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Prze cież do kład nie o to cho dzi
w na szej bran ży, że by po ma gać
lu dziom w trud nej sy tu acji.

– Tych hi sto rii są dzie siąt ki.
Opo wiem jesz cze jed ną. Po trzeb ny
był au to bus miej ski z ka sow ni ka mi
do miej sco wo ści pod Olsz ty nem.
Nie ma pro ble mu. Pierw szy raz
pod pi sa łem wte dy umo wę zdal nie,
bo by ła wła śnie pan de mia. Do tej
po ry nie wiem, jak wójt wy glą da.
Au to bus po je chał, od na stęp ne go
dnia je ździł pół ro ku. 

Za kład ubez pie czeń pła cił, bo
by ło bar dzo dłu gie ocze ki wa nie
na czę ści. Bez pro ble mu, bez
trud no ści, bo gmi na sko rzy sta ła
z warsz ta tu, któ ry zo stał za pro -
po no wa ny przez za kład ubez pie -
czeń. Za kład ubez pie czeń miał
szko dę pod kon tro lą i po jazd za -
stęp czy był za pew nio ny na ca ły
okres na pra wy. Ubez pie czy cie -
lem by ła w tym przy pad ku
ERGO He stia. 

Im pul sem do tej roz mo wy by ła
Wa sza naj now sza ak cja, po le ga ją -
ca na okle ja niu sa mo cho dów ha -
słem „Po jazd za stęp czy od ubez -
pie czy cie la”. Skąd ta ki po mysł?

– Wszy scy wie my, że za kła dy
ubez pie czeń ma ją bar dzo złą
pra sę, wręcz fa tal ną. Nie ste ty
bar dzo czę sto dzien ni ka rze po -
ka zu ją ubez pie cze nia przez pry -
zmat jed nost ko wych nie do cią -
gnięć al bo re la cji po je dyn czych
klien tów i ta kie ne ga tyw ne re la -
cje rzu tu ją na ca ły ry nek. Trze ba
ja sno po wie dzieć, że obok tych
nie licz nych wpa dek, któ re
na pew no też cza sem się zda rza -

ją, nie twier dzę, że nie, są dzie -
siąt ki ty się cy wzor co wo zli kwi -
do wa nych szkód. Wi dzi my to
każ de go dnia, do star cza jąc
na zle ce nie ubez pie czy cie li i asy -
sto rów po jaz dy za stęp cze oso -
bom po trze bu ją cym. 

Uwa żam, że o tych po zy tyw -
nych hi sto riach też trze ba mó -
wić, bo o nich nic nie sły chać i to
jest w mo jej oce nie nie spra wie -
dli we dla na sze go ryn ku. Trze ba
do ce nić tę nie wdzięcz ną pra cę,
któ rą wy ko nu ją pra cow ni cy za -
kła dów ubez pie czeń od po wie -
dzial ni za li kwi da cję szkód. Dla -
te go my chce my po ka zać, że ten
po jazd, któ ry do sta łeś, ko cha ny
klien cie, zo stał zor ga ni zo wa ny
i sfi nan so wa ny przez za kład
ubez pie czeń. My je ste śmy tyl ko
wy ko naw cą. Chce my do ce nić
trud ną pra cę li kwi da to rów, chce -
my po ka zać, jak ry nek ubez pie -
cze nio wy za pew nia mo bil ność
i do jazd do pra cy. Chce my po ka -
zać usłu gę ubez pie cze nio wą, któ -
ra dzia ła od lat i jest spo łecz nie
nie do ce nia na. Bar dzo czę sto lu -
dzie o tym nie wie dzą, przez
dzia ła nie kan ce la rii od szko do -
waw czych i pod mio tów, któ re
pod szy wa ją się pod za kła dy
ubez pie czeń lub pró bu ją „po ma -
gać” w li kwi da cji szkód. Lu dzie
nie wie dzą, że to jest pro ste, bez -
piecz ne, wy god ne. Wy star czy za -
dzwo nić do za kła du ubez pie czeń
i po pro sić o po jazd za stęp czy.
Wte dy da ne oso bo we są bez -
piecz ne. Nikt nie bę dzie ty mi da -
ny mi han dlo wał. Nikt nie bę dzie
han dlo wał zle ce niem, a zle ce nie

tra fi do part ne ra za kła du ubez -
pie czeń i za kład ubez pie czeń za -
pew ni ja kość tej usłu gi.

Ma cie flo tę 150 aut, czy one
wszyst kie bę dą wła śnie opa trzo ne
tym na pi sem „Po jazd za stęp czy
od ubez pie czy cie la”?

– Wszyst kie na sze no we po -
jaz dy, któ re bę dą wcho dzi ły
do flo ty, bę dą w ten spo sób okle -
jo ne. Oczy wi ście bę dą mia ły na -
sze lo go, tak że by się po jazd od -

róż niał, ale na pis „po jazd za stęp -
czy od ubez pie czy cie la” jest wi -
docz ny. Niech lu dzie wi dzą, ja -
kie nie ty po we po jaz dy moż na
do stać od ubez pie czy cie la!

Co jesz cze pla nu je cie w związ -
ku z roz bu do wą swo jej flo ty? Czy
in we stu je cie rów nież w po jaz dy
elek trycz ne?

– Ku pu je my w pierw szej ko -
lej no ści te po jaz dy, któ re są trud -

no do stęp ne na ryn ku. W ze -
szłym ro ku roz wią za li śmy cał ko -
wi cie pro blem do stę pu do chłod -
ni i izo term. W tym ro ku sku pia -
my się na po jaz dach dzie wię cio -
oso bo wych, któ re są po trzeb ne
w okre sie wa ka cyj nym. To jest
nasz głów ny cel, ale nie je dy ny. 

Je ste śmy obec ni w wie lu ni -
szach. Je ste śmy w sta nie pod sta -
wić 83 ro dza je po jaz dów, nie li -
cząc elek try ków. Te raz ma my
w swo jej ofer cie Au di Q4 Etron,

któ re z po wo dze niem za stę pu je
Te slę. Mo im zda niem te au ta są
du żo le piej zbu do wa ne niż pla -
sti ko wa Te sla. Chcia łem Te slę
wpro wa dzić do ofer ty, ale nie
wy trzy ma ła oglę dzin... Uzna li -
śmy, że ten sa mo chód się roz sy -
pie i w wy po ży czal ni nie ste ty nie
zda eg za mi nu. 

Au di przed sta wi ło do brą ofer -
tę. Dla War ty i UNIQA re ali zu je -
my zle ce nia na po jazd za stęp czy

elek trycz ny. Wła śnie dzi siaj na -
sze Au di je dzie do klien ta za Te -
slę. Klien ta by ło trud no prze ko -
nać, ale jak zo ba czy ja kość wy ko -
na nia, to my ślę, że nie ku pi na -
stęp nej Te sli.

Na ko niec chcia łem o coś ser -
decz nie po pro sić ko le żan ki i ko -
le gów z ryn ku ubez pie cze nio we -
go. Moi dro dzy, edu ku je my
klien tów. In for mu je my ich, że są
ta kie usłu gi w li kwi da cji szkód,
któ re świet nie dzia ła ją. Że war to
po pro sić o po jazd za stęp czy
od ubez pie czy cie la, że moż na
spo koj nie sko rzy stać z je go sie ci
na praw czej. To wy god ne, pro ste
i nie an ga żu ją ce po śred ni ka
ubez pie cze nio we go. 

Prze strze gaj cie też swo ich
klien tów przed róż ne go ro dza ju
„po ma ga cza mi” i in ny mi dziw ny -
mi pod mio ta mi, któ re po tra -
fią 40 czy 50% od szko do wa nia
za brać dla sie bie al bo han dlo wać
da ny mi oso bo wy mi klien tów. To
nie ma sen su. Wszy scy pra cu je -
my na tym sa mym ryn ku. Ufaj -
my so bie i dzia łaj my wspól nie
dla do bra na szych klien tów.

Dzię ku ję za roz mo wę.

Alek san dra E. Wy soc ka

W naszej niszy poszkodowany 

musi mieć dokładnie taki pojazd,

jakiego potrzebuje, jaki uległ

uszkodzeniu, bo niestety furgonem 

nie da rady zastąpić skrzyni, izotermą

nie da się zastąpić chłodni, 

a ciągnik standard nie zastąpi ciągnika

z hydrauliką dwuobwodową,

przeznaczonego do ciągnięcia wywrotek.

Z
da nych Pol skiej Izby Ubez pie czeń
wy ni ka, że śred nia war tość szko dy
ko mu ni ka cyj nej w ostat nim kwar -

ta le 2022 r. prze kro czy ła już 9. tys. zł.
W po rów na niu z ana lo gicz nym okre -
sem ro ku po przed nie go, gdzie śred nia
szko da wy no si ła 8,4 tys., to wzrost
o 600 zł (+7%). 

Wy pła ty z ubez pie czeń ko mu ni ka -
cyj nych sta no wi ły 63% ogó łu od szko -
do wań i świad czeń wy pła ca nych
w ubez pie cze niach ma jąt ko wych i oso -
bo wych. Po trzech kwar ta łach 2022 r.
prze kro czy ły one 12 mld zł, co ozna -
cza wzrost o 8%. 

Jak wska zu je PIU, 7,3 mld zł tra fi ło
do po szko do wa nych w ra mach wy płat od -
szko do wań i świad czeń z obo wiąz ko we go
OC ko mu ni ka cyj ne go. W sto sun ku do ro -
ku po przed nie go to wzrost o 7%. Jesz cze
więk szy wzrost, bo 8,8% w sto sun ku
do ro ku po przed nie go, sta no wi ły wy pła ty
z au to ca sco (4,8 mld zł). Dla po rów na nia,
śred nia war tość szko dy w ISON w 2021 r.
wzro sła tyl ko o 1% z ry zy ka OC, a w przy -
pad ku AC spa dła o 5%. W 2022 r. wzrost
wy niósł od po wied nio 2% z OC i 6% z AC.

Czy ten trend się utrzy ma? 
Z ob ser wa cji ISON Ca re wy ni ka, że

tak. Na szym zda niem, po wyż sze wzro -
sty to skut ki nie tyl ko in fla cji, ale rów -
nież wpro wa dzo nych nie daw no re ko -
men da cji KNF. Oczy wi ście o ile in ten -
cje or ga nu nad zo ru są zro zu mia łe
i słusz ne, o ty le nie ste ty za chę ci ły one
nie któ rych usłu go daw ców do bez za sad -
ne go i nie umiar ko wa ne go pod no sze nia
cen swo ich usług. 

Da ne ISON Ca re po ka zu ją, że o ile
w po przed nich okre sach ob ser wo wa no
wzrost ce ny rok do ro ku, za ro bo czo go -
dzi nę (rbg) śred nio o ok. 10 zł, tak w mie -
sią cach gru dzień (2022) i sty czeń/lu -
ty 2023, a więc po wpro wa dze niu re ko -
men da cji KNF, wzrost ten wy niósł już
w nie któ rych sie ciach na praw czych na -
wet 55 zł. 

War to by ło by do ko nać do dat ko wych
ana liz, czy wzrost ce ny za rbg nie sie ze
so bą rów nież wzrost ja ko ści usług.
ISON Ca re bę dzie się bacz nie przy glą -
dał, czy w tym przy pad ku fak tycz nie
wzrost ce ny = wzrost ja ko ści. Po szko do -
wa ne mu za le ży prze cież na tym, aby

pro ces li kwi da cji szko dy, a tym sa mym
i na pra wy po jaz du prze bie gał spraw nie
i bez zbęd nej zwło ki, a tym cza sem nie -
rzad ko ob ser wu je my nie za sad ne wy dłu -
ża nie na praw po jaz dów, zwłasz cza w sy -
tu acjach, gdy warsz ta ty od płat nie ofe ru -
ją po szko do wa ne mu rów nież wy na jem
po jaz du za stęp cze go. 

Sto so wa na za sa da im dłuż szy wy na -
jem, tym więk szy zysk nie dzia ła na ko -
rzyść po szko do wa nych i to wa rzystw ubez -
pie cze nio wych. War to tu zwró cić uwa gę
na fakt, że każ dy po szko do wa ny mi mo
wszyst ko wo li jaz dę wła snym po jaz dem
niż po jaz dem wy na ję tym. 

Do dat ko wo na le ży się też spo dzie wać
la wi ny rosz czeń ze stro ny kan ce la rii od -
szko do waw czych, któ re bę dą do star cza -
ły wła sne kosz to ry sy na praw. Ja kie staw -
ki zo sta ną uję te w kosz to ry sach, o któ -
rych mo wa po wy żej? Trud no po wie -
dzieć, ale ra czej wyż sze niż te, któ re 
by ły uję te w kosz to ry sach do tych czas,
zwłasz cza że po wpro wa dze niu re ko -
men da cji KNF je den z warsz ta tów 
już wy ce nił swo ją usłu gę – uwa ga...
na 700 zł za rbg! To wzrost o po -

nad 200% w sto sun ku do do tych cza so -
we go cen ni ka. Ce na rbg prze kro czy ła za -
tem ce nę kon sul ta cji le ka rza spe cja li sty,
kon sul ta cji pro fe sor skiej czy na wet usłu -
gi praw nej. 

Cze go na le ży się spo dzie wać? 
Wzrost śred niej war to ści szko dy,

a tym sa mym wzrost wy pła co nych od -
szko do wań za pew ne fi nal nie bę dzie
miał prze ło że nie na wy so kość skład ki
OC w ko mu ni ka cji. Czy już w naj bliż -
szej przy szło ści? Zda niem ISON Ca re
ra czej tak. Szko da tyl ko, że wzrost ce ny
za ochro nę do tknie w mniej szym lub
więk szym stop niu wszyst kich po sia da -
czy po jaz dów.

W świe tle po wyż sze go war to wska -
zać, że do brym roz wią za niem wpi su ją -
cym się w naj now sze re ko men da cje
KNF do ty czą ce li kwi da cji szkód ko mu -
ni ka cyj nych jest świad cze nie tzw. kom -
plek so wej usłu gi li kwi da cji szko dy. Po -
sia da nie wła snej sie ci ho low ni ków,
warsz ta tów, wy po ży czal ni po jaz dów za -
stęp czych po zwo li na znacz ne skró ce nie
cza su li kwi da cji szko dy, uprosz cze nie
pro ce su, sta ły nad zór nad je go prze bie -
giem, ogra ni cze nie kosz tów, a w kon se -
kwen cji tak że pod nie sie nie sa tys fak cji
po szko do wa nych. 

ISON Ca re sto su je wy mie nio ne wy żej
roz wią za nia w ra mach mo de lu współ pra -
cy opar te go na kom plek so wym po dej -
ściu do li kwi do wa nej szko dy. Za pra sza my
do współ pra cy.

Do ro ta Zió łek
dy rek tor ka Dzia łu Li kwi da cji Szkód 

człon ki ni Za rzą du ISON Ca re

KOMPLEKSOWA LIKWIDACJA SZKODY 

Za wzrostem inflacji idzie
średnia wartość szkody
Od kilkunastu miesięcy branża ubezpieczeniowa z dużym niepokojem

bacznie śledzi i analizuje skutki inflacji, wskazując na znaczny wzrost

średniej wartości szkody. Nie ma tu znaczenia, czy chodzi o szkody

komunikacyjne, osobowe czy mieszkaniowe. Ogólny wzrost cen 

w sektorze usług wymusza na ubezpieczycielach wypłaty coraz 

to wyższych odszkodowań. 


