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Polisy inwestycyjne to bardzo wyjątkowy typ ubezpieczeń, których celem 
jest przede wszystkim długofalowe pomnażanie oszczędności.
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WYZWANIA

Oszczędzajmy 
i inwestujmy z głową

Każdy z nas chce efektywnie pomnażać pieniądze. Ciekawą alternatywą 
są ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK). 
Decydując się na nie musimy pamiętać, że są to produkty o charakterze długoter-
minowym, a ich zakup powinien zostać poprzedzony dokładną analizą oferty 
oraz naszych potrzeb i możliwości fi nansowych.

P
olisy inwestycyjne 
to bardzo wyjątko-
wy typ ubezpieczeń, 
których celem jest 
przede wszystkim 
długofalowe pomna-
żanie oszczędności. 

Warto jednak pamiętać, że pomimo 
swojej specyfi cznej konstrukcji, poli-
sy inwestycyjne nadal mają charak-
ter ubezpieczeń. Reguluje to zarów-
no polskie, jak i europejskie prawo. 
Na przykład w przypadku śmierci 
ubezpieczonego osoba (lub osoby) 
uposażone mogą liczyć na określone 
w umowie odszkodowanie.

Dodatkowa forma 
oszczędzania
Decydując się na polisy inwestycyj-
ne warto pamiętać, że są to produkty 
typowo długoterminowe, często wy-
korzystywane jako dodatkowa forma 
oszczędzania na emeryturę. Nie są 
one odpowiednim instrumentem do 
inwestowania przez rok czy dwa lata.

UFK są korzystne z fi nansowego 
punktu widzenia, ponieważ poda-
tek od zysków kapitałowych płaco-
ny jest w tym przypadku tylko raz 
– w momencie gdy chcemy wypłacić 
pieniądze w całości lub w części. Nie 

zapłacimy natomiast tego podatku, 
gdy chcemy zmienić charakter na-
szych inwestycji i zamienić jednost-
ki funduszy akcyjnych np. na obliga-
cyjne. Takie operacje „wewnętrzne” 
nie są obciążone podatkiem.

Warto pamiętać, że świadczenie 
z tytułu umowy ubezpieczenia na ży-
cie nie wchodzi w skład masy spad-
kowej. Otrzymuje je zawsze osoba, 
wskazana przez nas jako uposażony,

Specyfi ka ubezpieczeń 
inwestycyjnych
Inwestycyjna strona polis zakłada, 
że część naszej składki trafi a bezpo-
średnio do funduszy inwestycyjnych 
o bardzo różnym charakterze - zaczy-
nając od pieniężnych, poprzez zrów-
noważone do ryzykownych. Decy-
dując się jednak na tę formę oszczę-
dzania musimy pamiętać, że każ-
da inwestycja, również ta, wiąże się 
z ryzykiem. Zawsze powinniśmy do-
kładnie przeanalizować naszą obecną 
i przewidywaną kondycję fi nansową 
przed podpisaniem umowy. Ubezpie-
czenia inwestycyjne nie mają charak-
teru lokaty bankowej czy innego bez-
piecznego instrumentu. Mogą przy-
nieść zyski, ale zawsze musimy liczyć 
się też z możliwością strat. 

Dostępność UFK 
na rynku
Ubezpieczenia powiązane z UFK ofe-
ruje większość zakładów ubezpie-
czeń na życie. Przez ostatnich 10-12 
lat stały się one w Polsce bardzo po-
pularną metodą oszczędzania. Na 
dzień dzisiejszy w formie indywidu-
alnej korzysta z nich 2,8 mln osób, 
a kolejne 1,5-2 mln w formie grupo-
wej. Oszczędzający zgromadzili już 
w ten sposób około 42,5 mld zł – tyle 
wynoszą dziś aktywa związane z UFK. 

Pomimo wielu korzyści jakie nio-
są Klientom polisy inwestycyjne, 
nie są one produktem dla każde-
go. Z uwagi na długi horyzont in-
westycyjny, nie powinny być ofe-
rowane osobom starszym. Nie będą 
też dobrym rozwiązaniem dla osób, 
szukających instrumentów o mi-
nimalnym poziomie ryzyka. UFK 
sprawdzają się natomiast znakomi-
cie jako oszczędzanie na emeryturę. 
Dzięki takim polisom zdecydowanie 
wzrosła w Polsce liczba osób, które 
zdecydowały się zawczasu pomyśleć 
o zabezpieczeniu na starość (jest to 
również popularna forma odkłada-
nia oszczędności dla dzieci), a także 
o zabezpieczeniu najbliższych przed 
nieszczęśliwymi zdarzeniami. 

POLECAMY

„Oferta UFK dostęp-
na na polskim rynku 
obejmuje obecnie 
fundusze o zróżnico-
wanej stopie ryzyk, 
inwestujące w różne
klasy aktywów, na 
różnych rynkach 
geografi cznych”.

Jan Grzegorz Prądzyński 
Prezes Zarządu 
Polskiej Izby Ubezpieczeń

Mediaplanet jest wiodącym domem 
wydawniczym na rynku europejskim. 
Specjalizujemy się w tworzeniu wysokiej 
jakości publikacji tematycznych w prasie 
codziennej, online oraz broadcast. 
Mediaplanet nie ponosi 
odpowiedzialności za treść reklam.
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„Świadomość usług 
assistance wśród 
polskich konsumen-
tów rośnie z roku 
na rok”.

Łukasz
Kuryłowicz
Kierownik ds. 
Produktów 
Komunikacyjnych 
ProamaSTRONA 4
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Niewiele ponad 2% Polaków kojarzy ubezpie-
czenia na życie z formą inwestycji, podczas 

kiedy pod koniec roku 2010 ubezpieczenia z UFK 
stanowiły 24,62% przypisu składki.
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Leczenie za granicą nie musi być problemem

U
bezpieczenie turystycz-
ne to idealne rozwią-
zanie dla osób, które 
nie chcą się martwić 
ewentualnymi kosz-
tami leczenia podczas 

urlopu za granicą. A te mogą być na-
prawdę wysokie. W przeciwieństwie 
do Polski, w większości krajów UE, 
mimo posiadania publicznego ubez-
pieczenia za niektóre świadczenia 
medyczne trzeba płacić dodatkowo. 
Z kolei transport medyczny do kraju 
w ogóle nie jest pokrywany z EKUZ, 
a jego koszt może iść nawet w dzie-
siątki tysięcy euro.

Cena ubezpieczenia
 ■ Tymczasem cena ubezpieczenia 

na dwutygodniowe wczasy zaczy-
na się od kilkudziesięciu złotych 
i nie powinna przekroczyć kilku-
set. Dzięki polisie ubezpieczyciel 
zwróci koszty pomocy medycznej, 
transportu medycznego, hospita-
lizacji, oczywiście pod warunkiem, 
że były one niezbędne dla ochro-
ny naszego zdrowia lub życia. Nie 

ma znaczenia fakt, czy w danym 
kraju są to świadczenia płatne czy 
też nie. Ubezpieczenie turystyczne 
chroni nas niezależnie od tego, ja-
ki system opieki zdrowotnej obo-
wiązuje w danym kraju. W każdym 
państwie koszty leczenia mogą być 
inne, przykładowo w Stanach Zjed-
noczonych są dość wysokie. Warto 
o tym pamiętać, wybierając sumę 
ubezpieczenia, czyli limit do któ-
rego odpowiada ubezpieczyciel. Im 
jest on wyższy, tym większa skład-
ka, ale i szersza ochrona. Pamiętaj-
my, że na ubezpieczeniu nie warto 
oszczędzać.

Procedura 
postępowania

 ■ Aby maksymalnie szybko 
i sprawnie móc skorzystać z pomo-
cy ubezpieczyciela, przed wyjazdem 
zapoznajmy się z procedurą postę-
powania w razie wypadku. Jest ona 
szczegółowo opisana w ogólnych 
warunkach ubezpieczenia. Znaj-
dziemy tam między innymi infor-
macje, jaką procedurę zgłaszania 

szkody stosuje nasz ubezpieczyciel 
i jakich dokumentów będzie od nas 
wymagał. Zazwyczaj wystarczy pa-
miętać o numerze naszej polisy. Co 
zrobić, gdy będziemy zmuszeni jed-
nak skorzystać np. z usług lekarza 
za granicą? Na początku warto pa-
miętać, że potrzebę interwencji 
medycznej możemy bez problemu 
zgłosić telefonicznie na infolinii 
naszego ubezpieczyciela. Dzięki tej 
rozmowie natychmiast dowiemy 
się, gdzie najszybciej zostaniemy 
przyjęci przez odpowiedniego leka-
rza. Warto jednak pamiętać, że po-
moc w wypadkach zagranicznych 
często może wymagać skompliko-
wanej organizacji pomocy medycz-
nej, szpitalnej, zamówienia specja-
listycznego transportu czy zarezer-
wowania biletu lotniczego. W takich 
sytuacjach musimy liczyć się z tym, 
że czas oczekiwania na pomoc jest 
uzależniony nie tylko od szybkości 
działania ubezpieczyciela, ale rów-
nież obciążenia przewoźników lot-
niczych, odległości do najbliższego 
szpitala, itp. 

Zakres ochrony
 ■ Zwrot kosztów leczenia to najważ-

niejsze ryzyko, wymieniane przez 
klientów, chcących ubezpieczyć 
się przed wyjazdem turystycznym. 
Trzeba jednak dodać, że polisa tury-
styczna to także pokrycie kosztów 
zniszczonego lub zgubionego bagażu 
czy sprzętu sportowego. To również 
odpowiedzialność cywilna turysty, 
a często również gwarancja pomo-
cy prawnej i tłumacza podczas nie-
spodziewanych zdarzeń w innym 
kraju.

Dostępność polis na rynku
 ■ Ubezpieczenie turystyczne moż-

na kupić u agenta, przez telefon lub 
Internet. Jeśli decydujemy się na wy-
jazd zorganizowany, jest ono również 
gwarantowane przez touroperatora. 
Pamiętajmy, że zawsze (zwłaszcza 
w tym ostatnim przypadku) przed 
podpisaniem umowy powinniśmy 
przeczytać warunki ubezpieczenia 
i sprawdzić, czy nam odpowiadają. Je-
śli czegoś nie rozumiemy lub nie je-
steśmy pewni, nie bójmy się zapytać.

Wybierając się na wakacje warto zabrać ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia 
Zdrowotnego (EKUZ). Niestety, nawet z EKUZ, pomoc lekarska nie zawsze będzie 
bezpłatna. Przed sporymi wydatkami może nas natomiast uchronić prywatna 
polisa turystyczna.

PODRÓŻUJ
BEZPIECZNIE
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Marcin Tarczyński
Analityk Polskiej Izby Ubezpieczeń

„W przeciwieństwie 
do Polski, w więk-
szości krajów UE, 
mimo posiadania 
publicznego ubez-
pieczenia za nie-
które świadczenia 
medyczne trzeba 
płacić dodatkowo”.

Ubezpieczenie turystyczne 
– niezbędny dodatek

Dobre ubezpieczenie to 
takie, które będzie dopaso-
wane do naszych potrzeb 
i stylu podróży. Ważne jest, 
aby podróżować komforto-
wo i bezpiecznie. Jak wy-
brać odpowiednią polisę 
podpowiada Beata Kalitow-
ska, dyrektor zarządzająca 
ERV w Polsce. 

 Jaka jest świadomość ubezpie-
czeniowa Polaków?
Świadomość klientów rośnie, ale nie-
stety nie zawsze łączy się to z wy-
borem odpowiedniego ubezpiecze-
nia. Ze względu na specyfi kę polskie-
go rynku oraz fakt, że podstawowe 
ubezpieczenie turystyczne zawarte 
jest w cenie imprezy turystycznej, 
klienci nie poświęcają czasu na ana-
lizę zakresu ubezpieczenia. Bywa, że 
podstawowy wariant ubezpieczenia 
nie do końca odpowiada potrzebom 
klienta, zwłaszcza gdy podczas wy-
jazdu zamierza uprawiać sporty eks-
tremalne albo leczy się na przewlekłe 
schorzenia. 

 I dlatego warto się dodatkowo 
ubezpieczać?
Polisa jest gwarancją bezpieczne-
go wypoczynku w każdym miejscu 
i w każdym czasie. Jeśli planujemy 

uprawianie sportów ekstremalnych, 
dobrze będzie wcześniej wykupić 
dodatkowe rozszerzenia dopaso-
wane do planowanych przez nas 
aktywności. Zakres ubezpieczenia 
będzie wtedy obejmował szkody 
powstałe wskutek uprawiania spor-
tów wysokiego ryzyka, jak choćby 
jazda na nartach, sportów wyczy-
nowych czy ekstremalnych. 

W przypadku niespodziewanej 
choroby posiadanie ubezpieczenia 
gwarantuje brak udziału własne-
go w kosztach leczenia. Odpowied-
nia polisa zapewnia również ubez-
pieczenie bagażu, pokrycie kosztów 
transportu oraz usługę assistance 
zapewniającą profesjonalną pomoc 
24 godziny na dobę.

 Co wziąć pod uwagę przy wy-
borze ubezpieczenia?
Dobre ubezpieczenie to takie, któ-
re będzie dopasowane do naszych 
potrzeb i stylu podróży. Dwie pod-
stawowe kwestie, na które trzeba 
zwrócić uwagę to OWU, czyli Ogól-
ne Warunki Ubezpieczenia oraz 
zakres ubezpieczenia. Rozpatrując 
możliwe warianty ubezpieczenia 
powinniśmy przede wszystkim za-
stanowić się, czego potrzebujemy 
– czy ma być to spokojny urlop czy 
też aktywny, czy wyjeżdżamy sami 

czy z rodziną? Jeśli odpowiemy so-
bie na te pytania, pozostaje wybór 
właściwej polisy. Zaniedbanie tej 
kwestii może sprawić, że wymarzo-
ny urlop stanie się naprawdę nieza-
pomniany, a po powrocie będziemy 
długo odczuwać jego skutki – fi nan-
sowe, zdrowotne oraz te związane 
ze stresem.

 Jakie ubezpieczenie najlepiej 
wybrać zimą?
Coraz więcej turystów zdaje sobie 
sprawę, że nawet 2- czy 3-dniowy 
wyjazd na narty może przynieść 
nieprzewidziane problemy. Dlate-
go przed taką podróżą warto zaopa-
trzyć się w odpowiednie rozszerze-
nie do ubezpieczenia. Pakiet SKI to 
gwarancja kompleksowej ochrony: 
kosztów ratownictwa, ubezpiecze-
nia sprzętu narciarskiego, odpowie-
dzialności cywilnej i assistance. Ta-
ki pakiet gwarantuje nie tylko opie-
kę medyczną, ale także komplekso-
wą ochronę na stoku, ubezpieczenie 
kosztów karnetu oraz ubezpieczenie 
sprzętu narciarskiego. Jeśli ulegnie-
my wypadkowi, posiadanie polisy 
wraz z pakietem SKI to także gwa-
rancja zwrotu kosztów związanych 
z wypożyczonym, a niewykorzysta-
nym sprzętem narciarskim. Dodat-
kowo w przypadku kradzieży sprzę-

tu ubezpieczyciel wypłaci odszko-
dowanie, pod warunkiem że sprzęt 
był dobrze zabezpieczony. 

  Wiele osób decyduje się także 
na wyjazdy z dziećmi.
Przygotowanie do wyjazdu z dzieć-
mi łączy się z dodatkowymi obo-
wiązkami i niewątpliwie koszta-
mi, dlatego warto poszukać polisy 
dedykowanej rodzinom. Często 
możemy liczyć na specjalne zniż-
ki, podobnie jak w przypadku 
wyjazdów w grupie znajomych.

 Czasami jednak wyjazdy nie 
dochodzą do skutku…
Gdy proponujemy ubezpieczenie 
od kosztów rezygnacji, często sły-
szymy od klientów, że skoro zdecy-
dowali się na wyjazd to nie mają 
zamiaru rezygnować. Pomimo te-
go, że organizatorzy powinni po-
informować klienta o możliwo-
ści zawarcia takiego ubezpie-
czenia, wielu klientów nie 
wie, że może się również 
od takiego ryzyka ubez-
pieczyć. Stanowi ono 
niewielki wydatek, 
a korzyści wyni-
kające z jego po-
siadania mo-
gą być bar-

dzo duże, bo przecież zdarza się
i tak, że będąc już na miejscu wy-
stąpi sytuacja niespodziewana, 
która spowoduje konieczność na-
głego przerwania wyjazdu. Właści-
wa polisa chroni nas także przed 
takimi zdarzeniami. 

mi łączy się z dodatkowymi obo-
wiązkami i niewątpliwie koszta-
mi, dlatego warto poszukać polisy 
dedykowanej rodzinom. Często 
możemy liczyć na specjalne zniż-
ki, podobnie jak w przypadku 
wyjazdów w grupie znajomych.

 Czasami jednak wyjazdy nie 
dochodzą do skutku…
Gdy proponujemy ubezpieczenie 
od kosztów rezygnacji, często sły-
szymy od klientów, że skoro zdecy-
dowali się na wyjazd to nie mają 
zamiaru rezygnować. Pomimo te-
go, że organizatorzy powinni po-
informować klienta o możliwo-
ści zawarcia takiego ubezpie-
czenia, wielu klientów nie 
wie, że może się również 
od takiego ryzyka ubez-
pieczyć. Stanowi ono 
niewielki wydatek, 
a korzyści wyni-
kające z jego po-
siadania mo-
gą być bar-

Beata Kalitowska
  Dyrektor Zarządzająca 

Europäische Reiseversicherung 
AG Oddział w Polsce
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OC 
komunikacyj-
ne jest obowiąz-
kowe zarówno 
w Polsce, jak 

i w krajach Unii Europejskiej. Mu-
si je mieć każdy posiadacz pojazdu. 
OC jest tym szczególnym rodzajem 
ubezpieczenia, które chroni przede 
wszystkim poszkodowanego w zda-
rzeniu drogowym. Jeżeli spowoduje-
my kolizję lub wypadek, jego ofi ara 
dostanie odszkodowanie z naszej 
polisy OC, a my mamy pewność, że 
jesteśmy objęci ochroną ubezpie-
czeniową  i nie musimy martwić się 
pokryciem z własnej kieszeni kosz-
tów szkody. Nasze polskie OC dzia-
ła dokładnie tak samo niezależnie 
od tego, czy stłuczka przydarzy się 
nam w Polsce, UE czy w EOG (jak 
również np. w Andorze, Chorwacji, 
czy Szwajcarii).

Nieco inaczej jest na terenie ta-
kich krajów, jak np. Ukraina, Biało-
ruś, Czarnogóra czy Albania. Mię-
dzy innymi tam będziemy musie-
li dodatkowo posiadać tzw. zieloną 
kartę – międzynarodowy certyfi kat 
ubezpieczenia OC, na szczęście bar-
dzo często oferowany za darmo wraz 

z naszą polisą OC. Przed wyjazdem 
najlepiej jest jednak zorientować się, 
jakie dokumenty są wymagane na 
terenie krajów, przez które będzie-
my przejeżdżali, a także jakie zasa-
dy ruchu drogowego obowiązują np. 
ograniczenia prędkości, obowiązek 
posiadania łańcuchów, konieczność 
wykupienia winiety. 

Samo OC, choć posiadanie go jest 
naszym obowiązkiem, nie zagwaran-
tuje nam pełnego komfortu podróży 
zagranicznej. Powinniśmy pomy-
śleć także o autocasco i assistance. 
Dlaczego?

Jesteśmy sprawcą 
kolizji za granicą
Jeżeli z naszej winy doszło do kolizji 
w którymś z krajów UE, poszkodo-
wany otrzyma odszkodowanie z na-
szej polisy OC. Na miejscu zdarzenia 
powinniśmy udostępnić poszkodo-
wanemu wszelkie niezbędne dane 
– imię nazwisko, adres, dane pojaz-
du i informacje o ubezpieczeniu OC. 
Dobrze jest też wypełnić formularz 
Wspólnego Oświadczenia o Zdarze-
niu Drogowym. To druk ważny w ca-
łej Europie. Można go pobrać np. ze 

strony internetowej PIU.
Niestety, mając wyłącznie ubezpie-

czenie OC pozostajemy na miejscu 
zdarzenia sami, często z niespraw-
nym autem. Jedynym wyjściem jest 
szukanie na własną rękę warsztatu 
i opłacenie z prywatnej kieszeni na-
prawy samochodu. Zupełnie inaczej 
wygląda sytuacji, w której mamy as-
sistance i autocasco. Jeden telefon do 
ubezpieczyciela i zostanie nam wska-
zane miejsce, w którym będziemy mo-
gli naprawić auto. Koszty naprawy po-
kryje ubezpieczyciel.

Jesteśmy poszkodowani 
w kolizji za granicą
Na miejscu zdarzenia prosimy spraw-
cę o jego dane personalne, informacje 
o pojeździe i polisie OC. Dobrze jest 
też wezwać policję na miejsce zdarze-
nia. Teoretycznie możemy w kraju zda-
rzenia zgłosić szkodę u ubezpieczyciela
OC sprawcy. Najczęściej jednak jest 
to dość trudne, choćby ze względu 
na barierę językową. Wówczas naj-
częściej musimy naprawić auto za 
własne pieniądze, a szkodę zgłosić 
dopiero po powrocie do Polski. Kon-
taktujemy się z Polskim Biurem Ubez-

pieczycieli Komunikacyjnych. Dzięki 
PBUK dowiemy się, kto jest w Polsce 
tzw. reprezentantem ds. roszczeń za-
kładu, w którym OC miał sprawca wy-
padku. U tego właśnie reprezentanta 
dochodzimy odszkodowania.

Jeśli natomiast mamy autocasco, 
pojazd możemy naprawić na miejscu 
na koszt naszego ubezpieczyciela. 
Musimy tylko koniecznie skon-
taktować się z nim przed do-
konaniem naprawy i ustalić 
wszelkie szczegóły. Po na-
prawie auta nasz ubezpie-
czyciel zadba o odzyskanie 
pieniędzy od ubezpieczyciela 
sprawcy i tym samym szkoda 
zniknie z naszego konta.

Ubezpieczenie 
pomocy prawnej
W pakiecie z autocasco i assistance, 
fi rmy ubezpieczeniowe zaproponują 
nam także ubezpieczenie ochrony 
prawnej. Warto się na nie zde-
cydować, szczególnie jeśli wy-
bieramy się do kraju poza 
Europą, a dodatkowo nie 
mówimy w miejscowym ję-
zyku. Ubezpieczenie ochrony 

prawnej gwarantuje pomoc adwoka-
ta lub radcy prawnego. To może oka-
zać się przydatne np. przy wypadku 
drogowym. Ubezpieczenie ochrony 
prawnej może też zapewnić pomoc 
tłumacza na miejscu zdarzenia, jak 
również zwrot kosztów postępowa-
nia sądowego lub egzekucyjnego.

INSPIRACJE
W każdym, nawet najpiękniejszym miejscu, stłuczka może popsuć nam urlop. 
Wykupiona polisa autocasco i pakiet assistance ułatwi nam życie.  

Świadomość usług assistance wśród pol-
skich konsumentów rośnie z roku na rok. 
Niemal wszyscy, którzy zdecydowali się na 
ten typ ochrony, wybiera assistance samo-

chodowy. 
 Dominacja te-

go rodzaju 
usług wy-

nika przede wszystkim z faktu, iż zawiera-
jąc umowę autocasco lub obowiązkowego 
ubezpieczenia OC, w większości przypadków, 
klienci otrzymują assistance od swojego ubez-
pieczyciela, jako część składową kupowanego 
pakietu. Nie ponoszą przy tym odczuwalnych, 
dodatkowych wydatków.

Assistance w razie wypadku
 Zakres takiej ochrony jest jednak ograniczo-

ny i sprowadza się zazwyczaj do próby naprawy 
pojazdu na miejscu zdarzenia lub odholowania 
go do najbliższego zakładu, gdy taka naprawa 
okaże się niemożliwa. Istotnym ograniczeniem, 
stosowanym często przez ubezpieczycieli, jest 
minimalna odległość miejsca zdarzenia od 
miejsca zamieszkania klienta. Może ona do-
chodzić nawet do 50 km, co niejednokrotnie 
uniemożliwia nieodpłatne skorzystanie z usług 
pomocowych, np. w trakcie stłuczki przed do-
mem. Do pozostałych ograniczeń assistance 

w jego podstawowym zakresie można także 
zaliczyć zawężony – zazwyczaj do obszaru 

RP – zakres terytorialny oraz listę zdarzeń 
umożliwiających skorzystanie z pomocy 
– sprowadzoną wyłącznie do wypadku 
drogowego. Na rynku można jednak 
znaleźć oferty różnych fi rm ubezpiecze-
niowych, w tym Proama, które świadczą 
pomoc bez tego typu barier. 

Potrzeba posiadania szerszego 
zakresu

 Pomimo, że wciąż duża część polskich 
kierowców, w razie wypadku lub awarii, 
liczy na pomoc bliskich, rośnie odsetek 

klientów, którzy mają świadomość potrzeby 
posiadania dodatkowej, bardziej komplekso-
wej ochrony. Większość klientów, którzy przy-
najmniej raz mieli okazję skorzystać z assistan-
ce, jest zadowolona z otrzymanej pomocy. 
W związku z tym osoby te zazwyczaj decy-

dują się na zakup wariantu rozszerzonego. 
Dzięki niemu uzyskują m.in. pomoc serwisową 
rozbudowaną o usługi takie jak: dostarczenie 
paliwa w przypadku jego braku na drodze, 
otwarcie pojazdu po zatrzaśnięciu w nim klu-
czyków, pomoc w podróży w formie: pojazdu 
zastępczego, zakwaterowania, zorganizowania 
powrotu do domu lub transportu do placów-

ki medycznej. Ponadto świadczona pomoc, 
w większości przypadków, jest możliwa do 
uzyskania nie tylko w Polsce, ale również po-
za jej granicami. 

Cena assistance jest uzależniona od zakre-
su oferowanych w jego ramach usług. Prze-
ciętny roczny koszt ubezpieczenia waha się 
w przedziale od 50 do 400 zł, przy czym szeroki 
zakres assistance wcale nie musi być drogi. 

Dla przykładu, w Proama, za 169 zł klient 
otrzymuje rozbudowaną pomoc serwisową, 
pomoc w podróży dla kierowcy oraz pasa-
żerów, a także, pomoc informacyjną, w tym 
dostęp do infolinii medycznej oraz usług tłu-
macza, świadczone w większości państw eu-
ropejskich.

Popularność assistance rośnie
 Statystyki potwierdzają, że kwota wyda-

na na assistance zwraca się już przy pierw-
szym nieprzewidzianym zdarzeniu na drodze, 
a niewielki koszt sprawia, że jest ono ubez-
pieczeniem coraz częściej świadomie wybie-
ranym przez konsumentów. Jeszcze w 2009 r. 
niespełna 15% ubezpieczonych korzystało 
z usług assistance, przy czym obecnie sza-
cuje się, że liczba ta się podwoiła. Wzmo-
żony popyt determinuje ciągły rozwój tego 
produktu. Ma on również odzwierciedlenie 
w poziomie cen oferowanych przez poszcze-
gólnych dostawców. Rozbudowane warianty 
assistance stały się dostępne dla przeciętnego 
Kowalskiego, który bez większych problemów 
może wybrać zakres usług, odpowiadający 
jego potrzebom, płacąc przy tym niewygó-
rowaną cenę.

Assistance coraz popularniejsze

„Cena assistance 
jest uzależniona od 
zakresu oferowa-
nych w jego ramach 
usług. Przeciętny
roczny koszt ubez-
pieczenia waha się 
w przedziale od 50 
do 400 zł, przy czym 
szeroki zakres as-
sistance wcale nie 
musi być drogi”.

ten typ ochrony, wybiera assistance samo-
chodowy. 

Dominacja te-
go rodzaju 

usług wy-

klienci otrzymują assistance od swojego ubez-
pieczyciela, jako część składową kupowanego 
pakietu. Nie ponoszą przy tym odczuwalnych, 
dodatkowych wydatków.

Assistance w razie wypadku
Zakres takiej ochrony jest jednak ograniczo-

ny i sprowadza się zazwyczaj do próby naprawy 
pojazdu na miejscu zdarzenia lub odholowania 
go do najbliższego zakładu, gdy taka naprawa 
okaże się niemożliwa. Istotnym ograniczeniem, 
stosowanym często przez ubezpieczycieli, jest 
minimalna odległość miejsca zdarzenia od 
miejsca zamieszkania klienta. Może ona do-
chodzić nawet do 50 km, co niejednokrotnie 
uniemożliwia nieodpłatne skorzystanie z usług 
pomocowych, np. w trakcie stłuczki przed do-
mem. Do pozostałych ograniczeń assistance 

w jego podstawowym zakresie można także 
zaliczyć zawężony – zazwyczaj do obszaru 

Łukasz Kuryłowicz
Kierownik ds. Produktów Komunikacyjnych Proama

MATERIAŁ PROMOCYJNY
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Autocasco ułatwia podróż zagraniczną

na koszt naszego ubezpieczyciela. 
Musimy tylko koniecznie skon-
taktować się z nim przed do-taktować się z nim przed do-
konaniem naprawy i ustalić 
wszelkie szczegóły. Po na-
prawie auta nasz ubezpie-
czyciel zadba o odzyskanie 
pieniędzy od ubezpieczyciela 
sprawcy i tym samym szkoda 
zniknie z naszego konta.

Ubezpieczenie 
pomocy prawnej
W pakiecie z autocasco i assistance, 
fi rmy ubezpieczeniowe zaproponują 
nam także ubezpieczenie ochrony 
prawnej. Warto się na nie zde-
cydować, szczególnie jeśli wy-
bieramy się do kraju poza 

Andrzej Maciążek
Wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń
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Compensa Mój Dom 
– bezpieczeństwo, pewność, 
wygoda, prostota

Ubezpieczenie domu czy mieszka-
nia nie musi być rozwiązywaniem 
łamigłówki i zastanawianiem się 
czy na pewno dobrze wybrałem. 
Ubezpieczenie to obietnica, przy-

rzeczenie rekompensaty poniesionych strat. 
Trzeba jednak pamiętać, że ta obietnica ma 
warunki i okoliczności przy jakich będzie speł-

niona. Zwykle nie mamy rozeznania jakie ry-
zyka (wypadki, zdarzenia) należy wybrać, aby 
mieć optymalną ochronę – co powinno się 
ubezpieczyć, czy nie zapomniałem o bramie, 
huśtawkach, zbiorze książek, ubraniach, sprzę-
cie narciarskim – wymieniać można długo. 

Gdzie szukać pomocy? 
Compensa przygotowała nowy pakiet ubez-

pieczeń niezbędnych posiadaczowi domu 
lub mieszkania.

 Compensa Mój Dom (tak na-
zwaliśmy ten niezbędnik dla do-
mu i mieszkania) został przygoto-
wany specjalnie dla wymagających 
i dociekliwych Klientów. Składa się 
z poradnika dla Ubezpieczonego, 

w którym zawarliśmy ciekawe infor-
macje i skrócony opis poszczególnych 
ubezpieczeń oraz ogólnych warunków. 
Zamieściliśmy również obraz domu, na 

którym w przystępny sposób przypo-
minamy co jeszcze można lub należy 
ubezpieczyć.

Na wstępie wskazałem jak trudno zna-
leźć potencjalne zagrożenia i dobrać od-

powiedni zakres ochrony. Proponujemy 
znaną w krajach anglosaskich formułę ubez-
pieczenia od wszystkich ryzyk. Chronimy 
wszystkie zdarzenia / wypadki, które nie 
są wyraźnie, jednoznacznie wyłączone 
z ochrony. To daje nam przewagę i pew-
ność, że nie zapomnieliśmy o możliwym 
istotnym zagrożeniu. Klient nie jest 
specjalistą od oceny zagrożeń. 

 Compensa Mój Dom gwaran-
tuje ochronę  dla całego domu 
i wszystkich jego elementów – to 
samo dotyczy mieszkania. Chronimy 
wszystkie wewnętrzne instalacje, znaj-
dujące się w domu czy mieszkaniu. 
Instalacja elektryczna czy wodno-ka-

nalizacyjna, RTV – to standard. No-
woczesne domy wyposażone są 

w dodatkowe instalacje – wy-
krywania włamań, klimaty-

zacyjną, sieć informatyczną, 

różnego rodzaju sterowniki i urządzenia kon-
trolne – to wszystko jest ubezpieczone bez 

potrzeby ich wskazania. To samo dotyczy ele-
mentów wykończeń i wystroju wnętrz. Traktu-
jemy dom czy mieszkanie kompleksowo, jako 
całość architektoniczno-użytkową. 

Dom czy mieszkanie to nie wszystko. Waż-
nym elementem ubezpieczenia, ale również 
naszego majątku są rzeczy ruchome. Więk-
szość z nas koncentruje się na sprzęcie elek-
tronicznym, wyposażeniu kuchni czy kosztow-
nościach. Zapominamy o ubraniach, butach, 
meblach, sprzęcie sportowym, tym wszyst-

kich co znajduje się na półkach, w szafkach 
i szafach. 

Musimy pamiętać, że wartość tych wszyst-
kich rzeczy może przekroczyć wielokrotnie 
wartość sprzętu elektronicznego czy AGD. 

Jeszcze jedna ważna informacja – ochro-
na ubezpieczenia Compensa Mój Dom 

gwarantuje rekompensatę w wartości 
nowej. 

Po pożarze, czy kradzieży nikt nie będzie 
kupował rzeczy używanych. Nie będziemy 
odbudowywali domu w stanie przed wy-
padkiem. To bardzo ważna cecha naszego 
ubezpieczenia. Dodatkowo nie zapominamy 
o przedmiotach, które znajdują się przed do-
mem: krzewy, drzewa, meble ogrodowe, za-
bawki ogrodowe czy wózek dziecięcy. Chroni-
my wskazane przedmioty w pełnym zakresie 
również od kradzieży.

 Compensa Mój Dom zawiera również 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 
to bardzo ważny element ochrony i nie należy 
o nim zapominać. Wykonując codzienne czyn-
ności możemy wyrządzić szkodę osobą trze-
cim, którą będziemy musieli naprawić. Zwrócić 
za lakier na samochodzie – który przechodząc 
z zakupami porysowaliśmy, za koszty leczenia, 
a czasem rentę dla osoby, którą potrąciliśmy 
jadąc rowem, czy poniesieni szybkością nart 
lub snowboardu. 

Musimy pamiętać, jak istotna jest wysokość 
sumy gwarancyjnej. Czy jej wysokość wystar-
czy na pokrycie wymienionych szkód. Czy 
wystarczy 500 000 zł? Czy 1 000 000 zł to nie 
zbyt mała wartość? Taką ochronę gwarantuje 
ubezpieczenie Compensa Mój Dom. 

Pomyśleliśmy również o ochronie mienia 
poza miejscem zamieszkania w ubezpiecze-
niu bagażu podróżnego. Uwzględniamy rze-
czy użytku osobistego, sprzęt sportowy, rów-
nież sprzęt elektroniczny, a podróżą jest każde 
opuszczenie domu czy mieszkania.

Proponujemy ciekawy zakres ubezpiecze-
nia NNW, zawierający ochronę w przypad-
ku inwalidztwa uniemożliwiającego podjęcie 
pracy. 

 Pakiet Compensa Mój Dom zawiera jesz-
cze więcej ciekawych rozwiązań chroniących 
naszych Klientów przed skutkami nie przewi-
dywalnych wypadków.

warunki i okoliczności przy jakich będzie speł- Gdzie szukać pomocy? 
Compensa przygotowała nowy pakiet ubez-
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wany specjalnie dla wymagających 
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z poradnika dla Ubezpieczonego, 

w którym zawarliśmy ciekawe infor-
macje i skrócony opis poszczególnych 
ubezpieczeń oraz ogólnych warunków. 
Zamieściliśmy również obraz domu, na 

którym w przystępny sposób przypo-
minamy co jeszcze można lub należy 
ubezpieczyć.

Na wstępie wskazałem jak trudno zna-
leźć potencjalne zagrożenia i dobrać od-

powiedni zakres ochrony. Proponujemy 
znaną w krajach anglosaskich formułę ubez-
pieczenia od wszystkich ryzyk. Chronimy 
wszystkie zdarzenia / wypadki, które nie 
są wyraźnie, jednoznacznie wyłączone 
z ochrony. To daje nam przewagę i pew-
ność, że nie zapomnieliśmy o możliwym 
istotnym zagrożeniu. Klient nie jest 
specjalistą od oceny zagrożeń. 

 Compensa Mój Dom gwaran-
tuje ochronę  dla całego domu 
i wszystkich jego elementów 
samo dotyczy mieszkania. Chronimy 
wszystkie wewnętrzne instalacje, znaj-
dujące się w domu czy mieszkaniu. 
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nalizacyjna, RTV – to standard. No-
woczesne domy wyposażone są 

w dodatkowe instalacje – wy-
krywania włamań, klimaty-

Andrzej Paduszyński
  Dyrektor Departamentu 

Ubezpieczeń Indywidualnych 
Compensa Towarzystwo 
Ubezpieczeń S.A. Vienna 
Insurance Group

PROFIL

„Musimy pamiętać, 
jak istotna jest wyso-
kość sumy gwaran-
cyjnej. Czy jej wyso-
kość wystarczy na 
pokrycie wymienio-
nych szkód”.

„Dom czy 
mieszkanie 
to nie wszystko.
Ważnym elementem 
ubezpieczenia, ale 
również naszego
majątku są rzeczy 
ruchome”.

MATERIAŁ PROMOCYJNY

Większość Polaków na pytanie „jakie posia-
dasz ubezpieczenie?” wskazuje na ubezpiecze-

nia komunikacyjne – OC i AC. W drugiej kolejności
wymienia się „jakieś” ubezpieczenie mieszkaniowe. 
A przecież to nie samochód, ale dom czy mieszkanie
zapewniają nam bezpieczne życie i funkcjonowanie 
w rodzinie i społeczeństwie.

INSPIRACJE
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INSPIRACJE

C
hociaż Polacy, jak pokazu-
ją badania, nie należą do 
narodów znanych ze swo-
jej oszczędności, coraz czę-

ściej informowani o kłopotach sys-
temu emerytalnego, zastanawiają 
się, jak zabezpieczyć swoje środki 
na przyszłość. Jeszcze kilka lat temu 
jednym sposobem były lokaty lub 
zbieranie oszczędności do przysło-
wiowej skarpety. Obecnie jednak 
na rynku fi nansowym można zna-
leźć wiele produktów, które nie tyl-
ko pomogą odłożyć środki na przy-
szłą emeryturę, ale również skło-
nią do systematycznego oszczędza-
nia nawet niewielkich kwot rzędu 
200 zł, 300 zł miesięcznie. Jednym 
z nich są Ubezpieczeniowe Fundusze 
Kapitałowe. 

Ubezpieczenie
i inwestycja w jednym 
Pod nazwą Ubezpieczeniowy Fun-
dusz Kapitałowy, w skrócie UFK, kry-
je się produkt będący polisą inwesty-
cyjną, co oznacza, że znaczna część 

środków, jakie wpłacamy jest inwe-
stowana, a pozostała wpłacana jako 
składka ubezpieczeniowa. Zwykle ta 
druga część ma charakter symbolicz-
ny, a prawie całość składki lokowana 
jest w jednostki uczestnictwa fundu-
szy inwestycyjnych. 

Specyfi ka produktu
Produkt nie jest przeznaczony dla 
każdego. Specjaliści doradzają go tyl-
ko tym, którzy wiedzą, że ich sytuacja 
fi nansowa jest już ustabilizowana, 
a UFK będzie tylko jednym z produk-
tów zabezpieczających ich przyszłą 
emeryturę. Podpisując umowę z in-
stytucją, która go oferuje zobowiązu-
jemy się do regularnego wpłacania 
określonych kwot przez co najmniej 
kilka lat. Jeśli zdecydujemy się na 
zerwanie umowy przed czasem, to 
opłata likwidacyjna możne być bar-

dzo wysoka. To jednak jedyny minus 
tego produktu, bo eksperci wskazują 
na jego liczne zalety. 

Oszczędności 
bez podatku 
W czasie trwania umowy możemy 
przerzucać środki między fundu-
szami nie płacąc tzw. podatku Belki. 
Zostanie on naliczony dopiero na 
koniec trwania umowy. Po drugie 
rygorystyczny plan oszczędzania, 
zachęca do regularnego odkładania 
pieniędzy. Kolejną zaletą produktu 
jest możliwość wyznaczenia osoby 
uposażonej, co w przypadku śmierci 
klienta pozwala jego rodzinie przejąć 
środki omijając skomplikowaną pro-
cedurę dziedziczenia. UFK  to także 
dobra forma zabezpieczenia fi nan-
sowego dla przedsiębiorców, którzy 
odpowiadają prywatnym majątkiem 

za ewentualne niepowodzenia biz-
nesowe swoich firm. Środki zgro-
madzone w ten sposób nie podlega-
ją bowiem egzekucji komorniczej 
i bez względu na okoliczności należą 
do ich właściciela. 

Zakres polisy
Zanim zdecydujemy się na jeden 
z produktów dostępnych na ryn-
ku, warto zastanowić się, czy zale-
ży nam wyłącznie na oszczędzaniu 
i inwestowaniu, czy też potrzeba
nam ubezpieczenia. Instytucje 
oferują bowiem dwa rodzaje UFK 
– z symboliczną składką ubezpie-
czeniową oraz pełną ochroną, kie-
dy składkę dzielimy na dwie części.
Jedna jest lokowana w jednostki 
uczestnictwa TFI, a druga stanowi 
składkę ubezpieczenia na wypadek 
śmierci czy choroby. 

Sposób 
inwestowania
Ważnym pytaniem, przy podpi-
sywaniu umowy, jest też sposób 
w jaki środki będą inwestowa-
ne. Wiele instytucji oferuje polisy 
z określoną strategią inwestowania 
np. wyłącznie w obligacje. Istnieje 
również możliwość samodzielnego 
decydowania w co zostaną uloko-
wane zgromadzone środki, a także 
korzystania z algorytmów czy reko-
mendacji analityków. Warto jednak 
wiedzieć, że produkt nie jest objęty 
gwarancją kapitału. 

 ■ Pytanie: Czy istnieją na 
rynku fi nansowym produkty, 
które pozwolą zabezpieczyć 
mój kapitał, a jednocześnie 
zapewnić pomoc w razie 
nagłej choroby?  

 ■ Odpowiedź: Tak, instytucje 
fi nansowe umożliwiają oszczę-
dzanie w ramach Ubezpiecze-
niowych Funduszy Kapitało-
wych, które są jednocześnie 
produktem ubezpieczeniowym 
i inwestycyjnym. 

POMYŚL 
O PRZYSZŁOŚCI 
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Coraz silniej dotyka nas spo-
wolnienie gospodarcze, coraz 
mniej osób będzie stać na wy-
łożenie jednorazowo kilku-
set, czy ponad tysiąca złotych 
na zakup usług medycznych 
w prywatnych placówkach. 
Stała kilkudziesięciozłotowa 
składka płacona przez lub za 
pośrednictwem pracodawcy, 
okazuje się coraz prostszym 
sposobem zapewnienia sobie 
leczenia.

Każda osoba ubezpieczona 
prywatnie, umożliwia lecze-
nie tym wszystkim, których 
nie stać nawet na wydatek kil-
kudziesięciu złotych. Nie „staje 
w kolejce” do bardzo defi cyto-
wych usług opłacanych przez 
NFZ, ustępuje swoje miejsce 
osobom starszym i w złej sy-
tuacji fi nansowej. 

Pracownika zarabiającego 
średnią krajową nie stać na 
szybkie leczenie operacyjne 
w prywatnym szpitalu, za któ-
re płacimy kilkanaście tysięcy 
złotych, a po 2 tygodniach pra-
cownik może wrócić do pra-
cy. Zysk dla pracownika, pra-
codawcy, NFZ, ZUS-u, szpitala 
i jego pracowników.

Sytuacja, gdyby nagle z ryn-
ku zniknęła możliwość le-
czenia prywatnego jest nie-
wyobrażalna w skutkach dla 
budżetu państwa, niespodzie-
wana wielomiliardowa dziura.

Xenia Kruszewska
Prezes Medica 
Polska Ubezpieczenia 
Zdrowotne TU S.A.

CZY WIESZ, ŻE...

Dla kogo są 
ubezpieczenia 
zdrowotne?

Czy wiesz, że...

FAKTY

 Oszczędności Polaków w 2012 
roku wyniosły blisko 1 bln zł, 
z czego prawie połowa zgroma-
dzona została w ramach bez-
piecznych form oszczędzania 
czyli depozytów bankowych bądź 
na lokatach terminowych. 

 Blisko jedną czwartą oszczędno-
ści udało się zgromadzić w Otwar-
tych Funduszach Emerytalnych. 
Z kolei wartość środków zgroma-
dzonych w UFK, jak podaje serwis 
Analizy Online, na koniec 2012 roku 
wyniosła prawie 40 mld zł, z czego

najwięcej stanowiły produkty opar-
te o fundusze mieszane, a na dru-
gim miejscu znalazły się fundusze 
akcyjne.  

 Jak podsumowują eksperci, ubie-
gły rok był bardzo dobry dla całego 
rynku UFK, ponieważ zdecydowa-
na większość zakończyła go z zy-
skiem. Jednym z najbardziej zy-
skownych okazywały się te oparte 
o notowania giełdy tureckiej oraz 
rynków rozwięniętych czyli akcji 
spółek notowanych na niemieckim 
czy amerykańskim parkiecie. 

Pomyśl jak 
zabezpieczyć swoją 
przyszłość fi nansową 

 MAGDA OLCZAK

redakcja@mediaplanet.com
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Adam Rozwadowski
Prezes Zarządu Centrum Medycznego 
ENEL-MED S.A.

PANEL EKSPERTÓW
Pytanie 1:
Jaka jest obecnie rola prywatnych 
ubezpieczeń w sektorze zdrowia?

 ■ dostępu bez kolejki do prywatnych usług me-
dycznych (do specjalistów bez skierowań, do ba-
dań diagnostycznych, nowoczesnych technologii)

 ■  fachowości i dobrej jakości obsługi zarówno 
medycznej jak i personelu pomocniczego

 ■  pomocy w nagłych przypadkach np. zorgani-
zowania wizyty domowej

 ■  zorientowania na Pacjenta i jego potrzeby
 ■  wysokiego standardu wyposażenia i wyglądu 

placówek medycznych

Pytanie 3:
Czy prywatne polisy zdrowotne są 
w Polsce popularne? Kto dzisiaj z nich
 korzysta? Czy jest to produkt dla zamoż-
nych, czy dla osób biedniejszych?

 ■ Od dwóch, trzech lat nie trzeba już nikomu 
tłumaczyć, co to są prywatne ubezpieczenia zdro-
wotne. Polisy zyskują coraz większą popularność, 
a co najbardziej cieszy, w formie ubezpieczenia 
grupowego kupowanego przez pracodawców ce-
niących ludzki kapitał swojej fi rmy.

Należy pamiętać, że ubezpieczenia zdrowotne 
nie są dla ludzi bogatych, których stać na wydat-
ki na prywatne leczenie, ubezpieczenia zdrowot-
ne są dla zwykłych obywateli. Najniższe koszty 
dla Klienta są wtedy, gdy pracodawca wykupu-
je takie ubezpieczenie dla swoich pracowników. 
Wtedy możliwa jest ochrona w szerokim zakresie 

za niewielkie pieniądze np. za 40 zł mies.

 ■ W skrócie, to obecnie umożliwienie Polakom 
leczenia. Dostęp bez kolejki i biurokratycznych 
utrudnień do prywatnych usług medycznych, do 
najlepszych klinik, przychodni, szpitali. 

Im bardziej niewydolny jest system publicz-
ny, tym więcej wydajemy z własnej kieszeni, wy-
datki prywatne na leczenie w Polsce to obecnie 
ponad 30 mld zł. Wszyscy znają bolączki publicz-
nego systemu, które będą się pogłębiać. Od kilku 
lat rośnie niezadowolenie pacjentów z publicz-
nej opieki. Odpowiedzią na to jest rosnąca liczba 
prywatnych placówek medycznych oraz coraz 
większe zainteresowanie towarzystw ubezpie-
czeniowych sprzedażą ubezpieczeń zdrowotnych. 
To pokazuje, że wchodzimy w erę prywatnych 
ubezpieczeń zdrowotnych, uzupełniających bra-
ki systemu publicznego. 

Wtedy możliwa jest ochrona w szerokim zakresie 
za niewielkie pieniądze np. za 40 zł mies.

RÓŻNE
PUNKTY

WIDZENIA

SPRAWDŹ

Pytanie 2:
Czego przede wszystkim oczekują Polscy 
pacjenci od prywatnych ubezpieczycieli?

Xenia Kruszewska
Prezes Medica Polska Ubezpieczenia 
Zdrowotne TU S.A.

Dorota M. Fal
Doradca zarządu PIU ds. ubezpieczeń 
zdrowotnych, ekspert ochrony zdrowia

  Przede wszystkim lepszego dostępu do świad-
czeń, czyli naprawienia tego, co jest największą  
bolączką systemu publicznego. Klienci oczekują 
też pełniejszej opieki. Zdrowie to nie tylko lecze-
nie i zabiegi, też przywracanie do pełni zdrowia, 
np. obejmowanie pacjenta rehabilitacją, pomo-
cą psychologiczną itp. Zmiany demografi czne 
powodują że, stan zdrowia będzie dla nas coraz 
ważniejszy i coraz bardziej będziemy potrzebo-
wali dostępu do opieki medycznej.

 ■ Ubezpieczenie jest usługą dla osób średnio 
i mniej zamożnych. Przede wszystkim dla tych, 
których w dzisiejszych warunkach nie stać na 
zapłacenie jednorazowo np. 15 tys. zł za opera-
cję kolana. Ubezpieczenie to usługa, dzięki któ-
rej w momencie zachorowania zostajemy skie-
rowani na niezbędny zabieg, bez konieczno-
ści płacenia czy też czekania wielu miesięcy 
w kolejce. Składka ubezpieczeniowa w stosunku 
do zapewnionej ochrony zawsze będzie bardziej 
efektywnym wydatkiem, niż jednorazowe płat-
ności na konkretne zabiegi.

 ■ Mimo znacznej niewydolności publicznego 
systemu – niestety marginalna. Różnego rodza-
ju bariery prawne powodują, że polisę taką posia-
dają prawie wyłącznie osoby, którym zapewnił to 
pracodawca. W momencie choroby, zdecydowana 
większość z nas zdana jest na publiczną opiekę 
medyczną. Ci, którzy mogą sobie na to pozwolić, 
płacą jednorazowo z własnej kieszeni np. za wi-
zytę u lekarza lub zabieg. To system bardzo nie-
efektywny, a przede wszystkim niesprawiedli-
wy. W sytuacji, gdy potrzebna jest droga terapia, 
praktycznie wszyscy musimy liczyć na publicz-
ną opiekę zdrowotną, bo koszty takiego leczenia 
przekraczają nasze możliwości fi nansowe.

 ■ Od prywatnych ubezpieczycie-
li polscy pacjenci oczekują przede 
wszystkim dostępności. Pła-
cąc dodatkową miesięcz-
ną składkę oczekują 
zapewnienia naj-
wyższej jakości 
świadczonych 
usług. 

 Prywatne polisy zdrowotne cieszą 
się w Polsce coraz większą popularno-

ścią. Korzystają z nich zarówno osoby 
zamożne, jak i pacjenci z mniej zasobnym 

portfelem. Towarzystwa Ubezpieczeń tworząc 
swoje produkty dostosowują je do oczekiwań ryn-
kowych. W swoich ofertach mają rożnego rodzaju 
warianty, zróżnicowane pod względem ceny, jak 
i zakresu świadczonych usług. Z polis zdrowot-
nych bardzo często korzystają osoby posiadające 
wcześniej abonament medyczny, płacony przez 
pracodawcę. Zadowoleni z jakości świadczonych 
usług decydują się na wykupienie polisy u tego sa-
mego ubezpieczyciela, a tym samym  poniesienie 
dodatkowych kosztów za utrzymanie dotychcza-
sowego poziomu opieki medycznej. 

 ■ Obserwując działalność państwowej służby 
zdrowia nie dziwi fakt, ze coraz więcej Polaków 
decyduje się na zakup dodatkowego ubezpiecze-
nia zdrowotnego. Kolejki do specjalistów w ra-
mach Narodowego Funduszu Zdrowia działają na 
korzyść prywatnych ubezpieczycieli. Polacy nie 
chcą już stać w kolejkach, dlatego w wielu przy-
padkach wolą zapłacić za konsultacje medycz-
ne, badania diagnostyczne czy laboratoryjne, na 
której w ramach publicznej służby zdrowia mu-
sieliby czekać długie miesiące, a nawet lata. Rolą 
prywatnych ubezpieczycieli zdrowotnych, z jed-
nej strony jest odciążenie publicznych placówek, 
z drugiej zaś zapewnienie pacjentom bezpośred-
niego i nieograniczonego dostępu do wszystkich 
usług medycznych. 



NOWOŚCI

Ubezpieczenia Direct ciągle rosną
Firmy direct mogą osiągnąć do końca roku 6% udziału w polskim rynku ubez-
pieczeń komunikacyjnych. Właściciele fi rm przewidują dalszy dynamiczny 

rozwój tego segmentu rynku. Polsce daleko jeszcze do rynków zachodnich, gdzie 
udział kanału Direct w sprzedaży ubezpieczeń może wynosić grubo powyżej 50% co 
sprawia, że dużo na naszym rynku jest jeszcze do ugrania stąd możemy w najbliż-
szym czasie spodziewać się kolejnej fi rmy Direct na naszym rynku.


