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Szanowni Państwo, 

OC to jedno z najczęściej wybieranych, a biorąc pod uwagę 

obowiązkowy charakter – także najczęściej krytykowanych przez 

Polaków produktów ubezpieczeniowych. Po wyniszczającej wojnie 

cenowej, z jaką mieliśmy do czynienia w minionych latach, OC stało 

się produktem uciążliwym również dla samej branży. Ze względu na 

jednolity charakter produktu, niełatwo towarzystwom ubezpieczeń 

ubrać go w atrakcyjne opakowanie. Dla klienta przy wyborze od 

dawna liczy się jak najniższa cena. 

Z Raportu Bankier.pl wynika, że dla czterech przykładowych typów 

klienta w wyjątkowo pechowym układzie różnica pomiędzy 

najtańszą a najdroższą ofertą wynosi niemal 1000 zł. O wiele 

częstsze są przypadki kilkusetzłotowych różnic w cenie. O taką 

oszczędność klienci chcieliby, a w Raporcie przypominamy, że powinni 

walczyć.  

Warto mieć jednak na uwadze, że nawet typowe ubezpieczenie komunikacyjne OC już nie samą 

ceną stoi. Podkreślamy to w tej edycji „Raportu”. Owszem, OC nadal jest produktem 

wystandaryzowanym. Ale dołączane do niego usługi dodatkowe (assistance), wygoda w 

zakupie polisy (oferta direct) czy sprawność dochodzenia należnego odszkodowania (bezpośrednia 

likwidacja szkód) w oczach kierowcy realnie różnicują jakość tej z pozoru jednolitej oferty. Z tego 

względu po raz pierwszy do porównania ofert towarzystw ubezpieczeń przyjęliśmy również 

pozacenowe czynniki stanowiące o atrakcyjności produktu.  

Uzyskane z tego tytułu dodatkowe noty zmieniają pozycje w wyjściowym rankingu, będącym 

efektem wyłącznie zestawienia cen ubezpieczeń. Przyzwyczajmy się do tego; rozszerzone 

podejście do ubezpieczeń to nieunikniona przyszłość dla firm, które chcą skutecznie walczyć 

o uwagę klienta poszukującego najprostszego z ubezpieczeń – obowiązkowego OC. To właśnie ono 

- tak, jak dla banku najprostsze konto osobiste, będzie punktem wyjścia do rozszerzania pola 

sprzedaży na inne produkty. 

Malwina Wrotniak-Chałada 

Zastępca redaktora naczelnego  

Bankier.pl 
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Profil 1

•24-letni pracownik 
fizyczny ze Strzelec 
Opolskich. Posiada 14-
letniego Fiata Punto 
(1242 cm3, benzyna), 
którym porusza się 
bezszkodowo od 3 lat

Profil 2

•34-letni doradca 
finansowy, mieszkaniec 
Warszawy. Jest 
właścicielem  14-letniego 
Fiata Punto (1242 cm3, 
benzyna). Ma prawo 
jazdy od 6 lat i nie 
spowodował przez ten 
czas żadnej kolizji

Profil 3

•34-letni lekarz, który od 
6 lat porusza się 
bezszkodowo po 
Warszawie swoim 
dwuletnim VW Passatem 
(1798 cm3, benzyna)

Profil 4

•45-letni żonaty lekarz z 
Warszawy. Jeździ 2-
letnim VWPassatem 
(1798 cm3, benzyna), a 
prawo jazdy ma od 12 lat 
(w tym 10 
bezszkodowo). Użycza 
pojazdu 20-letniemu 
synowi (prawo jazdy od 
roku)

Ranking ubezpieczeń OC 

Nawet o prawie 1000 zł może przepłacić właściciel samochodu, który kupując OC, nie 

porówna oferty z konkurencją, a pechowo trafi na najdroższego ubezpieczyciela – 

wynika z raportu portalu Bankier.pl. Po raz pierwszy w rankingu uwzględniono nie tylko 

same ceny ubezpieczeń, ale również dodatkowe walory pakietów dla kierowców. 

Dobre OC w najbliższych latach coraz rzadziej będzie oznaczało OC najtańsze. Branża 

ubezpieczeniowa pracuje nad przekonaniem klientów, że nawet przy tak podstawowym produkcie 

liczy się jakość. O jakości stanowić mają m.in. bezpośrednia likwidacja szkód, wygodne 

assistance czy opcja zakupu polisy przez internet. Wychodząc naprzeciw nowym 

wyznacznikom atrakcyjności, redakcja Bankier.pl porównała rynkową ofertę ubezpieczeń OC, 

oceniając nie tylko wysokość składek. 

Analizie poddano oferty 15 towarzystw ubezpieczeń, poszukując OC dla 4 różnych profilów 

klientów. Na łączną sumę punktów decydującą o pozycji w rankingu złożyły się noty za: 

 wysokość składek (im tańsze OC, tym więcej punktów do zyskania; maksymalnie 2 pkt),  

 inne - dostępność zniżek za pakiet OC+AC (0,2 pkt), bezpośrednia likwidacja szkód (0,3 pkt), 

assistance w cenie (0,5 pkt), oferta direct (0,3 pkt).  

Najlepsze pozycje w finałowym rankingu otrzymały te towarzystwa ubezpieczeń, które – biorąc pod 

uwagę różne profile klienta - osiągnęły najwyższe noty po zsumowaniu punktów za ceny 

ubezpieczenia OC i dodatkowe walory. 

Ranking towarzystw oferujących OC komunikacyjne [pkt] 

Towarzystwo ubezpieczeń* Profil 1 Profil 2 Profil 3 Profil 4 Średnia punktów 

Warta 3,00 2,79 2,79 2,99 2,89 

Uniqa 2,60 2,73 2,49 2,89 2,68 

Aviva 2,70 2,61 2,65 2,62 2,65 

Link4 2,44 2,72 2,69 2,45 2,58 

Liberty Ubezpieczenia 2,48 2,46 2,57 2,78 2,57 

Gothaer 2,10 2,70 2,70 2,63 2,53 

AXA Direct 2,23 2,53 2,67 2,62 2,51 

Proama 2,07 2,73 2,51 2,61 2,48 

Generali 1,72 2,41 2,21 2,50 2,21 

InterRisk 1,99 2,20 2,02 2,56 2,19 

BRE Ubezpieczenia 2,39 2,00 1,93 2,45 2,19 

TUZ 2,33 2,34 2,22 1,68 2,14 

Ergo Hestia 1,83 1,99 1,82 2,20 1,96 

Compensa 2,40 1,70 1,70 1,70 1,87 

Benefia 1,20 1,73 1,70 2,18 1,70 

Źródło: Bankier.pl, kalkulacje ubezpieczycieli. *W rankingu nie zgodziły się wziąć udziału firmy Allianz, Concordia i PZU.  
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Duże rozbieżności w wysokości składek za OC 

Pierwszy element porównania to stawki OC zaproponowane czterem różnym typom klientów. Z 

listopadowej analizy Bankier.pl wynika, że w zależności od tego, jakim kierowcą jest klient 

szukający ubezpieczenia OC i jaką firmę wybierze, różnica w cenie może wynieść nawet blisko 

1000 zł. Rozbieżność pomiędzy najtańszą a najdroższą ofertą dla klienta o profilu nr 4 sięgnęła 

990 zł, w przypadku pozostałych klientów wynosiła od 370 do 680 zł.  

Ceny ubezpieczeń OC dla 4 różnych profilów klienta [zł] 

Towarzystwo ubezpieczeń* Profil 1 Profil 2 Profil 3 Profil 4 

Aviva 529 555 563 917 

BRE Ubezpieczenia 396 614 647 593 

Compensa 529 877 807 1534 

Link4 567 392 475 886 

Proama 819 389 542 732 

Uniqa 591 494 626 652 

Ergo Hestia 577 463 577 548 

Gothaer 734 351 434 617 

Warta 320 460 513 554 

Benefia 1006 598 620 563 

AXA Direct 712 492 482 724 

Liberty Ubezpieczenia 543 529 520 568 

InterRisk 807 612 687 687 

TUZ 436 433 538 1353 

Generali 855 396 541 544 

Źródło: Bankier.pl, kalkulacje ubezpieczycieli. *W rankingu nie zgodziły się wziąć udziału firmy Allianz, Concordia i PZU.  

Biorąc pod uwagę wszystkie analizowane profile, niskie składki najczęściej oferowały: Warta, 

Gothaer, Link4 i Liberty Ubezpieczenia. Mało atrakcyjne stawki zaproponowały w przypadku tych 

klientów Compensa i Benefia. 

Komu należy się droższe, a komu tańsze OC 

Tak duże rozbieżności w cenach wynikają z indywidualnego dla każdego towarzystwa 

ubezpieczeń sposobu kalkulowania składki. Porównując jednak profile poszczególnych klientów 

widać, że bez względu na politykę danej firmy, pewne cechy ubezpieczonego są premiowane niższą 

lub obarczane wyższą składką, i jest to typowe dla rynku.  

Jeden ze sztandarowych czynników różnicujących ceny obowiązkowego OC samochodowego to 

miejsce rejestracji i użytkowania pojazdu. Za wyjątkiem jednego (AXA Direct), 14 spośród 15 

sprawdzonych przez nas towarzystw kieruje się dobrze znaną kierowcom zasadą - im bardziej 

zakorkowane i uczęszczane przez kierowców miasto, tym większe ryzyko wypadku, co z kolei 

przekłada się na wyższą składkę. 24-letni mieszkaniec Warszawy, właściciel Fiata Punto z 2000 r. 

będący kierowcą od 3 lat, zapłaciłby za OC średnio ok. 270 zł więcej niż taki sam klient 

mieszkający i poruszający się po drogach mniejszych Strzelec Opolskich. Obciążenie dodatkowym 

kosztem ze względu na lokalizację jest różne - w niektórych firmach nieznaczne (Gothaer, 88 zł), w 

innych - zaskakująco wysokie (Benefia, 493 zł). 

Młodzi kierowcy nadal muszą ponosić koszty mniejszego doświadczenia za kierownicą. 

Porównując składki dla dwóch mężczyzn posiadających prawo jazdy od 2011 roku, z których jeden 

ma 24 lata, a drugi jest o dziesięć lat starszy, aż 12 towarzystw obarczy tego pierwszego wyższą 

składką. W najbardziej skrajnym przypadku (InterRisk) cena będzie wyższa aż o 675 zł. W 

przypadku pozostałych analizowanych firm różnica sięga od ponad 40 do ponad 480 zł. 

Istotny wpływ na wysokość składki za OC mają parametry samochodu, którym porusza się 

ubezpieczony. W przypadku dwóch analogicznych klientów, których różni jedynie typ pojazdu (Fiat 
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Punto II z 2000 r. vs VW Passat B7 z 2012 r.) aż 13 spośród 15 analizowanych towarzystw 

zaproponowało temu drugiemu wyższą (o około 100 zł) składkę. 

Z porównania Bankier.pl wynika, że bez większego wpływu na wysokość składki pozostaje dziś 

status zawodowy ubezpieczonego. Dwóch analogicznych klientów różniących się jedynie 

wykonywaną profesją (doradca finansowy vs lekarz) w przypadku 12 z 15 ofert zapłaci identyczną 

składkę. Compensa i InterRisk przyznałyby lekarzowi zniżkę (odpowiednio 293 i 19 zł). 

Nie tylko cena świadczy o atrakcyjności OC 

Oferta dla poszukujących obowiązkowego OC nie jest dziś tak jednolita, jak kilka lat temu. 

Ubezpieczyciele starają się skusić potencjalnych klientów dodatkowymi usługami, które mogą 

ułatwić życie w razie wypadku czy kolizji na drodze. 

Usługi dodatkowe oferowane kupującym OC komunikacyjne  

Towarzystwo 
ubezpieczeń* 

Zniżka przy 
kupnie OC+AC 

Bezpośrednia likwidacja 
szkody 

Bezpłatne 
assistance w 

zestawie 
Oferta direct 

Aviva tak nie tak tak 

BRE 
Ubezpieczenia 

tak nie nie tak 

Compensa tak za dopłatą 10 zł tak nie 

Link4 nie nie tak tak 

Proama nie nie tak tak 

Uniqa tak tak tak nie 

Ergo Hestia tak nie nie nie 

Gothaer tak nie tak nie 

Warta tak tak tak nie 

Benefia tak nie nie nie 

AXA Direct nie nie tak tak 

Liberty 
Ubezpieczenia 

nie nie tak tak 

InterRisk tak Intercasco - odpowiednik  tak nie 

TUZ nie nie tak nie 

Generali tak nie nie tak 

Źródło: Bankier.pl, kalkulacje ubezpieczycieli. *W rankingu nie zgodziły się wziąć udziału firmy Allianz, Concordia i PZU.  

Od niedawna na rynku gości bezpośrednia likwidacja szkody, dzięki której klient ma szansę 

otrzymać wypłatę odszkodowania wyłącznie w ramach kontaktu z własnym, zwykle sprawdzonym 

ubezpieczycielem, a więc potencjalnie także w krótszym czasie. Bezpłatnie taką usługę oferują 

jedynie dwie firmy (Uniqa i Warta; bezpośrednią likwidację szkody jako pierwsze wprowadziło PZU 

– red.). Dwie inne dają możliwość skorzystania z takiego rozwiązania, ale za dodatkową opłatą. W 

Compensie wynosi ona 10 zł, z kolei InterRisk wprowadził w swojej ofercie osobne ubezpieczenie 

Intercasco, które jest odpowiednikiem bezpośredniej likwidacji szkody (jego cena jest ustalana 

indywidualnie). 

W dobie powszechnego dostępu do internetu ubezpieczyciele chcą też zagospodarować zdalne 

kanały dystrybucji polis. Z analizy Bankier.pl wynika, że z oferty direct skorzystamy u niespełna 

połowy (7 z 15) z analizowanych towarzystw. Nadal nie jest ona dostępna np. w Warcie czy pod 

marką Ergo Hestia. 

W imię zachęty do ubezpieczania się, niektóre firmy proponują zniżkę na obowiązkowe OC w 

zamian za decyzję o dokupieniu AC. Na pomniejszenie składki z tytułu zakupu takiego pakietu 

klient może liczyć w 9 analizowanych firmach. Największą zniżkę otrzyma w Benefii (16,6 proc.). 

Najwyżej premiowanym bonusem jest bezpłatne assistance. Wśród ubezpieczycieli objętych 

badaniem, 11 dodaje je do ubezpieczenia OC w cenie. Klient musi jednak pamiętać, że jest to 
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usługa w podstawowym zakresie i jej zasięg jest ograniczony. Dokładna analiza usług 

assistance dodawanych do OC znajduje się w drugiej części raportu. 

Tym samym, biorąc pod uwagę wygodę wymienionych rozwiązań, podnieśliśmy w rankingu 

ocenę towarzystw, które wprowadziły je do podstawowego pakietu ubezpieczenia 

komunikacyjnego samochodu. Za samą stawkę każdy ubezpieczyciel mógł uzyskać maksymalnie 2 

pkt. Im tańsze OC proponował na tle konkurencji, tym bardziej zbliżał się do górnego progu 

punktowego. Dodatkowo przyznano: 0,2 pkt za udzielanie zniżki przy pakiecie OC+AC, 0,3 pkt za 

bezpośrednią likwidację szkody, 0,5 pkt za darmowy pakiet assistance oraz 0,3 pkt za możliwość 

zakupu ubezpieczenia przez internet lub telefon (direct). Maksymalnie można było uzyskać 3,3 pkt. 

Po uwzględnieniu dodatkowych kryteriów, najlepszą ofertę się nadal proponuje Warta. Poza 

konkurencyjnymi cenami ubezpieczenia, ochrona obejmuje prawie wszystkie dodatkowe usługi 

ujęte w badaniu (Warta nie otrzymała punktów za brak oferty direct). W czołówce znalazły się 

również Uniqa i Aviva.  

Należy przy tym pamiętać, że w przypadku ubezpieczenia OC stawki ustalana są indywidualnie, w 

oparciu o szczegółowe dane dotyczące ubezpieczonego i jego pojazdu. Mogą różnić się także w 

zależności od trybu zakupu ubezpieczenia. 

Assistance w pakiecie z OC. 
Porównanie ofert dla kierowców 

Prawie każdy ubezpieczyciel sprzedający komunikacyjne OC chwali się, że w pakiecie 

dodaje darmowe assistance. To plus, ta usługa już niejednemu oszczędziła nerwów na 

drodze. Zanim jednak zaczniemy cieszyć się kolejną zdobyczą „za 0 zł’, warto sprawdzić 

szczegóły ochrony, ponieważ dwie z pozoru bliźniacze oferty potrafią być od siebie 

zupełnie różne. 

Z przygotowanej przez Bankier.pl analizy ofert towarzystw ubezpieczeń wynika, że kierowcy w 

ramach assistance dodawanego do OC komunikacyjnego mogą liczyć przede wszystkim na usługę 

bezpłatnego holowania samochodu po wypadku. Popularną w tym podstawowym zakresie ochrony 

usługą jest też często usprawnianie pojazdu na miejscu zdarzenia. Do rzadkości przy assistance 

wypadkowym należy natomiast zorganizowanie auta zastępczego, nie ma też co liczyć na pomoc w 

przypadku awarii pojazdu. 

Porównując oferty towarzystw ubezpieczeń na potrzeby Rankingu ubezpieczeń OC, za czynnik 

podnoszący jakość polis dla kierowców uznaliśmy również obecność w pakiecie usługi assistance. 

Zaproponowano ją w ramach 11 z 15 sprawdzonych przez Bankier.pl. Za każdym razem – 

teoretycznie bezpłatnie (co w praktyce oznacza cenę wkalkulowaną w składkę - najniższe stawki 

OC w rankingu oferują firmy, które nie dodają w pakiecie assistance). Za każdym razem mając 

jednak na myśli inny zakres usług. 

Zepsutego pojazdu „darmowe” assistance nie dotyczy 

Assistance dodawane „za darmo” do ubezpieczenia OC komunikacyjnego ma zupełnie podstawowy 

zakres ochrony i zazwyczaj ogranicza się do doraźnej pomocy w razie wypadku lub kolizji na 

drodze. Nie należy mylić jej z pomocą w razie awarii - rozładowanego akumulatora czy zerwanej 

linki sprzęgła. Żeby w tych sytuacjach móc liczyć na bezpłatną pomoc fachowców, konieczny byłby 

wyższy od podstawowego wariant ubezpieczenia. 

W ramach typowego powypadkowego wariantu minimum, najbardziej podstawową usługą jest 

holowanie uszkodzonego pojazdu. I tutaj pierwsza rozbieżność ofert: u niektórych ubezpieczycieli 

samochód będzie można odwieźć tylko do najbliższego warsztatu, u innych – do wskazanego przez 

siebie miejsca, czyli na przykład pod dom lub do sprawdzonego mechanika. Z porównania 
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Bankier.pl wynika, że przykładowo w Compensa i Uniqa transport odbywa się do najbliższego 

punktu obsługi pojazdów, z kolei w InterRisk, Link4, Liberty Ubezpieczenia czy Proama można 

poprosić o odholowanie pojazdu pod wskazany adres. 

Ta ostatnia opcja nie oznacza niestety, że na lawecie wrócimy z Mazur do Wrocławia, nie płacąc za 

to ani grosza. Assistance minimum gwarantuje holowanie, ale tylko do z góry ustalonego limitu 

kilometrów (lub limitu kosztowego). I tak w Uniqa bezpłatne holowanie dotyczy maksymalnie 

dystansu 50 km od miejsca wypadku, w AXA Direct – 75 km, w większości analizowanych 

przypadków w cenę wliczono 100 km holowania. Najlepiej pod tym względem wypada Gothaer, 

gdzie dopuszczalny dystans wynosi 135 km. Warto zadbać o jak najlepsze pod tym względem 

warunki. 

Różnicę pomiędzy kosztem pokonania wliczonej w cenę a faktycznej odległości można oczywiście 

pokryć z własnej kieszeni. Zazwyczaj jednak będzie to odczuwalny dla kieszeni wydatek. Dla 

przykładu w PZU ponadprogramowo pokonane kilometry zapłacimy najpierw (do 25 km) ryczałtowo 

178,35 zł, a później 5,90 zł za każdy kolejny kilometr, co na 100-kilometrowym dystansie oznacza 

dopłatę rzędu 620 zł. 

Auto zastępcze - rzadko kiedy 

Poza dwiema firmami (Aviva, Warta), wszystkie spośród analizowanych i oferujących bezpłatny 

pakiet assistance proponują również usługę usprawnienia pojazdu na miejscu zdarzenia, 

mogącą zapobiec holowaniu. Idzie o drobne naprawy - według niektórych firm to te trwające do 1 h 

(Liberty Ubezpieczenia), według innych nie przekraczające konkretnej ceny (Proama 300 zł, 

Gothaer 400 zł). Trzeba jednak pamiętać, że we wszystkich analizowanych przypadkach podstawą 

do wysłania mechanika od szybkich napraw jest wypadek, nie żadna z typowych awarii 

spotykających kierowców na drodze. 

Porównanie ofert podstawowego assistance dodawanego do OC komunikacyjnego 

Towarzystwo 

ubezpieczeń 

Assistance 

do OC 

Holowanie 
w razie 
awarii 

Holowanie 
w razie  

wypadku 

Transport 
pasażerów 

do miejsca 
holowania 

Usprawnienie 
pojazdu na 

miejscu 

Auto 

zastępcze 

Aviva 
tak 

Wariant 
podstawowy 

nie 

tak,  
do 100 km,  

do 
wskazanego 

miejsca 

nie nie 

tak, 
tylko po 
kolizji, 

auto klasy 
A lub B,  

na max 3 
dni 

AXA Direct 

tak 
Wariant AXA 
Assistance 

Mini 

nie 

tak,  
do 75 km, 

do 
wskazanego 

miejsca 

tak 
tak,  

tylko po 
wypadku 

nie 

Benefia nie nie nie nie nie nie 

BRE 
Ubezpieczenia 

nie nie nie nie nie nie 

Compensa 
tak 

Wariant Baza 
nie 

tak,  
do punktu 
obsługi lub 
wskazanego 
miejsca, jeśli 
jest nie dalej 

tak, 
do punktu 

obsługi 

tak,  
tylko po 

wypadku, 
tylko w 
zakresie 

niezbędnym do 
powrotu 

nie 

Ergo Hestia nie nie nie nie nie nie 

Generali nie nie nie nie nie nie 
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Gothaer 

tak 
Wariant Auto 
Assistance 

Podstawowy 

nie 

tak,  
do 135 km, 

do 
najbliższego 

Centrum 
Alarmowego 
Gothaer albo 

do 
wybranego 

miejsca albo 
do warsztatu 
kierowcy pod 
warunkiem, 
że nie jest 
dalej niż 
miejsce 

zamieszkania 

nie 

tak,  
tylko po 

wypadku, 
limit 400 zł 

tak,  
do 24h, 

tylko raz w 
trakcie 
umowy, 

tylko jeśli 
masz 

więcej niż 
21 lat, 

tylko 1x w 
trakcie 
umowy 

InterRisk 

tak 
Wariant 

AutoAssistance 
Start 

nie 

tak, 
do 100 km, 

do 
wskazanego 

miejsca 

nie 
tak,  

tylko po 
wypadku 

nie 

Liberty 
Ubezpieczenia 

tak 
Wariant Mini 
Assistance 

nie 

tak,  
do 100 km, 

do 
wskazanego 

miejsca 

nie 

tak, 
tylko po 

wypadku, pod 
warunkiem, że 
czas naprawy 

do 1h, 
limit 300 zł 

nie 

Link4 
tak 

Wariant Auto 
Assistance 

nie 

tak, 
do 100 km,  

do 
wskazanego 

miejsca 

tak,  
tylko 

powyżej 20 
km od 
miejsca 

zdarzenia i 
tylko do 

bliższego z 
miejsc: 

zamieszkania 
lub celu 
podróży,  

limit 400 zł 

tak,  
tylko po 

wypadku, 
limit 200 zł 

tak,  
tylko gdy 

auto 
skradzione  

lub po 
wypadku, 
gdy czas 
naprawy 

przekracza 
12 h, 

klasa auta 
nie wyższa 
niż B i na 
max 3 dni 

Proama 

tak 
Wariant 

Assistance 
Wypadkowy 

nie 

tak, 
do 100 km,  

do 
wskazanego 

miejsca,  
max 2x w 

trakcie 
umowy 

nie 

tak,  
tylko po 

wypadku, 
limit 300 zł, 
max 2x w 

trakcie umowy 

nie 

TUZ nie nie nie nie nie nie 

Uniqa 

tak 
Wariant MINI 

Assistance 
Auto 

PLUS24Service 

nie 

tak, 
do 50 km, 
tylko do 

warsztatu 

nie 
tak, 

tylko po 
wypadku 

nie 

Warta 

tak 
Wariant 

Assistance 
Standard 

nie 

tak,  
do 100 km, 

do warsztatu 
lub 

wskazanego 
miejsca 

tak nie nie 

Źródło: Bankier.pl, kalkulacje ubezpieczycieli.  

 

Jeśli holowanie okaże się nieuniknione, niektórzy kierowcy ze zdumieniem odkryją, że w ich 

pakiecie najtańszego assistance nie mieści się transport pasażerów uszkodzonego pojazdu do 

miejsca holowania. Takiej pomocy nie oferują m.in. Aviva, Gothaer, InterRisk, Liberty 
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Ubezpieczenia, Proama czy Uniqa. Niektórzy z pytanych przez nas ubezpieczycieli sugerowali, że 

pomoc drogowa zazwyczaj kieruje się logiką i zabiera do samochodu zarówno kierowcę, jak i 

pasażera. Jeśli jednak autem podróżowała 4-osobowa rodzina, trzeba by zorganizować dla nich 

osobny pojazd. W najprostszym wariancie ochrony deklarują to tylko AXA Direct, Compensa, Link4 

czy Warta. 

Otrzymując assistance „za darmo”, w zdecydowanej większości przypadków nie ma też co liczyć na 

samochód zastępczy. Proponują go tylko Aviva, Gothaer i Link4. Aviva – na maksymalnie 3 dni, 

wyłącznie klasy A lub B. Gothaer – tylko do 24 godzin, tylko raz w okresie trwania umowy i tylko 

pod warunkiem, że kierowca ma więcej niż 21 lat. Link4 przewiduje pojazd zastępczy również w 

przypadku kradzieży auta lub po wypadku, gdy czas naprawy przekracza 12 godzin. Dotyczy aut 

klasy nie wyższej niż B. 

Warto porównywać oferty. Przed zakupem 

Statystyka, prędzej czy później, każdemu każe utknąć na drodze. Nim się to stanie, lepiej sięgnąć 

po dokumenty, sprawdzić, jakie (konkretnie – z nazwy) assistance dostaliśmy, a później przeczytać  

Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Jeśli pojawią się wątpliwości, zadzwonić na infolinię.  

W kolejnym roku OC warto powtórzyć to samo, ale dla odmiany - jeszcze przed podpisaniem polisy. 

Bo przecież gdy dają za darmo, warto brać. Ale jak najwięcej. 

*** 

Analizy ofert dokonano w oparciu o kalkulacje składek towarzystw ubezpieczeń. Z udziału w 

porównaniu zrezygnowały firmy Allianz, Concordia i PZU. 

Malwina Wrotniak-Chałada, Mateusz Gawin, Bankier.pl 
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