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Znaczenie sposobu ustalania sumy ubezpieczenia
w procesie zarządzania ryzykiem poprzez ubezpieczenie
(studium przypadku)
THE IMPORTANCE OF THE METHOD OF DETERMINING
THE SUM INSURED IN THE PROCESS OF RISK
MANAGEMENT THROUGH INSURANCE (case study)
Celem artykuáu jest przedstawienie konsekwencji ustalania, przy zawieraniu umowy
ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia w oparciu o niewáaĞciwą wartoĞü przedmiotu ubezpieczenia.
Wnioski w nim zawarte oparte zostaáy na analizie polis dotyczących ochrony obiektu sakralnego i
jednostki samorządu terytorialnego. W opracowaniu przedstawiono problem niedoubezpieczenia
opierając siĊ na literaturze przedmiot i dokumentacji szkodowej firm ubezpieczeniowych. Wyniki
analizy potwierdzają tezĊ, Īe niedoubezpieczenie jest przyczyną nieprawidáowego i
niesatysfakcjonującego ubezpieczonego zakoĔczenia procesu zarządzania ryzykiem poprzez
ubezpieczenie.
Sáowa kluczowe: ubezpieczenia, suma ubezpieczenia, wartoĞü przedmiotu ubezpieczenia, umowa
ubezpieczeniowa, zarządzanie ryzykiem, odszkodowanie

WstĊp
Ubezpieczenie jako metoda zarządzania ryzykiem ma za zadanie zamieniü dotkliwą
stratĊ finansową, która moĪe powstaü w związku z wystąpieniem negatywnego
zdarzenia losowego, na niewielki, przewidywalny koszt, czyli skáadkĊ ubezpieczeniową.
Zawarcie umowy ubezpieczenia daje wiĊc gwarancjĊ wypáaty odszkodowania w sytuacji
wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego1. Wybór tej formy manipulacji ryzykiem2
zapewnia poczucie bezpieczeĔstwa zarówno klientom indywidualnym jak i podmiotom
gospodarczym, które nie muszą odkáadaü Ğrodków na wypadek zaistnienia zdarzenia
losowego. NadrzĊdnym celem tych dziaáaĔ jest, szczególnie w przypadku firm,
zapewnienie przedsiĊbiorstwu jak najlepszych warunków do wzrostu i rozwoju.3
Zdecydowanie lepiej jest ponieĞü mniejszy koszt za zakup ubezpieczenia niĪ
ogromne wydatki na odbudowĊ zniszczonego mienia. CzĊsto do wypadku w ogóle nie
1
A. Wicka, Finanse ubezpieczeĔ gospodarczych [w:] Finanse-teoria i praktyka. Podstawka M. (red.) PWN,
Warszawa 2017
2
G. Strupczewski, Ryzyko i zarządzanie ryzykiem [w:] Wspóáczesne ubezpieczenia gospodarcze, pod red. W.
Suákowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013
3
A.C. Williams J r., M.L. Smith, P.C. Young, Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia, PWN, Warszawa 2002

98

dochodzi i odszkodowanie nie jest wypáacane. Co jednak w sytuacji gdy cykl
produkcyjny produktu ubezpieczeniowego zrealizuje siĊ do ostatniej fazy4 i zajdzie
zdarzenie losowe? Wówczas warto mieü zabezpieczenie finansowe w postaci
ubezpieczenia, pod warunkiem Īe suma ubezpieczenia, która stanowi górną granicĊ
odpowiedzialnoĞci ubezpieczyciela jest wáaĞciwie okreĞlona. Ustalenie odpowiedniej
wartoĞci sumy ubezpieczenia jest wiĊc jednym z najistotniejszych elementów na które
trzeba zwróciü uwagĊ dokonując zakupu ubezpieczenia.
Towarzystwa ubezpieczeniowe przeprowadzają bardzo szczegóáową analizĊ
statystyczną zawartych umów ubezpieczeniowych. Skupiają siĊ one jednak gáównie na
analizie i ocenie przyjmowanych do ubezpieczenia ryzyk. DecyzjĊ o wysokoĞci sumy
ubezpieczenia podejmuje klient i to on musi liczyü siĊ z konsekwencjami niewáaĞciwego
jej okreĞlenia. CzĊĞciej klienci zaniĪają niĪ zawyĪają wartoĞü ubezpieczanego mienia.
Prowadzi to do sytuacji niedoubezpieczenia, a co za tym idzie do zaniĪenia wypáacanego
odszkodowania. Z punktu widzenia zakáadu ubezpieczeĔ nie jest to aĪ tak istotne, gdyĪ
nie ponosi on dodatkowego ryzyka związanego z wyborem sposobu jej ustalania. Jedyne
konsekwencje, z którymi moĪe siĊ mierzyü dotyczą wizerunku marketingowego, skarg
do Rzecznika Finansowego, czy straty klienta. DuĪa czĊĞü skarg spáywających do
Rzecznika Finansowego dotyczy wáaĞnie wysokoĞci przyznanego odszkodowania lub
Ğwiadczenia, a dokáadniej ustalenia przez zakáad ubezpieczeĔ nieadekwatnej do rozmiaru
szkody wysokoĞci odszkodowania. Znaczna liczba sporów dotyczy równieĪ sposobu
i nieprawidáowoĞci w dziaáaniach zakáadów ubezpieczeĔ podejmowanych w procesie
likwidacji szkody oraz odmowy wypáaty odszkodowania. To wáaĞnie poziom
finansowego pokrycia strat, nieterminowoĞü procesu likwidacji szkód, wydáuĪony termin
realizacji odszkodowania, liczne wyáączenia oraz poziom ceny bardzo wypáywają na
niezadowolenie klientów z usáug ubezpieczeniowych.

Cel i metody badawcze
Celem artykuáu jest przedstawienie konsekwencji jakie niesie ze sobą dla klienta
ustalenie sumy ubezpieczenia na podstawie zaniĪonej wartoĞci przedmiotu
ubezpieczenia. Przedmiotem analiz byáy zawarte umowy ubezpieczenia, w których
wystąpiá problem niedoubezpieczenia oraz skutki tych sytuacji, z punktu widzenia
wypáaty odszkodowania.
Materiaá Ĩródáowy stanowiáa literatura przedmiotu skáadająca siĊ artykuáów
branĪowych i analiza zapisów Kodeksu Cywilnego, Ustawy o ubezpieczeniach
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz Ustawy o dziaáalnoĞci ubezpieczeniowej.
Metoda dokumentacyjna polegaáa na analizie zaistniaáych szkód w Towarzystwie
UbezpieczeĔ Wzajemnych „TUW” oraz Uniqa Insurance Group S.A w latach 20142017. Badaniu poddane zostaáy zostaáy materiaáy wewnĊtrzne towarzystw
ubezpieczeniowych tj. umowy ubezpieczeniowe i teczki szkodowe, na podstawie
których opracowano przedstawione w artykule studium przypadku.

4

A. Szromnik, Rynek ubezpieczeniowy. Spoáeczne problemy ksztaátowania i funkcjonowania, Akademia
Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2001
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Suma ubezpieczenia a wartoĞü ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia okreĞla maksymalną wartoĞü odpowiedzialnoĞci zakáadu
ubezpieczeĔ.5 W ubezpieczeniu odpowiedzialnoĞci cywilnej nazywana jest sumą
gwarancyjną. W przypadku ich wyczerpania ustaje odpowiedzialnoĞü ubezpieczyciela.
Ubezpieczyciel nie ma obowiązku wypáacaü Ğwiadczenia przekraczającego wartoĞü
przewidzianą w umowie ubezpieczenia. Dla zakresu ochrony ubezpieczeniowej, istotne
znaczenie ma wysokoĞü sumy ubezpieczenia, sposób jej ustalania, ewentualne limity
i sublimity, odnoszące siĊ do zdarzeĔ, postaci szkody lub klauzul.
Sposób ustalania sumy ubezpieczenia, w zaleĪnoĞci od rodzaju ubezpieczenia, jest
róĪny. W ubezpieczeniach osobowych, w których przedmiotem ubezpieczenia jest Īycie,
zdrowie, zdolnoĞü do pracy, trudno jest oceniü wartoĞü sumy ubezpieczenia. W związku
z tym ma ona charakter umowny. Jedyny wyjątek stanowią ubezpieczenia kosztów
leczenia, gdyĪ tam moĪliwa jest wycena zabiegów medycznych, wchodzących w skáad
pokrywanych przez ubezpieczyciela ĞwiadczeĔ. W ustalaniu wysokoĞci sumy
ubezpieczenia, moĪna posáuĪyü siĊ wielkoĞcią zarobków ubezpieczonego, peánioną
przez niego rolą w gospodarstwie domowym oraz poziomem zadáuĪenia gospodarstwa
domowego. MoĪna ją równieĪ ustaliü na poziomie odpowiedniej krotnoĞci zarobków
ubezpieczonego lub rat kredytu, czy wartoĞci zadáuĪenia gospodarstwa domowego.
W przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego, suma ubezpieczenia moĪe byü w caáoĞci
wypáacona poszkodowanemu (dzieje siĊ tak w przypadku Ğmierci ubezpieczonego) albo
stanowi czĊĞü sumy ubezpieczenia, odpowiednio pomnoĪonej przez procent uszczerbku.
W przypadku ubezpieczeĔ odpowiedzialnoĞci cywilnej, suma gwarancyjna jest
najwyĪszą wartoĞcią Ğwiadczenia za konsekwencje jednego zdarzenia ubezpieczonego
lub sumą wszystkich ĞwiadczeĔ na zdarzenia ubezpieczeniowe w czasie trwania okresu
ubezpieczenia. RóĪne sumy ubezpieczenia wyznaczone dla róĪnych ryzyk, zawarte
są w jednej umowie ubezpieczenia. Wyznaczone są one nie tylko przez umowĊ
ubezpieczenia ale równieĪ przez ustawĊ o ubezpieczeniach obowiązkowych6. Specyfiką
sumy gwarancyjnej jest to, Īe powinna zabezpieczaü nie tylko ubezpieczonego, ale
równieĪ potencjalnie poszkodowanych dziaáaniem lub zaniechaniem dziaáania przez
ubezpieczonego.
W ubezpieczeniach majątkowych suma ubezpieczenia powinna odpowiadaü
wartoĞci przedmiotu ubezpieczenia.7 W zaleĪnoĞci od skáadnika majątku, moĪe byü
ustalana opierając siĊ na wartoĞci: odtworzeniowej8, rzeczywistej, upáynnienia,
ksiĊgowej brutto, ksiĊgowej netto lub rynkowej (rys.1).

5

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121) art. 824 ust. 1
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz.U.2018.0.473)
7
W. Ronka-Chmielowiec, Ubezpieczenia, CH BECK, Warszawa 2016
8
R. Stempel. Ubezpieczenia inĪynieryjno-techniczne, wyd. UWM Olsztyn, Olsztyn 2013

6
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Rysunek 1. Rodzaje wartoĞci przedmiotu ubezpieczenia, którym moĪe odpowiadaü suma
ubezpieczenia
ħródáo: Opracowanie wáasne

WartoĞü odtworzeniowa odpowiada kosztom poniesionym w celu przywrócenia
przedmiotu ubezpieczenia do stanu sprzed szkody. Zalicza siĊ do niej koszty odbudowy,
remontu lub zakupu mienia o tych samych parametrach technicznych, co mienie
zniszczone w wyniku zajĞcia zdarzenia losowego. PowiĊkszona jest dodatkowo o koszty
transportu i montaĪu. Oparcie sumy ubezpieczenia o wartoĞü odtworzeniową zapewnia,
w przypadku szkody caákowitej, odtworzenie ubezpieczonego mienia do stanu nowego.
W razie szkody czĊĞciowej, zapewnia przywrócenie mienia do dalszego
funkcjonowania, bez Īadnych negatywnych konsekwencji. Stosowana jest do wyceny
majątku o maáym stopniu zuĪycia. WiĊkszoĞü ubezpieczycieli zakáada, Īe mienie moĪna
ubezpieczyü wedáug wartoĞci odtworzeniowej, jeĞli stopieĔ zuĪycia technicznego nie
przekracza od 40% do 60%.
WartoĞü rzeczywista jest równa wartoĞci odtworzeniowej pomniejszonej o stopieĔ
zuĪycia technicznego w dniu szkody. ZuĪycie techniczne nieruchomoĞci wynika z jego
wieku, sposobu uĪytkowania, trwaáoĞci materiaáów i jakoĞci budownictwa. Stosowana
jest do wyceny majątku o znacznym stopniu zuĪycia.
WartoĞü rynkowa ustalana jest za pomocą przeciĊtnych cen rynkowych moĪliwych
do uzyskania za dane mienie. Stosowana jest do wyceny elementów majątku o duĪym
stopniu zuĪycia, który nie pozwala na ich dalsze uĪytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem.
WartoĞü ksiĊgowa brutto odpowiada początkowej wartoĞci ksiĊgowej mienia,
uwzglĊdniając kolejne przeszacowania wartoĞci, wedáug obowiązujących przepisów.
Zwyczajowo jest niĪsza od wartoĞci odtworzeniowej. WartoĞü ksiĊgowa netto to wartoĞü
początkowa budynków, budowli czy innych Ğrodków trwaáych po uwzglĊdnieniu tzw.
odpisów amortyzacyjnych. Nie jest to jednak metoda korzystna z punktu widzenia
ubezpieczającego. Dla wiĊkszoĞci skáadników majątku, wartoĞü ta bĊdzie znacznie
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zaniĪona w stosunku do kwot potrzebnych na naprawĊ lub odtworzenie zniszczonej
maszyny lub jej czĊĞci. Zgodnie z zasadami, przy ubezpieczeniu na wartoĞü ksiĊgową
brutto, odszkodowanie za szkodĊ czĊĞciową nie moĪe przekroczyü tej czĊĞci wartoĞci
ksiĊgowej początkowej mienia dotkniĊtego szkodą, jaka odpowiada procentowemu
stopniowi jego uszkodzenia.9
WartoĞü ksiĊgowa netto ustalana jest poprzez pomniejszenie wartoĞci ksiĊgowej
brutto o odpisy amortyzacji. Ubezpieczenie na jej podstawie jest bezcelowe, gdyĪ nie
daje Īadnej ochrony ubezpieczeniowej. MoĪe zaistnieü sytuacja, Īe zakáad nie wypáaci
odszkodowania za szkodĊ, poniewaĪ zniszczony sprzĊt w caáoĞci zostaá zamortyzowany.
Problem wyznaczenia wartoĞci czy sum ubezpieczenia jest najpowaĪniejszym
problemem przed jakim staje ubezpieczający. Nieprawidáowe okreĞlenie wartoĞci
wpáywa na wysokoĞü skáadki ubezpieczeniowej oraz ostateczną wartoĞü odszkodowania
lub Ğwiadczenia. Spowodowane jest to schematem ustalania wysokoĞci odszkodowania,
w którym bierze siĊ pod uwagĊ relacjĊ miedzy wartoĞcią mienia a sumą ubezpieczenia.
W przypadku gdy, wartoĞü przedmiotu ubezpieczenia równa jest sumie
ubezpieczenia, Ğwiadczy to o peánym ubezpieczeniu.
JeĞli wartoĞü przedmiotu ubezpieczenia jest mniejsza od sumy ubezpieczenia, ma
miejsce zjawisko nadubezpieczenia. Nawet jeĞli ubezpieczający páaci wyĪszą skáadkĊ
ubezpieczeniową, Ğwiadczenie wypáacane jest do wysokoĞci wartoĞci przedmiotu
ubezpieczenia. Ustalanie wyĪszej sumy ubezpieczenia, w takim razie jest bezcelowe,
gdyĪ nie przynosi ubezpieczonemu Īadnych korzyĞci w postaci podwyĪszonego
odszkodowania.
JeĞli wartoĞü przedmiotu ubezpieczenia jest wiĊksza od sumy ubezpieczenia,
wystĊpuje zjawisko niedoubezpieczenia. Wówczas odszkodowanie wypáacane jest do
wysokoĞci szkody pomniejszonej o wskaĨnik niedoubezpieczenia. Ubezpieczający
zazwyczaj zaniĪa wartoĞü przedmiotu ubezpieczenia, po to aby páaciü niĪszą skáadkĊ
ubezpieczeniową. Musi siĊ on jednak liczyü z konsekwencjami pozornej oszczĊdnoĞci.
W przypadku szkody caákowitej, zakáad ubezpieczeĔ nie ponosi odpowiedzialnoĞci
za czĊĞü szkody przewyĪszającą wartoĞü ubezpieczonego mienia. Ubezpieczającemu
zostanie wypáacone odszkodowanie w wysokoĞci sumy ubezpieczenia, uwzglĊdniając
zasadĊ proporcji (rys.2), jeĞli ma ona zastosowanie.

9

M. Kaczmarek, Ubezpieczenia majątkowe dla podmiotów gospodarczych [w]: E. Wierzbicka, Ubezpieczenia
non-life, CeDeWu Sp. z o.o, Warszawa 2010
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Rysunek 2. Zasada proporcji

ħródáo: Opracowanie wáasne

W przypadku, gdy brak w umowie zapisu o odpowiedzialnoĞci proporcjonalnej,
ubezpieczenie wypáacane jest zgodnie z przyjĊtym systemem odpowiedzialnoĞci tj.
w wysokoĞci wartoĞci szkody. Taki system to odpowiedzialnoĞü za pierwsze ryzyko.
JeĞli wystąpiáa szkoda czĊĞciowa, zakáad ubezpieczeĔ wypáaci odszkodowanie
wedáug systemu odpowiedzialnoĞci proporcjonalnej lub zgodnie z przyjĊtym systemem
odpowiedzialnoĞci. Zasada proporcji polega na wypáacie odszkodowania w wysokoĞci,
która pozostaje w takiej relacji do wielkoĞci szkody, w jakiej suma ubezpieczenia do
wartoĞci ubezpieczeniowej.10 Oznacza to, Īe nawet jeĞli wysokoĞü szkody nie przekracza
sumy ubezpieczenia, wypáacone odszkodowanie nie wystarczy na pokrycie szkody
(Tab.1).
Tabela 1. WysokoĞü odszkodowania przy niedoubezpieczeniu w róĪnych systemach
odpowiedzialnoĞci
Suma
ubezpieczenia

WartoĞü mienia

WysokoĞü
szkody

10 000
10 000

15 000
15 000

8 000
12 000

Odszkodowanie
odpowiedzialnoĞü
pierwsze ryzyko
8 000
10 000

na

Odszkodowanie OdpowiedzialnoĞü
proporcjonalna
5 360
8 040

ħródáo: Opracowanie na podstawie Hadyniak B., Monkiewicz J., Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem
przedsiĊbiorstwa tom 1, Warszawa 2010

Sumy ubezpieczenia mogą byü modyfikowane przez klauzule sumy przezornej lub
klauzule Leeway. àagodzą one lub wyáączają skutki niedoubezpieczenia.

10

M. Orlicki, Umowa ubezpieczenia, CH Beck, Warszawa 2002
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W klauzuli sumy przezornej, wskazana jest konkretna kwota o którą wartoĞü
ubezpieczeniowa moĪe byü wyĪsza od podanej przez ubezpieczającego wartoĞci.
W klauzuli Leeway, róĪnica miĊdzy wartoĞcią ubezpieczeniową mienia,
a wartoĞcią podaną przez ubezpieczającego, zawarta jest ramach procentowych. Oznacza
to, Īe jeĞli niedoubezpieczenie nie przekroczy 20-30% sumy ubezpieczenia, zasada
proporcjonalnoĞci nie bĊdzie stosowana.

Niedoubezpieczenie w umowach mienia instytucji sakralnych
i publicznych – studium przypadku
Z sytuacją niedoubezpieczenia mienia moĪna siĊ spotkaü doĞü czĊsto w przypadku
umów ubezpieczeniowych instytucji publicznych i sakralnych. W niniejszym
opracowaniu przytoczono przykáady dwóch szkód precedensowych.
Pierwsza z nich to szkoda poĪarowa z 1 lipca 2017 r. Katedry WniebowziĊcia
NajĞwiĊtszej Marii Panny w Gorzowie Wielkopolskim. Katedra ubezpieczona byáa
w Towarzystwie UbezpieczeĔ Wzajemnych „TUW”. Analizując tĊ szkodĊ, naleĪy
najpierw przybliĪyü zasady funkcjonowania towarzystw ubezpieczeĔ wzajemnych, które
są odmienne od zasad funkcjonowania towarzystw ubezpieczeniowych w formie spóáek
akcyjnych. Opierają one swoją dziaáalnoĞü na wzajemnoĞci11, a w przeciwieĔstwie do
towarzystw ubezpieczeniowych dziaáających w formie spóáek akcyjnych, nie są
nastawione na zysk gdyĪ są instytucjami non-profit. Ich gáównym celem jest
zabezpieczenie potrzeb osób w nich ubezpieczonych oraz zapewnienie im peánej
i stosunkowo taniej ochrony ubezpieczeniowej. Gáówną róĪnicą miedzy towarzystwem
ubezpieczeĔ wzajemnych, a towarzystwem ubezpieczeĔ dziaáającym jako spóáka
akcyjna jest to, Īe posiadają one klientów w bardzo ograniczonym zakresie. W
momencie zawarcia umowy ubezpieczeniowej, ubezpieczający staje siĊ zazwyczaj
czáonkiem tuw-u i dziĊki opáacaniu skáadek, ma prawo do udziaáu w walnych
zgromadzeniach, wyboru wáadz i kontroli zarządu. Czáonkowie decydują równieĪ o
tym, na co przeznaczona zostanie nadwyĪka wynikająca z róĪnicy miĊdzy zebraną
skáadką a wypáaconym odszkodowaniem. W zaleĪnoĞci od decyzji Ğrodki finansowe
wracają do ubezpieczających, przyjmując postaü zwrotu skáadki, obniĪenia kosztów
ubezpieczenia, podwyĪszenia sumy ubezpieczenia. PrzyjĊáo siĊ, Īe towarzystwa
ubezpieczeĔ wzajemnych ubezpieczają niektóre grupy spoáeczne i zawodowe m.in.
rolników, gminy i koĞcioáy. W przypadku ubezpieczeĔ koĞcioáów, sum ubezpieczenia i
warunki umowy ustalane są na spotkaniu towarzystwa z dyrektorami ekonomicznymi
kurii diecezjalnych. Spotkania te mają na celu zmianĊ ĞwiadomoĞci ubezpieczeniowej
opierającej siĊ, w koĞciele, na báĊdnym myĞleniu, Īe ubezpieczenie jest uciąĪliwą
páatnoĞcią, a nie powinnoĞcią mającą zabezpieczyü wybudowany koĞcióá. Niestety
czĊsto obiekty sakralne ubezpieczone są na zbyt niskie sumy ubezpieczenia. Powoduje
to, Īe w przypadku szkody caákowitej wypáacone odszkodowanie nie pokryáoby w peáni
kosztów odbudowy koĞcioáa. Ustalona suma ubezpieczenia jest niewystarczająca.
Spowodowane jest to brakiem wystarczających dochodów na pokrycie wysokich skáadek
11
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ubezpieczeniowych. Dlatego w przypadku wielu szkód, do odbudowy muszą dokáadaü
siĊ wierni. Wypáacane odszkodowanie stanowi jedynie podstawĊ do szybszego
rozpoczĊcia odbudowy. W przypadku diecezji ubezpieczonych w Towarzystwie
UbezpieczeĔ Wzajemnych kierują siĊ one zasadą wewnĊtrznego solidaryzmu. Parafie
wpáacają wczeĞniej ustaloną przez kuriĊ sumĊ, która w caáoĞci trafia do towarzystwa na
rzecz ubezpieczenia. O jej wysokoĞci decyduje zazwyczaj kubatura koĞcioáa. WiąĪe siĊ
to z tym, Īe ewentualna wycena zabytkowego koĞcioáa byáaby znacznie wyĪsza niĪ
skáadka ubezpieczeniowa. Powszechnie stosowaną metodą jest ubezpieczenie diecezji
jako caáoĞci, wówczas przedmiotem ubezpieczenia są parafie, diecezjalne seminarium,
dom biskupi. CzĊsto zdarza siĊ, Īe mienie znajdujące siĊ w koĞcioáach nie jest
ubezpieczane od kradzieĪy. Gáówną przyczyną jest brak zabezpieczeĔ
antywáamaniowych, gdyĪ proboszczów po prostu nie staü na zakup profesjonalnego
sprzĊtu. W przypadku takich obiektów firmy ubezpieczeniowe nie chcą ryzykowaü i
odmawiają ubezpieczenia. KoĞcioáy i mienie ruchome jest wiĊc ubezpieczone jedynie od
ognia i innych zdarzeĔ losowych, wyáączając kradzieĪ.
Przykáadem omawianej powyĪej sytuacji jest ta, która dotyczy przypadku Katedry
w Gorzowie Wielkopolskim. Umowa obejmowaáa budynki wraz z mieniem sakralnym
od ognia i innych zdarzeĔ losowych. Ubezpieczenie zawarte byáo na zbyt niską kwotĊ w
porównaniu z wáaĞciwą wartoĞcią. Spowodowaáo to wypáatĊ odszkodowania, które nie
pokryje w peáni remontu wieĪy i przywrócenia jej do stanu sprzed poĪaru. Z ustaleĔ
biegáych poĪarnictwa wynika, Īe przyczyną poĪaru byáo zwarcie w instalacji
elektrycznej, powyĪej poziomu dzwonów wieĪy katedralnej. Zniszczeniu ulegáa
drewniana konstrukcja wieĪy z XVII w. Na szczĊĞcie udaáo siĊ uratowaü dwie trzecie
wieĪy. Straty powiĊkszyáy siĊ podczas akcji gaĞniczej, gdyĪ woda zalaáa wszystkie
kondygnacje wieĪy i katedry, w tym emporĊ organową. Dodatkowo, zniszczeniu ulegáy
tarcza zegara i blacha na kopule. Szacowany koszt remontu wnĊtrza i wieĪy zegarowej,
ze wzglĊdu na koniecznoĞü wykonania go „pod okiem” konserwatora zabytków moĪe
wynieĞü nawet 24 mln. zá. Jest to kwota znacznie przewyĪszająca wypáacone
odszkodowanie. Towarzystwo UbezpieczeĔ Wzajemnych TUW po wnikliwym procesie
likwidacyjnym wypáaciáo odszkodowanie w wysokoĞci 3 mln. zá. Pierwsza wypáata
nastąpiáa praktycznie miesiąc po poĪarze i wyniosáa 1 mln. zá. Byáa to tzw. kwota
bezsporna. Nawet pomimo wypáaty pieniĊdzy z budĪetu paĔstwa, odbudowa Katedry
wspierana musi byü przez parafian, prywatnych darczyĔców, górników i
przedsiĊbiorców.
Przykáadem innej szkody precedensowej, jest poĪar mostu àazienkowskiego.
Analizując tĊ szkodĊ trzeba zwróciü uwagĊ na specyfikĊ ubezpieczeĔ przez jednostki
samorządu terytorialnego. KaĪda posiadająca osobowoĞü prawną jednostka samorządu
terytorialnego posiada majątek, którym dysponuje i zarządza. Czerpane z niego dochody
sáuĪą do wykonywania przypisanych jej obowiązkowych zadaĔ publicznych. Do majątku
jednostek samorządu terytorialnego naleĪą grunty, budynki, obiekty, sprzĊt
elektroniczny infrastruktura, floty pojazdów, maszyny i urządzenia, podmioty
gospodarcze m.in. przedsiĊbiorstwa komunalne. Mienie to moĪe byü zróĪnicowane, a
niektóre jego skáadniki mogą mieü kompletnie inne znaczenie dla poszczególnych
jednostek. Wymienione elementy majątku naraĪone są na ryzyko dlatego teĪ,
identyfikacja i ocena ryzyk musi zawieraü wszystkie realizowane przez jednostkĊ
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samorządu terytorialnego i podmioty jej podlegające, cele i zadania. Do ryzyk z którymi
mierzą siĊ jednostki samorządu terytorialnego naleĪą:
 skutki róĪnych zdarzeĔ losowych w mieniu,
 skutki kradzieĪy z wáamaniem, rabunku i aktów wandalizmu,
 odpowiedzialnoĞü cywilna z tytuáu prowadzonej dziaáalnoĞci,
 skutki róĪnych zdarzeĔ losowych powodujących utratĊ zdrowia lub Īycia
pracowników.
Jednostki samorządu terytorialnego najczĊĞciej ubezpieczają swoją mienie od ognia
i innych zdarzeĔ losowych, kradzieĪy z wáamaniem, wandalizmu. Wybierają równieĪ
ubezpieczenie szyb od stáuczenia i sprzĊtu elektronicznego oraz komunikacyjne flot
pojazdów (ubezpieczenia OC, AC, NNW oraz assistance). Jednak najwiĊkszym
powodzeniem cieszą siĊ ubezpieczenia odpowiedzialnoĞci cywilnej za szkody na osobie
lub mieniu z odpowiedzialnoĞcią wobec osób trzecich. Zgodnie z ustawą z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo ZamówieĔ Publicznych12, zawarcie ubezpieczenia podlega
postĊpowaniu w sprawie udzielania zamówienia publicznego. Szczegóáowo opisywany
jest przedmiot zamówienia, zakres ubezpieczenia, program ubezpieczenia oraz ustalenia
sumy ubezpieczenia. Wystandaryzowany program ubezpieczeniowy, zostaje ogáoszony
do publicznej wiadomoĞci jako Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Biorąc
udziaá w przetargu, towarzystwa ubezpieczeniowe równieĪ muszą speániü omawiane
warunki. Dodatkowo upublicznione są kryteria doboru i oceny oferty. Powinny w
gáównej mierze uwzglĊdniaü jakoĞü i zakres ochrony ubezpieczeniowej. JednakĪe doĞü
czĊsto gáównym kryterium wyboru jest cena, a dokáadniej wysokoĞü skáadki. Jednostki
samorządu terytorialnego bardzo czĊsto uzupeániają polisĊ o klauzule dodatkowe
rozszerzające zakres ochrony. Przykáadowo mogą dotyczyü:
 przewáaszczenia mienia – zachowanie ochrony ubezpieczeniowej pomimo
przeniesienia
wáasnoĞci
ubezpieczonego
mienia
miedzy
jednostkami
organizacyjnymi, zmianą lokalizacji lub przeniesienia wáasnoĞci na nowo powoáaną
jednostkĊ samorządu terytorialnego.
 przepiĊcia – rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o szkodĊ powstaáą bezpoĞrednio
lub poĞrednio w wyniku wyáadowania atmosferycznego, zmiany natĊĪenia,
czĊstotliwoĞci i przepiĊcia.
 automatycznego pokrycia – objĊcie ochroną nowo nabytych Ğrodków trwaáych,
wyposaĪenia oraz tych Ğrodków trwaáych i ich wyposaĪenia, których wartoĞü wzrosáa
w okresie ubezpieczenia, dziĊki modernizacji lub remontom.
Bardzo waĪne jest dokáadne ocenienie stanu, wielkoĞci i wartoĞci posiadanego
przez jednostkĊ samorządu terytorialnego mienia. Chroni to jednostkĊ samorządu
terytorialnego od niedoubezpieczenia. Szczególnie jeĪeli towarzystwo zastrzega uĪycie
zasady proporcji w przypadku wystąpienia szkody przy niedoubezpieczeniu.
Odszkodowanie wówczas wypáacone zostaáoby proporcjonalnie do stosunku sumy
ubezpieczenia do faktycznej wartoĞci mienia. Trzeba jednak zauwaĪyü, Īe procedura
zamówienia publicznego, realizowana przez jednostki samorządu terytorialnego pozwala
przynajmniej na swobodne ustalenie warunków i zakresu ubezpieczenia. Warunkiem jest
jednak ustalenie takiej sumy ubezpieczenia aby gwarantowaáa peáne pokrycie szkody.
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Do poĪaru mostu àazienkowskiego doszáo 14 lutego 2015 r. Rozpocząá siĊ
niegroĨnie, bo od niewielkiego poĪaru desek, znajdujących siĊ w skáadzie pod nim po
praskiej stronie Wisáy. Niestety ogieĔ szybko siĊ rozprzestrzeniá i objąá drewniany
podest pomostu technicznego i rozprzestrzeniaá siĊ dalej. Bardzo wysoka temperatura
spowodowaáa dodatkowo zniszczenia i odksztaácenia nawierzchni przeprawy. Z
ekspertyzy wynikaáo, iĪ ze wzglĊdu na duĪe szkody, niezbĊdna byáa wymiana caáej
konstrukcji mostu, za wyjątkiem filarów. Prace remontowe prowadzone przez
konsorcjum PORR Polska Infrastructure i PrzedsiĊbiorstwo Usáug Technicznych
„Intercor” przez 6 miesiĊcy spowodowaáy spore utrudnienia komunikacyjne w
Warszawie. Koszt odbudowy obiektu wyniósá ponad 100 mln zá, z czego poáowa
zostaáa przekazana przez rząd.
Program ubezpieczenia majątku i dziaáalnoĞci cywilnej m.st. Warszawy rozpocząá
siĊ w 2011 roku. Stworzenie tego programu miaáo na celu ujednolicenie sposobu
zabezpieczania majątku i odpowiedzialnoĞci cywilnej jednostek samorządu
terytorialnego, które miaáy odmienne podejĞcie do ubezpieczenia. Jedne z nich nie
ubezpieczaáy siĊ wcale, inne kompleksowo, a jeszcze inne chroniáy tylko czĊĞü majątku
lub odpowiedzialnoĞü cywilną. Ponadto wiele zawieranych umów byáo
niedopasowanych pod kątem wysokoĞci sumy ubezpieczenia i limitów do specyfiki
dziaáalnoĞci jednostki. Przetarg mający wyáoniü ubezieczycieli na lata 2014-2015
dotyczyá trzech rodzajów ubezpieczeĔ:
 Ubezpieczenia OC związanego z dziaáalnoĞcią prowadzoną przez miasto
i z majątkiem miejskim,
 Ubezpieczenie majątku,
 Ubezpieczenie komunikacyjne.
Zadeklarowane do ubezpieczenia mienie obejmowaáo budynki i budowle
(w szczególnoĞci: drogi, mosty, wiadukty), przejĞcia podziemne, tunele, káadki,
chodniki, páoty, bariery energocháonne, ekrany akustyczne, bramy, balustrady,
infrastrukturĊ kanalizacji deszczowej i sanitarnej, torowisko WĊzáa Komunikacyjnego
Máociny, szalety miejskie, wiaty i sáupki przystankowe, fontanny i inne obiekty maáej
architektury, pomniki, rzeĨby i kompozycje przestrzenne, punkty informacyjne, pionowe
oznakowanie dróg, zadaszenia basenów, zadaszenia kortów tenisowych, zadaszenia
lodowisk, boiska sportowe, studnie oligoceĔskie, sygnalizacjĊ Ğwietlną wraz z
infrastrukturą towarzyszącą, sáupy oĞwietleniowe i wiele innych. Dotyczyáo to równieĪ
mienia, które nie byáo uĪytkowane przez miasto lub zostaáo przekazane przez osoby
trzecie. Zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, o wyborze oferty
ubezpieczyciela decydowaáa najwiĊksza liczba zdobytych punktów. Za klauzule
dodatkowe, ubezpieczyciel otrzymywaá 20% punktów, natomiast za najlepszą cenĊ
brutto, aĪ 80%. Elementy umowy, w tym zakres, wysokoĞü sum ubezpieczenia, zbiór
klauzul byáy jednakowo ustalane przez Ratusz dla wszystkich oferentów. Ubezpieczenia
mienia podjĊáo siĊ Towarzystwo Ubezpieczeniowe Uniqa. WartoĞü ubezpieczonych
skáadników mienia wynosiáa 10 mld zá. Niestety nie wszystkie zabezpieczone elementy
mienia ubezpieczone byáy na sumy odpowiadające ich wartoĞci. Podniesienie sumy
ubezpieczenia zwiĊkszaáo bowiem wysokoĞü skáadki. Dlatego teĪ, wiele jednostek
organizacyjnych ubezpieczonych byáo w ramach klauzul. Jedna z nich dotyczyáa
infrastruktury drogowo-mostowej podlegającej ubezpieczenia od wszystkich ryzyk,

107

zawierająca limit wypáat na kwotĊ 3 mln. zá dla konkretnego zdarzenia. Umowa
zawieraáa jeszcze inne ograniczenia. NaleĪaáy do nich:
 limit wypáat odszkodowaĔ za dany rok,
 limit wypáat w przypadku majątku niewskazanego do ubezpieczenia w peánej
wartoĞci,
 limit uzyskania odszkodowania w przypadku záego oszacowania wartoĞci jakiegoĞ
skáadnika mienia,
 wyáączenie z ubezpieczenia infrastrukturĊ, w tym drogi i tunele wybudowane przez
1990 r.
 limit wypáaty odszkodowaĔ związanych z zamieszkami i dewastacjami
w wyniku zdarzeĔ o charakterze spoáecznym – wynosiá 5 mln zá,
 limit na szkody związane z powodzią – 200 mln zá.
W wyniku zaistniaáych zapisów w umowie ubezpieczenia, maksymalne
odszkodowanie za poĪar mostu àazienkowskiego wyniosáo 3 mln. zá. Decyzja o
takim limicie podjĊta zostaáa na podstawie statystycznych wyliczeĔ wysokoĞci wypáat
z ubezpieczenia na pokrycie szkód w infrastrukturze drogowo-mostowej. WiĊcej szkód
w tej infrastrukturze pokrywanych byáo z ubezpieczenia od odpowiedzialnoĞci cywilnej
sprawcy. Jest to ewidentny przykáad nieprawidáowego oszacowania ryzyka oraz
determinowania sumy ubezpieczenia wysokoĞcią skáadki. Gdyby klauzula dotycząca
infrastruktury drogowo-mostowej byáa zniesiona, m.st. Warszawa musiaáoby wówczas
zapáaciü skáadkĊ w wysokoĞci okoáo 50 mln. zá rocznie, a nie 12,5 mln zá. Wybór
wysokoĞci tego limitu argumentowano tym, Īe jest kwota najwyĪsza w Polsce,
w przypadku tego przedmiotu ubezpieczenia. Wiele mostów w Polsce w ogóle nie jest
ubezpieczonych. Dotyczy to jedynie nowych konstrukcji, które i tak ubezpieczane są na
niĪsze kwoty. Ich wysokoĞü przedstawia Tabela 2.
Tabela 2. WysokoĞü limitów odszkodowaĔ w innych miastach Polski
Miasto
ToruĔ
Rzeszów
Zielona Góra
GdaĔsk

Limit odszkodowania
500 tys. zá
1 mln zá
1 mln zá
2 mln zá

ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie protokoáu VIII/5 obrad VIII sesji Rady m.st. Warszawy z dnia
26.03.2015 r.

Omówione powyĪej zdarzenie nie spowodowaáo znaczących zmian w polityce
ubezpieczeniowej m.st. Warszawy. Proporcje zastosowane w ocenie ofert zostaáy
nieznacznie zmienione – 70% cena, 30% zakres ubezpieczenia. Gáównym
wyznacznikiem wyboru oferty nadal jest wysokoĞü skáadki, czyli cena ubezpieczenia.

Wnioski
Nieprawidáowo dobrana suma ubezpieczenia przyczynia siĊ do zmniejszenia
wypáacanego odszkodowania za powstaáą szkodĊ. Niedoubezpieczenie charakteryzuje
siĊ zbyt niską sumą ubezpieczenia w stosunku do wartoĞci przedmiotu ubezpieczenia.
NajwiĊkszy problem dla klientów taka sytuacja stanowi w przypadku szkód
caákowitych. Wypáata odszkodowania, zgodnie z OWU ograniczona jest zawsze sumą
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ubezpieczenia. W przypadku niedoubezpieczenia ubezpieczony musi samodzielnie
dofinansowaü naprawĊ, gdyĪ wypáacone odszkodowanie jest niewystarczające na
pokrycie szkody. Powodem zaniĪania sumy ubezpieczenia jest chĊü obniĪenia
wysokoĞci páaconej skáadki. Dodatkowo problemem w przypadku niedoubezpieczenia są
niektóre zapisy w umowach ubezpieczenia. Szczególnie zapis wprowadzający zasadĊ
proporcji przy ustalaniu wysokoĞci odszkodowania. W przypadku stwierdzenia
niedoubezpieczenia przekraczającego np. 30%, wartoĞü odszkodowania pomniejszona
zostanie w takim stopniu, w jakim suma ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia jest
zaniĪona w stosunku do faktycznej jego wartoĞci w dniu zaistnienia szkody.
Tania polisa ubezpieczeniowa czĊsto nie jest najlepszą opcją ubezpieczenia dla
klienta, gdyĪ nie jest w stanie zapewniü naprawienia zaistniaáej szkody. Dlatego teĪ
dokáadne ustalenie sumy ubezpieczenia jest bardzo waĪne. Dodatkowo przy zawieraniu
umowy ubezpieczenia trzeba zwróciü uwagĊ na inne jej warunku np. dotyczące rodzaju
sum ubezpieczenia, wyáączeĔ czy franszyzy.
W przypadku zakupu ochrony ubezpieczeniowej bardzo waĪna jest znajomoĞü
poprawnego sposoby szacowania wartoĞci mienia. Klienci czĊsto szacują wartoĞü mienia
„na oko”. WartoĞü mienia, powinna byü szacowana na podstawie wartoĞci
odtworzeniowej, wartoĞci rynkowej, wartoĞci rzeczywistej, wartoĞci ksiĊgowej brutto
lub wartoĞci ksiĊgowej netto.
W ubezpieczeniu mienia, wartoĞü majątku najczĊĞciej okreĞlana jest na podstawie
wartoĞci odtworzeniowej, wartoĞci rzeczywistej lub wartoĞci ksiĊgowej brutto. Wybór
wáaĞciwego sposobu okreĞlania wartoĞci mienia jest bardzo istotny, gdyĪ to on okreĞla
wysokoĞü przyznanego odszkodowania. Ubezpieczenie na wartoĞü ksiĊgowa brutto jest
najszybszym i niewątpliwie najáatwiejszym sposobem ustalania wartoĞci mienia. Sposób
ten sprawdza siĊ jedynie dla nowego majątku. Im dawniej zakupiony majątek, tym
wiĊksza róĪnica miĊdzy wartoĞcią początkową i rzeczywistą. Otrzymane odszkodowanie
nie pokryje wówczas odbudowy majątku. Najbardziej racjonalnym sposobem jest
okreĞlanie wysokoĞci mienia na podstawie wartoĞci odtworzeniowej. Daje on moĪliwoĞü
odtworzenia mienia w caáoĞci. Jest to jednak sposób znacznie droĪszy niĪ ubezpieczenie
na wartoĞü rzeczywistą bądĨ wartoĞü ksiĊgową brutto. NaleĪy jednak pamiĊtaü o
aktualizacji sumy ubezpieczenia. KaĪde powiĊkszenie majątku powinno skutkowaü
zwiĊkszeniem wysokoĞci sumy ubezpieczenia.
Problem ten dotyczy nie tylko klientów indywidualnych ale równieĪ obiektów
sakralnych i jednostek samorządu terytorialnego. Gdyby parafie przeznaczaáy wiĊksze
kwoty na ubezpieczenie, diecezje mogáyby ubezpieczyü mienie na znacznie wyĪsze
kwoty, a wypáacane odszkodowanie pokryáoby koszty napraw. Niestety parafii nie staü
na wyĪsze stawki ubezpieczeniowe. Proboszcz przeznacza maksymalną kwotĊ jaką
moĪe przeznaczyü na ubezpieczenie swojej parafii. W konsekwencji nie są
usatysfakcjonowani z wysokoĞci odszkodowania, jednak mają ĞwiadomoĞü, Īe jest to
jedyna moĪliwa wielkoĞü jaką mogą otrzymaü na podstawie takich warunków i zakresu
ubezpieczenia.
Zadziwiające jest, Īe jednostki samorządu terytorialnego, posiadające wiĊksze
zasoby pieniĊĪne równieĪ determinują wybór oferty ubezpieczeniowej wysokoĞcią
skáadki. Dodatkowo szacowanie ryzyka na podstawie wysokoĞci wczeĞniejszych wypáat
odszkodowaĔ teĪ nie jest metodą zadowalającą. Byü moĪe gdyby zastosowano inną
metodĊ szacowania ryzyka, uwzglĊdniającą moĪliwoĞü wystąpienia jednej najwyĪszej
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szkody, skutki poĪaru mostu àazienkowskiego nie byáyby tak dotkliwe. Skáadka
ubezpieczeniowa byáaby wyĪsza ale szkoda zostaáaby pokryta w caáoĞci.
Przedstawione w opracowaniu przykáady w formie studium przypadku dowodzą, Īe
próba oszczĊdzania na skáadce powoduje, iĪ w sytuacji realizacji zdarzenia
ubezpieczający musi czĊĞciowo pokryü naprawĊ zniszczonego mienia. Ubezpieczający
decydując siĊ na ustalenie niĪszej sumy ubezpieczenia musi liczyü siĊ z wypáatą
odszkodowania nierekompensującego szkodĊ. WystĊpujące w takiej sytuacji
niedoubezpieczenie, jest przyczyną niezadowalającego klientów zakoĔczenia procesu
zarządzania ryzkiem poprzez ubezpieczenie. To wáaĞnie skargi dotyczące wypáaty
odszkodowania są jednymi z najczĊĞciej trafiających do Rzecznika Finansowego. W
praktyce jednak ostateczna decyzja odnoĞnie wysokoĞci sumy ubezpieczenia naleĪy do
klienta, który mimo przedstawienia mu wszystkich aspektów niewáaĞciwego jej
okreĞlenia i tak decyduje siĊ na zaniĪenie wartoĞci ubezpieczonego mienia, ze wzglĊdu
na wysokoĞü skáadki ubezpieczeniowej.
DuĪym krokiem poczynionym w kierunku naprawy sytuacji wynikających z
przyjĊcia przez strony umowy ubezpieczeniowej záej wartoĞci ubezpieczenia jest
rozstrzyganie przez Sąd NajwyĪszy na korzyĞü ubezpieczającego, spraw dotyczących
niedoubezpieczenia. Zdaniem Sądu NajwyĪszego to ubezpieczyciel powinien
dopilnowaü aby suma ubezpieczenia odpowiadaáa wartoĞci ubezpieczonego mienia.
Ubezpieczający nie jest specjalistą w dziedzinie ubezpieczeĔ, dlatego nie powinno siĊ
obciąĪaü go dodatkowym zaniĪeniem odszkodowania. Skoro skáadka ubezpieczeniowa
odpowiada ryzyku ubezpieczyciela i jest pobierana od kwoty ubezpieczenia, wówczas
wysokoĞü odszkodowania powinna byü ustalana od sumy ubezpieczenia, a nie od
wartoĞci mienia. Dlatego teĪ, wiele towarzystw ubezpieczeniowych postanowiáo znieĞü
zasadĊ proporcji.
Dobrze dobrane do potrzeb ubezpieczającego ubezpieczenie na etapie ustalania
warunków umowy, to punkt wyjĞcia, który determinuje wszystko to, co zdarzy siĊ
póĨniej w procesie likwidacji szkody. Oznacza, to Īe likwidacja szkody zaczyna siĊ na
etapie zakupu ubezpieczenia. Decyzje podejmowane przez ubezpieczyciela w trakcie
likwidacji szkody są ĞciĞle uzaleĪnione od treĞci umowy ubezpieczenia. Jej wáaĞciwy
zakres powoduje, Īe w przypadku szkody wysokoĞü odszkodowania jest
satysfakcjonująca dla poszkodowanego, a sama likwidacja szkody moĪe zostaü
przeprowadzona sprawnie i w znaczący sposób pomóc klientowi. Dobrze dobrane
ubezpieczenie uáatwia sprawną likwidacjĊ nawet przy skomplikowanej szkodzie o duĪej
wartoĞci.
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Summary
The importance of the method of determining the sum insured in process of risk management
through insurance The purpose of this thesis is to present the consequences of determining the sum
insured based on the improper value of the subject of insurance. The conclusion is based on the
analysis underwriting contracts for a church and a local government unit. The study presents the
problem of underinsurance based on the source literature and loss documentation. The results of
the analysis confirm the thesis that underinsurance is the cause of incorrect and unsatisfactory
completion of the risk management process through insurance.
Key words: insurances, sum insured, value of the subject of insurance, underwriting contract, risk
management, insurance indemnity
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