co najczęściej pozwala na 
odzyskanie pobranej opłaty manipulacyjnej, która 
obejmować może nawet do 100% zgromadzonych 
środków.

W ostatnim czasie można zaobserwować, że sądy coraz 
częściej opowiadają się za całkowitą nieważnością 
umowy.



Przedawnienie roszczeń

Roszczenia związane z rozwiązaniem umowy 
przed 9 lipca 2018 r. przedawniają się po 10 
latach. Tylko do roszczeń osób, które dopiero 
teraz rozwiążą taką umowę i poniosą wysoką 
opłatę likwidacyjną, mają zastosowanie nowe 
przepisy o 6 letnim okresie przedawnienia. 



Etapy współpracy z MBO

1) Bezpłatna analiza dokumentów celem oceny 
możliwości dochodzenia roszczeń

2) Podpisanie umowy

3) Reprezentacja klienta na etapie przedsądowym, 
próba ugodowego zakończenia sprawy

4) Reprezentacja klienta na etapie sądowym
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