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CZYNNIKI WP YWAJ CE NA WYSOKO  
UBEZPIECZE  KOMUNIKACYJNYCH W POLSCE 

 
Edyta ZIELI SKA 

Celem niniejszego artyku u jest przeprowadzenie ocenyubezpiecze komunikacyjnych w Polsce.Analizie 
poddanotrzyfirmyoferuj ceubezpieczeniaOC, AC, Assistance i NNW. Przedstawionog ówne czynniki, które 
wp ywaj  na wysoko sk adki ubezpieczeniowej,tj.wiek kierowcy, miejsce zamieszkania,pojemno  silnika. 

1. WST P 

W Polsce funkcjonuje ponad 60 towarzystw ubezpieczeniowych, które w swojej ofercie 
posiadaj  zarówno obowi zkowe, jak i dobrowolne ubezpieczenia komunikacyjne. Ilo  
ubezpieczycieli w Polsce, w porównaniu do lat dziewi dziesi tych ubieg ego wieku, wzros a 
kilkakrotnie. Zasadniczy wp yw na rozwój sektora ubezpiecze  komunikacyjnych w Polsce maj  
wzrost liczby eksploatowanych pojazdów oraz zmniejszenie przepustowo ci krajowych dróg. Oba 
te czynniki przyczyniaj  si  do zwi kszenia ilo ci wypadków, w wyniku których poszkodowanymi 
s  najcz ciej posiadacze pojazdów, ich pasa erowie oraz inne osoby korzystaj ce z dróg 
publicznych, tj. piesi i rowerzy ci. Do przyczyn powstawania wypadków komunikacyjnych w 
Polsce mo na zaliczy  tak e wiek eksploatowanych pojazdów oraz stan techniczny dróg 
publicznych. 

Na wzrost zainteresowania ubezpieczeniami komunikacyjnymi wp yw ma ilo  wypadków na 
polskich drogach, która nie zmniejsza si  mimo wielu dzia a  prowadzonych  
w celu poprawy tej sytuacji. adne  akcje edukacyjne przekonywuj ce do wi kszej ostro no ci, do 
zmniejszenia pr dko ci, ani rozwój zaawansowanych systemów bezpiecze stwa w pojazdach, nie 
s  w stanie wyeliminowa  wypadków komunikacyjnych. Skutkiem tych wypadków s  szkody 
powsta e na zdrowiu uczestników ruchu wymagaj ce cz sto d ugotrwa ego i kosztownego leczenia 
oraz na mieniu, zwi zane np. z napraw  uszkodzonego pojazdu. Niezale nie od rodzaju szkody, 
skutki jej naprawy mog  by  dla sprawcy du ym obci eniem finansowym, dlatego nale y si  od 
takich niekorzystnych sytuacji ubezpieczy .Ubezpieczenie komunikacyjne ma na celu 
minimalizacj  skutków wypadków i daje mo liwo  uzyskania stosownej rekompensaty [3,6].  

2.CHARAKTERYSTYKA UBEZPIECZE  KOMUNIKACYJNYCH W POLSCE 

Ubezpieczenia komunikacyjne swoim zakresem obejmuj  ruch l dowy odbywaj cy si  przy 
u yciu pojazdów mechanicznych oraz ryzyka dotycz ce osób, które ruch ten nara a na stratyi 
szkody osobowe oraz rzeczowe, w tym równie  w zakresie odpowiedzialno ci 
cywilnej.Ubezpieczenia komunikacyjne mo na podzieli  na ubezpieczenia obowi zkowe oraz 
ubezpieczenia dobrowolne (tabela 1). 

Obowi zkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym w Polsce jest ubezpieczenie OC 
posiadaczy pojazdów mechanicznych. Odgrywa ono istotn  rol  w ród wszystkich ubezpiecze  
komunikacyjnych, poniewa  ma szeroki zakres ochrony, obejmuj cy zarówno posiadacza pojazdu 
mechanicznego, osob  nim kieruj c  oraz poszkodowanego wskutek okre lonego zdarzenia 
drogowego, którego sprawc  by  posiadacz lub kierowca ubezpieczonego pojazdu 
mechanicznego.Ubezpieczyciel ma obowi zek naprawienia szkody równie  w przypadku, gdy 
kieruj cy [1,4]: 
 wyrz dzi  szkod  umy lnie, 
 wyrz dzi  szkod  w stanie po spo yciu alkoholu lub pod wp ywem rodków odurzaj cych, 
 wszed  w posiadanie pojazdu wskutek przest pstwa, 
 nie posiada  uprawnie  do kierowania pojazdem, 
 zbieg  z miejsca zdarzenia. 
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Tabela 1. Charakterystyka ubezpiecze  komunikacyjnych 

Lp. Ubezpieczenia obowi zkowe Ubezpieczenia dobrowolne 
 

1. 
Zawierane s  w wyniku nakazu, wynikaj cego 
z bezpo rednio obowi zuj cych przepisów 
prawa, przy zaistnieniu okre lonych 
przes anek.  

 
Zawarcie ich jest nieobowi zkowe. 
 

2. Istnieje pe na swoboda wyboru 
ubezpieczyciela. 

Istnieje pe na swoboda wyboru 
ubezpieczyciela. 

 
 

3. 

 
 
Ubezpieczyciel nie mo e odmówi  zawarcia 
umowy z konkretnym podmiotem.  

Ubezpieczyciel, mimo prowadzenia 
dzia alno ci w obr bie danej grupy, mo e 
odmówi  zawarcia umowy z konkretnym 
podmiotem np. w sytuacji zbyt wysokiego 
ryzyka, wynikaj cego np. z istniej cych 
wobec ubezpieczaj cego podejrze  o 
nierzetelno  post powania w zwi zku z 
wcze niej zawartymi umowami.  

Umowa ubezpieczenia OC jest zobowi zaniem, w którymzak ad ubezpiecze  przejmuje na 
siebie ekonomiczne skutki wyrz dzonych szkód osobom trzecim, pod warunkiem, e ubezpieczony 
jest zobowi zany do ich naprawienia na podstawie odpowiedzialno ci deliktowej lub kontraktowej, 
w tym szkód wyrz dzonych przez osoby, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialno  
przewidzian  przepisami prawa cywilnego.  

Z tytu u obowi zkowego ubezpieczenia OC nie jest wyp acane odszkodowanie za: 
 uszkodzenie pojazdu, stanowi ce nast pstwo zawinionych przez kierowc  tego samochodu zderze  z 

innymi pojazdami, 
 uszkodzenie pojazdu, wywo ane innymi przyczynami ni  kolizja z drugim pojazdem, np. najechanie na 

jak  przeszkod , drzewo, s upek itp., 
 uszkodzenie pojazdu przez nieznanych sprawców itd. 

W ród ubezpiecze  dobrowolnych mo na wymieni  m.in. Autocasco (AC), Assistance oraz 
ubezpieczenie od Nast pstw Nieszcz liwych Wypadków (NNW). Ka de ubezpieczenie wi e ze 
sob  istnienie ryzyka, za które ubezpieczyciel nie chce ponosi  odpowiedzialno ci. Wy czenia 
dotycz ce  wymienionych powy ej ubezpiecze  zosta y przedstawione w tabeli 2. 

Ubezpieczenie Autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym, w którym zakres praw  
i obowi zków kszta tuj  strony umowy. W praktyce do jej zawarcia dochodzi przez z o enie przez 
ubezpieczaj cego wniosku o ubezpieczenie, który nale y traktowa  jako ofert  oraz przez 
podpisanie dokumentu ubezpieczenia, jakim jest polisa ubezpieczeniowa. Celem ubezpieczenia AC 
jest ochrona pojazdu wraz z jego wyposa eniem. Typowym zakresem udzielonej przez 
ubezpieczyciela ochrony ubezpieczeniowej jest [2]: 
 uszkodzenie pojazdu w zwi zku z jego ruchem lub postojem wskutek zderzenia z innym pojazdem, 

osobami, zwierz tami, przedmiotami lub dzia ania osób trzecich, tj.: w amanie lub wandalizm, 
 strat  lub uszkodzenie pojazdu wskutek zdarze  losowych, tj.: po ar, powód , wybuch,  gradobicie, 

huragan, osuwanie lub zapadanie ziemi, zatopienie, intensywny opad deszczu itp., 
 kradzie  pojazdu, jego cz ci lub wyposa enia (z regu y obj cie pojazdu takim zakresem ochrony wi e 

si  z uiszczeniem dodatkowej sk adki). 
Ubezpieczenie Assistance ma na celu ochron  kierowcy i pasa erów w czasie podró y. 

Zakresem obejmuje pomoc techniczn  oraz medyczn . Pomoc jest udzielana w razie wypadku 
drogowego, awarii lub utraty pojazdu, choroby kierowcy lub pasa era. W zakresie obs ugi pojazdu 
ubezpieczyciel: 
 jest zobowi zany do pokrycia kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu na miejscu zdarzenia lub w razie 

konieczno ci do pokrycia kosztów transportu do miejsca naprawy albo zamieszkania, 
 oferuje mo liwo   udzielenia po yczki zwrotnej na cele naprawcze pojazdu, 
 pokrywa koszty zwi zane z najmem pojazdu zast pczego, 
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 umo liwia dostaw  paliwa na miejsce postoju pojazdu, unieruchomionego z powodu jego braku 
(ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów dojazdu), 

 pokrywa koszty zwi zane z odbiorem pojazdu z miejsca naprawy lub odzyskania po kradzie y 
( wiadczenia te uzale nione s  od odleg o ci miejsca zdarzenia od miejsca zamieszkania w a ciciela i 
realizowane wed ug ustalonych limitów). 

Tabela 2. Przypadki, w których ubezpieczyciel nie wyp aca odszkodowania mimo zap aconej 
sk adki 

Lp. Rodzajdobrowolnego 
ubezpieczenia Wy czenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autocasco (AC) 

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkod : 
 o warto ci nieprzekraczaj cej okre lonej kwoty (np. 50% minimalnego 
wynagrodzenia czy innej ustalonej), 

 spowodowan  umy lnie lub wskutek niedbalstwa, 
 powsta  podczas kierowania pojazdem przez kierowc  pod wp ywem 
narkotyków czy innych rodków odurzaj cych lub w stanie nie-
trze wo ci, 

 powsta  podczas kierowania pojazdem z niewa nym dokumentem 
uprawniaj cym do kierowania pojazdem, kierowania pojazdem nie-
zarejestrowanym lub nieposiadaj cym wa nego badania technicznego, 

 powsta  wskutek dzia a  wojennych, podczas u ywania pojazdu w celach 
przest pczych przez w a ciciela lub osob  upowa nion , 

 powsta  wskutek niew a ciwego u ytkowania pojazdu oraz nie-
w a ciwego za adowania oraz przewo enia adunku, 

 powsta  w poje dzie, który zosta  nielegalnie wprowadzony na polski 
obszar celny, 

 powsta  wskutek kradzie y pojazdu lub jego cz ci w przypadku, gdy 
kieruj cy wysiad  z samochodu i pozostawi  w rodku kluczyki, w przy-
padku niezabezpieczenia w sposób nale yty dokumentów, kluczyków oraz 
pojazdu w celu uchronienia od kradzie y, 

 powsta  w okoliczno ciach innych ni  podane w zg oszeniu szkody. 
 
 

2. 

 
 

Assistance 

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkod  powsta  w przypadku: 
 umy lnego dzia ania,  
 kierowania pojazdem bez wymaganych dokumentów, 
 kierowania pojazdem pod wp ywem alkoholu, narkotyków i innych rod-
ków odurzaj cych, 
 niew a ciwej eksploatacji pojazdu oraz wiadomo ci uszkodze  przed 
wyjazdem. 

 
 
 
 
 

3. 

 
 
 
 

Nast pstw 
nieszcz liwych 

Wypadków (NNW) 

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkod  powsta  w nast pstwie: 
 jazdy wy cigowej, konkursowej, pokazów samochodowych, kaskader-
skich oraz treningów do nich, 

 prowadzenia pojazdu bez wa nego dokumentu uprawniaj cego do kiero-
wania pojazdem, 

 udzia u kierowcy lub pasa era w bójce oraz pope nienia lub usi owania 
pope nienia przest pstwa, 

 kierowania pod wp ywem alkoholu, narkotyków lub innych rodków 
odurzaj cych, 

 dzia a  wojennych, udzia u ubezpieczonych w strajkach, zamieszkach, 
protestach, blokadach dróg, rozruchach, aktach terroryzmu oraz sabota u. 
 

W przypadku doznania urazu cia a lub rozstroju zdrowia wymagaj cego hospitalizacji, 
ubezpieczyciel zobowi zuje si  do zorganizowania i pokrycia kosztów [5]: 
 transportu sanitarnego ubezpieczonego, 
 odwiedzin krewnych ubezpieczonego, je li konieczna jest d u sza hospitalizacja, 
 hospitalizacji oraz kosztów leczenia w razie wypadku za granic . 
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Kolejnym czynnikiem wp ywaj cym na wysoko  ubezpieczenia jest wiek w a ciciela 
pojazdu, okres posiadania prawa jazdy i stan zdrowia. Kierowcy m odzi p ac  znacznie wi cej za 
ubezpieczenie OC. Najkorzystniejsze stawki kszta tuj  si  dla kierowców w przedziale wiekowym 
38-50 lat. Znacz c  rol  w koszcie ubezpieczenia ma równie  wiek, marka samochodu i pojemno ci 
jego silnika. W zale no ci od  ubezpieczyciela przedzia y op at mog  ró ni  si  od siebie. Wraz ze 
wzrostem pojemno ci silnika wzrasta równie  koszt ubezpieczenia. Ustalaj c wysoko  sk adki 
bierze si  równie  pod uwag  przeznaczenie u ytkowania samochodu. 

W przypadku dobrowolnego ubezpieczenia AC najwi kszy wp yw na wysoko  sk adki ma 
warto  samochodu, która mo e by  ustalona przez rzeczoznawc  lub wynika  z katalogu rednich 
warto ci rynkowych pojazdów w danym okresie. O wysoko ci sk adki decyduje tak e miejsce 
zamieszkania ubezpieczonego i przeznaczenie pojazdu.Przy zawieraniu umów w zakresie 
ubezpiecze  dobrowolnych nale y zwróci  uwag  nie tylko na wysoko  sk adki, ale tak e na 
zdarzenia wymienione w umowie, od których ubezpieczyciel nie wyp aci odszkodowania mimo 
zap aconej sk adki. 
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FACTORS AFFECTING ON THE HEIGHT 
OF  CAR INSURANCES IN POLAND 

The purpose of this article was to evaluate car insurances in Poland. Analyzed three 
insurances companies offering the OC, AC, Assistance and Accident. Presented the major 
factors whichaffecton the amount of the insurance premium ie. the driver age, place of 
residence, engine capacity. 


