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M I E S I Ę C Z N I K  U B E Z P I E C Z E N I O W YTEMAT MIESIĄCA
SAMOCHODY

NNie ma co ukrywać, że rynek w Polsce w ostatnich miesiącach 
zaskakuje w każdym aspekcie, może niekoniecznie tak, jakbyśmy 
tego chcieli, ale odczuwamy to wszyscy. Szalejąca inflacja, rosnące 
stopy procentowe, wojna w Ukrainie, zmiany kursów walut. Czy 
to wszystko ma wpływ na ubezpieczenia, szczególnie te komunika-
cyjne i czy Polska przejmuje trendy rynku europejskiego? 

TRENDY NA ŚWIECIE 
Widzimy, że na świecie składki utrzymują się od pewnego czasu 
na podobnym poziomie tak jak w latach ubiegłych. Nie możemy 
jednak nie zauważać wzrostu cen usług, które ujęte są w ubezpie-
czeniach innych niż obowiązkowe OC, takich jak części samocho-
dowe, koszty napraw, koszty serwisowania, koszty opon. Łańcuchy 
dostaw z różnych względów, zarówno pandemicznych, a teraz też 
w związku z wojną w Ukrainie, zostały zastopowane, a ich płyn-
ność zmalała. Dodatkowo, opierając się na raportach ubezpiecze-
niowych, wyraźnie można zobaczyć, że wysokość wypłacanych 
odszkodowań wzrosła o kilkanaście do kilkudziesięciu procent, na 
co niewątpliwy wpływ ma właśnie wzrost cen i usług naprawczych. 
Można w związku z tym spodziewać się, że ta dotychczasowa stabi-
lizacja zostanie zachwiana na rynku europejskim i wzrośnie presja 
na podniesienie składek ubezpieczeniowych. 

RYNEK W POLSCE, CZYLI GALOPUJĄCA INFLACJA I UBEZPIECZENIA 
Z WOJNĄ W TLE 
Jak dowiadujemy się z danych GUS, inflacja w styczniu 2022 
wyniosła 9,2%. Do tego nastąpiła spodziewana podwyżka stóp 
procentowych, która, jak wszystko na to wskazuje, nie osiągnęła 
jeszcze swojego maksymalnego poziomu. Każdy z nas odczuwa 
dotkliwie wzrost cen i kosztów zaciągniętych kredytów, jednak 
w ubezpieczeniach sytuacja ma się zaskakująco inaczej. Anali-
zując ceny OC z roku 2021 i zestawiając je z obecnymi w 2022 r. 
nie widać dużej różnicy, można wręcz na ten moment stwier-
dzić, że rynek ubezpieczeniowy jeszcze broni się przed zwięk-
szoną inflacją. Co prawda, nie możemy przewidzieć dokładnie, 

Czy w tych czasach możemy coś zaplanować?
Dotychczas własny samochód był na liście marzeń prawie każdego Polaka. Było to najczęściej traktowane jako podstawowe 
dobro w każdym domu lub zwyczajnie jako chęć posiadania na własność, zabezpieczenie i stałość. Ten trend się zmienił. 
Zmniejsza się sprzedaż nowych pojazdów i liczba samochodów w obiegu. – Jakub noWiński
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prezes zarządu Superpolisa Ubezpieczenia.

jak będzie wyglądało przyszłe kształtowanie się cen ubezpieczeń, 
ale możemy z przekonaniem stwierdzić, co ewentualnie na nie 
wpłynie. Jednakże, na ten moment możemy powiedzieć, że dyna-
mika wzrostu cen w branży ubezpieczeniowej jest dużo niższa niż w pozosta-
łych branżach. Rynek zachowuje się tak samo jak w roku ubiegłym. 
Z raportów KNF możemy wyczytać, że średnia cena polisy OC 
jest w tendencji spadkowej lub utrzymującej się, a jednak ubezpie-
czyciele wypłacają coraz wyższe odszkodowania. W zeszłym roku 
wzrost wypłat OC był na poziomie trochę powyżej 3%, ale możemy 
wnioskować po wzroście wypłat w przypadku AC (prawie 10%), że 
to dopiero początek dalszych wzrostów.
Aby ustalić wysokość składki, analizowanych jest wiele czynników, 
które mają na nią wpływ. Od lat porównuje się te same parametry, 
jednak w tym roku należy nałożyć jeszcze na nie galopujący wzrost 
cen usług, części oraz ciągłe zmiany na rynku walutowym.
Przy wyliczaniu składki ubezpieczenia musimy skupić się na 
wzroście ceny zakupu pojazdu oraz jego ceny wyjściowej. Tutaj 
widzimy lekki wpływ na wysokość ubezpieczenia komunikacyj-
nego ze względu na wzrost wartości pojazdu w bazach Info-Expert 
i EuroTax. Nadal jest to wzrost ledwie kilkuprocentowy. W przy-
padku zakupu pakietu OC i AC przez klienta, możemy powie-
dzieć o bardziej widocznym wzroście, który upatrujemy we wzro-
stach cen usług pobocznych i części zamiennych, analogicznie 
do tego co dzieje się na rynku europejskim. Do tego dochodzi 
odpływ pracowników z warsztatów samochodowych i wzrost cen 
robocizny. To wszystko wpływa na zwiększenie wypłat odszko-
dowań, a tym samym na powolne zmniejszanie rentowności 
ubezpieczycieli.
Nie widać sygnałów świadczących o planach podwyżek, ze względu na 
chociażby dobre wyniki z zeszłych lat i dobrą rentowność ubezpieczeń komuni-
kacyjnych. Mniejszy ruch uliczny w trakcie pandemii w latach 2020-
2021 oraz stała cena OC pozwoliły ubezpieczycielom na zbudo-
wanie swojego rodzaju „poduszki bezpieczeństwa”. Jednak presja 
jest coraz większa, co – moim zdaniem – zacznie być widoczne 
w podniesieniu cen, ale nie wcześniej niż w IV kwartale tego roku. 
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Jedynie niewielkie wzrosty cen ubezpieczeń, które są korzystne 
dla klienta, można traktować jako coś zaskakującego na tle tego, co 
dzieje się w innych sektorach gospodarki, ale też można stwierdzić, 
że rynek nie jest jednak tak elastyczny i szybko reagujący jak sobie 
to wyobrażaliśmy. Już teraz zatrzymały się regularnie spadające od 
paru lat ceny OC, jakby rynek obserwował, co będzie dalej. 
Kiedy piszę ten artykuł trwa 27 doba wojny w Ukrainie. Działania 
prowadzone na całym świecie, które obligują nas wszystkich do prze-
strzegania nałożonych sankcji też mają wpływ na rynek ubezpieczeń. 
Ubezpieczyciele zaczynają weryfikować własność i udziałowców firm, które 
występują z prośbą o ofertę na ochronę, niezależnie czy mówimy o leasingach, 
czy innych rodzajach ubezpieczeń. 
Możemy się wyłącznie domyślać, jak będzie wyglądała rzeczywi-
stość w transporcie za kilka lat. Warto wspomnieć jednak o kilku 
elementach, które mogą mieć wpływ na kształtowanie się potrzeb 
klientów.
Zacznijmy od ogółu. Firmy będą dążyć do zmniejszenia kosztów. 
Ze względu na to, że na rynku obecnie odnotowujemy dużo mniej 
nowych samochodów, mniejszy import, mniej ofert kupna – sprze-
daży czy wyższe leasingi, jest szansa na reorganizację małych flot. 
Wynajem aut czy outsourcing, co jest jednoznaczne z przerzuce-
niem odpowiedzialności i zarządzania na firmy zewnętrzne, które 
wezmą na siebie odpowiedzialność za serwis, wymianę opon, ubez-
pieczenia, nadchodzi bardzo szybko. Tym samym spadnie zapotrze-
bowanie na nowe samochody. 
Dotychczas własny samochód był na liście marzeń prawie 
każdego Polaka. Było to najczęściej traktowane jako podsta-
wowe dobro w każdym domu lub zwyczajnie jako chęć posia-
dania na własność, zabezpieczenie i stałość. Ten trend się zmienił. 
Zmniejsza się sprzedaż nowych pojazdów i liczba samochodów 
w obiegu. Do tego dochodzi niepewna sytuacja zewnętrzna, która 
hamuje rynek i zakupy. Ludzie zauważyli, że są inne możliwości, 
takie jak chociażby najem długoterminowy. To też nic innego jak 
outso urcing. Co lepsze, nawet najem długoterminowy można 
zastąpić usługą najmu krótkoterminowego, a co za tym idzie – 
jeden użytkownik może korzystać z wielu pojazdów w krótkim 
czasie, ale nie kupuje sam ubezpieczenia. Pozwala to na dowol-
ność i swobodny wybór w dowolnym czasie. A skrajną wersją 
tego zjawiska jest wzrost popularności UTO – urządzeń trans-
portu osobistego, jak hulajnogi elektryczne, które zdobywają coraz 
większą popularność, szczególnie w dużych miastach. Dochodzą do 
tego zagadnienia, z którymi rynek zmierzy się pierwszy raz, a zwią-
zane są z sytuacją w Ukrainie. Obecnie widzimy powolny odpływ 
kierowców z Polski, szczególnie tych zawodowych, którzy na co 
dzień świadczyli usługi transportowe różnego typu. W dużej mierze 
były to osoby zza naszej wschodniej granicy. 
Spora część sprzedawanych dotychczas polis dotyczyła małych firm 
transportowych i jednoosobowych działalności, które dużą część 
swoich usług wykonywały na rynek wschodni. Powstało u nich 
ryzyko znacznego ograniczenia przychodu, a nawet bankructwa, 
a także wzrostu składek ze względu na zakres i większe ryzyko. 
Moim zdaniem są teraz dwie ścieżki, w kierunku których rynek 
może się rozwijać, aby uniknąć strat na zapowiadany spadek 
w sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych. 
Ubezpieczyciele mogą rozwijać usługi assistance, szczególnie w dobie rozwoju 
i popularności samochodów elektrycznych. To swojego rodzaju nowość 
w zakresach ubezpieczeń. Do tego dochodzą produkty nietypowe, 
ale coraz bardziej popularne i rozwojowe, takie jak ubezpieczenie 
kluczyków, opon, znaku na masce. Tu widzę szansę na nadrobienie 
ewentualnych strat. 
Drugą rzeczą, w której widzę potencjał, są ubezpieczenia abona-
mentowe w zakresie AC, nawiązujące do wcześniej wspomnianych 

najmów krótkoterminowych czy właśnie pojazdów UTO. Ta usługa 
nie jest na razie popularna w Polsce. 
Nie zapominajmy jeszcze o produktach celowanych w konkretne 
ryzyka, które mają na celu poprawę szkodowości, bezpieczeństwa, 
są prewencyjne, np. produkty telematyczne, i będą raczej dotyczyć 
małych flot. Jednakże ceny tych produktów są na tyle wysokie, że 
nie cieszą się na razie popularnością.

CO MOŻE MULTIAGENCJA?
Duże multiagencje nadal będą się prężnie rozwijać, otwierać 
nowe placówki, nawiązywać nowe relacje i współprace biznesowe. 
Musimy być jednak świadomi, że to polityka ubezpieczycieli nadaje 
tempo wzrostu na rynku. Zwiększone ceny w innych sferach życia 
i stale wysoki koszt towarów i usług zmniejsza potrzeby zakupowe 
w zakresie ubezpieczeń. Klient szuka podstawy, niechętnie wydając 
pieniądze na rozszerzenie ochrony. 
Klienci szukają dla siebie optymalnej oferty, ale bardzo często najistot-
niejsza jest wysokość składki. Ideą multiagencji jest zaproponowanie klien-
towi jak najlepszego dla niego zakresu za możliwie najlepszą cenę. Niejed-
nokrotnie zakres przegrywa z ceną, więc rolą dobrej multiagencji 
i agenta jest przede wszystkim rozmawianie w języku korzyści na 
rzecz zakresu ubezpieczenia. To rolą agenta jest edukacja klienta, 
a naszą rolą jest zapewnić klientowi wykwalifikowanych doradców. 
To mutliagenci powinni być driverem rynku, a dbanie o dobry 
poziom agentów i ich wyszkolenie zapewni rozwój branży. 

SZANSE NA ROZWÓJ W NIEOCZYWISTYCH MIEJSCACH
Podsumowując, wszyscy musimy się szykować na wzrost cen. 
Nie dziś, nie jutro, ale spodziewałbym się ich w IV kwartale tego 
roku. Może nie będą drastyczne, ale myślę, że odpowiedź na 
ciągle rosnące koszty w końcu zobaczymy w wysokości składki 
ubezpieczenia.
Natomiast trzeba wspomnieć, że widzę niespodziewane okolicz-
ności, które mogą mieć wpływ na delikatne przekształcenie rynku 
i oczekiwań klientów. To może spowodować, że ceny finalnie nie 
wzrosną w tym roku. Mogą to być ceny paliwa, które zmuszą użyt-
kowników do poszukiwania innych środków transportu, alter-
natyw jak środki komunikacji osobistej UTO, rowery czy nawet 
przesiadkę na komunikację zbiorową. Co w rezultacie może powo-
dować zmniejszoną częstość szkód – mniejszy ruch, mniej wyjeż-
dżonych kilometrów, mniejsza ogólna liczba szkód. Tym samym 
może to uratować roczne podsumowanie w zakładach ubezpieczeń 
wypłat odszkodowań 2021 vs 2022 – mniej szkód jest jednoznaczne 
z mniejszymi kosztami.
Równocześnie pandemia zmieniła codzienność w prowadzeniu 
biznesu – standardem stały się spotkania on-line. Już nie wyjeżdża 
się w trasę z Krakowa do Gdańska, wyłącznie na godzinne spotkanie 
biznesowe. Wracając do zdania powyżej – mniej wyjeżdżonych kilo-
metrów oznacza mniej szkód. Dodatkowym efektem pandemii 
jest też umiejętne zarządzanie portfelem wznowieniowym. Firmy 
rozszerzyły swoje kompetencje w dbaniu o klienta, a sprzedaż 
zdalna pozwoliła, wbrew pozorom, na nawiązanie głębszej relacji 
z klientem wznowieniowym. Jego przywiązanie do czegoś co jest 
już dla niego pewne i sprawdzone, w czasach, gdy wiele rzeczy 
dookoła nie jest, skłania do zakupu ubezpieczenia, które klient 
już zna i rozumie. Oczywiście może być to złudne, bo jeżeli ziści 
się wizja wzrostu, to będziemy mieli niedługo ogromną migrację 
klientów poszukujących ofert najtańszych, co czasami będzie ozna-
czać, że wcale dla nich niewystarczających.
Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych jest na tak wysokim poziomie 
rozwoju, że ciężko wymyślić coś nowego. Dla klienta najważniejsze 
są dwie rzeczy – jakość serwisu oraz cena. q


