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Uwagi metodyczne 
Wstęp 

• Prezentowany raport zawiera analizę kwartalnych i rocznych wyników sektora ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce za lata 2013-2015.  
W większości kategorii obejmuje on również wcześniejsze lata, począwszy od 2008 r., w celu prezentacji i interpretacji wpływu zjawisk 
kryzysowych oraz trendów rynkowych, które towarzyszyły w ostatnich pięciu latach największemu segmentowi rynku ubezpieczeniowego.  

• Raport zawiera również wybrane dane z rynku europejskiego, którego źródłem jest raport „European Motor Insurance Markets” z listopada 
2015 r. wraz z suplementem z czerwca 2016 r. przygotowanego przez Insurance Europe. Ta część prezentowanego raportu pozwala na 
szacunkową orientację pozycji polskiego rynku ubezpieczeń komunikacyjnych na tle innych krajów EU27.  

Źródła danych i ich graficzna prezentacja 
• Dane finansowe pochodzą z raportów kwartalnych PIU. Przy czym, dla porównywalności danych po konsolidacji w grupie Concordia i Benefia, 

prezentowane w raporcie dane do momentu przejścia na bilans jednostki „przejmującej” są sumą pary zakładów ubezpieczeniowych. 
• Wartości składek i odszkodowań zaczerpniętych ze sprawozdań statystycznych KNF-02 i rachunków technicznych mogą się różnić w niektórych 

okresach. Różnica ta jednak nie przekracza 0,7% dla pierwszego kwartału 2013 r. i 0,2% dla pozostałych okresów. Wynika ona z faktu,  
że rachunki techniczne roku poprzedniego są weryfikowane w kolejnych okresach sprawozdawczych i te zaktualizowane dane  
prezentowane są w raporcie, a sprawozdanie KNF-02 nie jest aktualizowane, dlatego dane z rachunków technicznych są dokładniejsze. 

• Wybrane wskaźniki efektywności prezentowane są na wykresach typu XY, które prezentują rozkład wartości wskaźników poszczególnych 
zakładów w dwóch okresach, bez ich identyfikacji, ale ze wskazaniem poszczególnych kwartyli (Q1=25%, Mediana=Q2=50% oraz Q3=75%)  
oraz „średniej” całego segmentu (grupy ubezpieczeń 3 lub 10) liczonej dla sum poszczególnych kategorii. Na osi Y przedstawiono skumulowaną 
częstotliwość, mierzoną stosunkiem liczby zakładów narastająco do liczby zakładów ogółem w każdej z analizowanych grup ubezpieczeń.  
Na osi (X) wskazano wartości wskaźników dla poszczególnych zakładów uszeregowanych rosnąco. Taki sposób prezentacji pozwala na 
pokazanie benchmarku zakładów ubezpieczeń względem wartości wskaźników liczonych dla całego segmentu rynku.  

• Reasekuracja czynna w grupach 3 i 10 jest marginalna i została zasygnalizowana przy okazji analizy wyników zakładów w latach 2014-2015. 
• Różnice pomiędzy danymi KNF oraz OI UFG związane są m.in. z tym, że dane UFG zawierają także dane raportowane przez oddziały zakładów 

ubezpieczeń państw członkowskich UE i państw członkowskich EFTA oraz podmiotów prowadzących działalność na terenie Polski na zasadzie 
swobody świadczenia usług. 

Definicje stosowanych skrótów i wskaźników 
• Przypis lub składka – składki przypisane brutto. 
• Odszkodowania – odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto. 
• Prezentowane w raporcie wskaźniki liczone są według formuł zgodnych z definicjami stosowanymi przez UKNF, a ich definicje znajdują się 

bezpośrednio przy opisie prezentowanych danych. 
• Wartości wskaźników efektywności dla segmentów („średnich” grupy 3 lub 10) to ich wartości wyliczone według tych samych formuł,  

ale dla sum odpowiednich kategorii ze wszystkich zakładów grupy 3 lub odpowiednio grupy 10. 
• PPS i PPP – Purchasing Power Standard – stosowana przez Eurostat wirtualna jednostka monetarna, w których wyraża się różne wielkości 

rachunków narodowych skorygowanych parytetem siły nabywczej, tzw. Purchasing Power Parities (PPP). PPP może być interpretowany jako 
kurs wymiany PPS na EUR i jest miarą zmienności poziomu cen w poszczególnych krajach EU27 definiowaną i obliczaną przez Eurostat. 
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Przegląd wyników rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w Unii Europejskiej 
Składki przypisane brutto ubezpieczeń komunikacyjnych w EU27 w latach 2005-2014 

• Według danych z raportu European Motor Insurance Market wydanego przez Insurance Europe, składki przypisane 
brutto ubezpieczeń komunikacyjnych w EU27 osiągnęły w 2012 r. najwyższy w ostatnich 7 latach poziom 121 mld 
EUR, po spadkach wywołanych kryzysem finansowym w latach 2008 i 2009. Jednak poziom składek w 2012 r. nie 
przekroczył historycznie najwyższej wartości z 2007 r., czyli sprzed kryzysu finansowego. 

• Od 2012 r. składki przypisane brutto maleją. W 2013 r. zmalały o 1,3% względem roku poprzedniego, a w 2014 r. 
kolejny raz odnotowano niewielki spadek o 0,1% rok do roku do poziomu 119,3 mld EUR. 

• W 2014 r. składki komunikacyjne w Polsce zmalały o 4,6%  względem 2013 r., pomimo wzrostu gospodarczego                 
na poziomie 3,3%.  
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Składki przypisane brutto ubezpieczeń komunikacyjnych w EU27 w latach 2005-2014 (mln EUR) wraz ze zmianą r/r ( w %). Źródło danych: Insurance Europe 
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Składki przypisane brutto Działu II w krajach EU27 w latach 2013-2014 
• Suma składek Działu II krajów Unii Europejskiej wynosiła 417 mld EUR w 2014 r. i wzrosła o 0,2% względem 2013 r.  
• Spadek składek Działu II polskiego rynku ubezpieczeniowego w 2014 r., liczony w walucie lokalnej był nieco wyższy niż 

średnia dla EU27 i wynosił 1% względem roku poprzedniego. 
• Polska ze składką 6,3 mld EUR w 2014 r. stanowiła 1,5% rynku unijnego i zajmowała 10. miejsce w rankingu krajów EU27. 

Nominalnie było to więcej niż w Szwecji, Portugalii, Finlandii, Czechach czy Irlandii, ale aż pięciokrotnie mniej niż 
w porównywalnej pod względem skali i populacji Hiszpanii. 

• W 2014 r. pośród dominujących krajów największe wzrosty względem roku poprzedniego, liczone w walutach lokalnych, 
osiągnęły Niemcy (2,4%) i Francja (1,8%). Wielka Brytania odnotowała spadek (o 9,4%).  
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Składki przypisane brutto Działu II w krajach EU27 w latach 2013-2014 (w milionach EUR) wraz ze zmianą (r/r w %). Źródło danych: Insurance Europe 

Przegląd wyników rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w Unii Europejskiej 
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Składki przypisane brutto ubezpieczeń komunikacyjnych w krajach EU27 w latach 2013-2014 
• Suma składek ubezpieczeń komunikacyjnych krajów Unii Europejskiej wynosiła 119 mld EUR w 2014 r. i zmalała o 0,1% 

względem 2013 r. 
• Spadek składek polskiego rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w 2014 r., liczony po bieżącym kursie wymiany waluty 

lokalnej, był wyższy niż średnia dla EU27 i wynosił 4,6% względem roku poprzedniego.  
• Polska ze składką 3,1 mld EUR w 2014 r. stanowiła 2,6% rynku unijnego i zajmowała 8. miejsce w rankingu krajów EU27. 

Nominalnie było to więcej niż w Austrii czy Szwecji, ale mniej niż w Belgii czy Holandii. 
• W 2014 r. spośród dominujących krajów największe wzrosty względem roku poprzedniego, po bieżącym kursie wymiany 

waluty lokalnej, osiągnęły Niemcy (4,8%) oraz Francja (2,0%).  
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Składki przypisane brutto ubezpieczeń komunikacyjnych w krajach EU27 w latach 2013-2014 (w milionach EUR) wraz ze zmianą (r/r w %). Źródło danych: Insurance Europe 

Przegląd wyników rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w Unii Europejskiej 
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Udział składki komunikacyjnej w składce Działu II w krajach EU27 
• W strukturze ubezpieczeń Działu II w Unii Europejskiej w 2014 r. składka ubezpieczeń komunikacyjnych stanowiła 28,6%.  
• Włochy o najwyższej liczbie pojazdów na tysiąc obywateli, wynoszącej ponad 600 sztuk, wyjątkowo charakteryzuje  

wysoki i nieco wyższy niż w Polsce udział ubezpieczeń komunikacyjnych wśród krajów wysokorozwiniętych. 
• W pozostałych, wiodących krajach, udział ubezpieczeń komunikacyjnych w składce Działu II nie przekracza 33%,  

jak na przykład w Hiszpanii, porównywalnej co do skali i ludności z Polską. 
• W nowych i mniejszych krajach członkowskich UE składki ubezpieczeń komunikacyjnych dominują w Dziale II.  
• W Polsce udział ubezpieczeń komunikacyjnych w ubezpieczeniach Działu II wynosił 49,7% w 2014 r. 
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Udział składek ubezpieczeń komunikacyjnych w składkach Działu II w krajach EU27 w 2014 r. Źródło danych Insurance Europe 

Przegląd wyników rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w Unii Europejskiej 
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Penetracja ubezpieczeń komunikacyjnych w EU27 
• Średnia penetracja, czyli relacja składek 

przypisanych brutto do PKB, dla 27 krajów Unii 
Europejskiej wynosiła 0,86% w 2014 r. 

• Powyżej tej średniej były trzy liczące się kraje,  
tj. Włochy, Francja oraz Hiszpania. Z uwagi na 
relatywnie niższy poziom PKB i relatywnie wysokie 
taryfy, znacznie powyżej średniej były również 
Bułgaria i Słowenia. 

• Polska w 2014 r. znajdowała się 0,1 p.p. poniżej 
średniego poziomu w Unii Europejskiej. 

Składki komunikacyjne per capita i per vehicle 
• Średnia europejska składka komunikacyjna  

per capita wynosiła 237 EUR, natomiast przeliczona 
na liczbę zarejestrowanych pojazdów wynosiła  
422 EUR w 2014 r. 

• Najwyższe poziomy składek przeliczonych na liczbę 
pojazdów notowane były w Luksemburgu i Danii.  

• Hiszpania, porównywalna co do liczby ludności  
i pojazdów do Polski, miała składkę per capita 
zbliżoną do średniej europejskiej. Polska jednak  
w 2014 r. notowała składkę przeliczoną na pojazd 
oraz per capita odpowiednio w wysokości 33% oraz 
35% średniej dla krajów Unii Europejskiej. 
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Składki przypisane brutto ubezpieczeń komunikacyjnych w relacji do PKB (w %) 
Źródło danych: Insurance Europe, Eurostat 

Przegląd wyników rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w Unii Europejskiej 

Składka do liczby zarejestrowanych pojazdów oraz per capita (EUR) 
Źródło danych: Insurance Europe, Eurostat (Cat. No. KS-DK-13-001) 

Uwaga: liczba zarejestrowanych pojazdów obejmuje samochody osobowe  
oraz pojazdy ciężarowe i ciągniki siodłowe. Uwaga: liczba zarejestrowanych pojazdów obejmuje samochody osobowe oraz pojazdy ciężarowe i ciągniki siodłowe.

7



Penetracja ubezpieczeń komunikacyjnych w relacji do PKB per capita dla krajów EU27 
• Punkt przecięcia osi prezentowanego poniżej wykresu wyznacza średnie wartości PKB per capita wyrażonego w PPS  

i równego 100% oraz penetracji równej 0,86% dla EU27, a pola kół określają składkę przypisaną brutto dla poszczególnych 
krajów w 2014 r., która dla całej Unii Europejskiej wynosiła 119 335 mln EUR. 

• Najwyższy poziom penetracji pośród krajów starej Unii miały w 2014 r. Włochy, Dania, Austria i Wielka Brytania przy PKB 
per capita równym lub wyższym od średniej. Pośród krajów o niższych od średniej PKB per capita najwyższe penetracje 
notowano w Słowenii i Bułgarii. Generalnie jednak wraz ze wzrostem PKB per capita maleje penetracja ubezpieczeń 
komunikacyjnych na rzecz innych grup ubezpieczeń Działu II w poszczególnych krajach. 

• Polska w 2014 r. przy PKB per capita równym 64% średniej europejskiej notowała penetrację nieco poniżej średniego  
poziomu dla EU27.  
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Penetracja ubezpieczeń komunikacyjnych (w %) w relacji do PKB per capita (wyrażonego w PPS) dla krajów EU27 w 2014 r. Źródło danych: Insurance Europe, Eurostat 
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PKB per capita w PPS (EU27 = 100%) 

Przegląd wyników rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w Unii Europejskiej 

8



Wskaźnik zmotoryzowania  

• Średni wskaźnik zmotoryzowania, czyli relacja 
liczby pojazdów osobowych na 1000 mieszkańców,  
dla EU27 wynosił 489 sztuk w 2014 r. 

• Powyżej tej średniej były trzy liczące się kraje, tj. 
Włochy, Niemcy i Polska oraz mniejsze kraje, takie jak: 
Luksemburg, Litwa, Malta, Finlandia, Cypr, Austria  
i Słowenia. 

• Polska znajdowała się w 2014 r. 4% powyżej średniej 
europejskiej z 510 pojazdami na 1000 mieszkańców. 
 

Liczba samochodów osobowych oraz wskaźnik ich 
odnowienia (czyli liczba nowych rejestracji do łącznej liczby 
pojazdów) w krajach EU27 

• Łączna liczba pojazdów osobowych w 27 krajach  
Unii Europejskiej szacowana była na blisko 247 mln 
w 2014 r., z czego 7,9% było w Polsce. 

• Polska zajmowała bowiem 6. miejsce w Unii  
pod względem liczby pojazdów szacowanej na ponad 
19 mln w 2014 r. zaraz za Hiszpanią, która miała ich 
ponad 22 mln. 

• Poważnym problemem w Polsce był jednak niski 
wskaźnik odnowienia pojazdów, wynoszący w 2014 r. 
1,7% bez uwzględnienia importu aut używanych. 
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Liczba samochodów osobowych na 1000 mieszkańców w 2014 r. 
Źródło danych: Eurostat 

Park samochodowy w Unii Europejskiej 

Liczba samochodów osobowych oraz wskaźnik ich odnowienia w 2014 r. 
Źródło danych: Eurostat 
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Bezpieczeństwo w ruchu drogowym w 2014 r. w krajach EU27 
• Jeszcze w 2011 r. Polska zajmowała 1. miejsce w Europie pod względem liczby ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców 

wynoszącej 109. W 2014 r. wskaźnik ten zmniejszył się o 19% i wynosił 88. Nadal jednak Polska zajmowała  
w tej kategorii jedno z czołowych miejsc w Europie, zaraz za Litwą i Rumunią. 

• Najniższy poziom wskaźnika liczby ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców pośród liczących się krajów notowano  
w Szwecji. W Hiszpanii porównywalnej skalą do Polski, wskaźnik ten wynosił 36, czyli ponad dwukrotnie mniej. 

• Przy porównywalnej liczbie ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w takich krajach, jak Włochy, Francja czy Niemcy,  
ich liczba w przeliczeniu na milion mieszkańców nadal była znacznie niższa niż w Polsce. 
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Bezpieczeństwo w ruchu drogowym mierzone liczbą ofiar śmiertelnych w wypadkach komunikacyjnych w krajach EU27 w 2014 r. Źródło danych: Eurostat 

Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Unii Europejskiej 
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Net Risk Premium w poszczególnych krajach EU27 dla grupy 10 w 2014 r. (Insurance Europe i szacunki własne) 
• Średnia składka na pokrycie ryzyka netto w grupie 10 dla EU27 szacowana była w 2014 r. na 180 EUR, przy średniej 

częstotliwości odszkodowań 5,7% oraz średnim koszcie odszkodowania równym 3 200 EUR.
• Na tym tle Polska ze składką na pokrycie ryzyka netto 80 EUR w 2015 r. (44% średniej EU27), przy częstotliwości 7%, 

czyli 1,3 p.p. wyższej niż średnia oraz odszkodowaniem 1 141 EUR (35% średniej EU27), wyprzedza tylko takie kraje, jak 
Czechy, Węgry, Słowacja, Rumunia, Bułgaria, Litwa, Łotwa i zbliżona jest do Estonii i Grecji. 

Szkodowość w Polsce na tle krajów EU27
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Źródło danych: CEA, narodowi regulatorzy lub zrzeszenia ubezpieczycieli, ostatnie dostępne dane 
UK i IE nie rozróżniają grup 3 i 10, stąd oszacowano ich strukturę na 50%/50% 

Legenda: 
Symbol kraju: EU27 
Częstotliwość odszkodowań w %: 5,7 
Koszt odszkodowania w EUR: 3 200  
Net Risk Premium = częstotliwość*koszt w EUR: 180 
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Net Risk Premium w poszczególnych krajach EU27 dla grupy 3 w 2014 r. (Insurance Europe i szacunki własne) 
• Średnia składka na pokrycie ryzyka netto w grupie 3 dla EU27 szacowana była w 2014 r. na 330 EUR, przy średniej 

częstotliwości odszkodowań 26% oraz średnim koszcie odszkodowania równym 1 250 EUR.
• Na tym tle Polska ze składką na pokrycie ryzyka netto 165 EUR w 2015 (50% średniej EU27), przy częstotliwości 16,5%, 

czyli 9,5 p.p. niższej niż średniej oraz odszkodowaniem 999 EUR (79% średniej EU27), pozostaje dużo poniżej średniej, 
ale wyprzedza tylko takie kraje jak Szwecja, Finlandia, Portugalia i Grecja. 
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Szkodowość w Polsce na tle krajów EU27

Źródło danych: CEA, narodowi regulatorzy lub zrzeszenia ubezpieczycieli, ostatnie dostępne dane 
UK i IE nie rozróżniają grup 3 i 10, stąd oszacowano ich strukturę na 50%/50% 

Legenda: 
Symbol kraju: EU27 
Częstotliwość odszkodowań w %: 26 
Koszt odszkodowania w EUR: 1 250  
Net Risk Premium = częstotliwość*koszt w EUR: 330 
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Park samochodowy w Polsce i bezpieczeństwo ruchu drogowego
Liczba zarejestrowanych pojazdów 

• Łączna liczba zarejestrowanych pojazdów
w Polsce szacowana jest na 27 mln w 2015 r.

• W tej liczbie blisko 20,5 mln to samochody osobowe,
które stanowiły około 76% ogółu.
Wzrost udziału samochodów osobowych w 2012 r. był
spowodowany zmianami metodycznymi GUS,
który od 2011 r. podaje liczbę zarejestrowanych
pojazdów łącznie z tymi, które posiadają pozwolenia
czasowe wydane w końcu danego roku.

• W perspektywie ostatnich 5 lat średnioroczny wzrost
liczby zarejestrowanych pojazdów w Polsce wynosił
3,2%, a dla samochodów osobowych był nieco wyższy
i wynosił 3,5%, co powodowało wzrost udziału tych
ostatnich w ogólnej liczbie pojazdów.

Liczba zgłoszonych kolizji komunikacyjnych 
• Od 2005 r. liczba zgłoszonych kolizji raportowanych

w statystykach Komendy Głównej Policji spadała
w tempie 1% średniorocznie, przy czym w 2015 r.
wzrosła do poziomu sprzed 4 lat.

• Z danych Komendy Głównej Policji (KGP) dotyczących
stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika,
że w okresie styczeń – grudzień 2015 r. zgłoszono
362,3 tys. kolizji, czyli o 4,8% więcej niż rok wcześniej.
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Liczba zarejestrowanych pojazdów w Polsce. Źródło danych: GUS 

Liczba zgłoszonych kolizji w Polsce. Źródło danych: KGP 
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Park samochodowy w Polsce i bezpieczeństwo ruchu drogowego



Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce 
Liczba wypadków 

• Według statystyk Komendy Głównej Policji (KGP), liczba 
wypadków drogowych w 2015 r. wynosiła 33 tys.  
wobec 35 tys. w 2014 r., czyli o 3,2% mniej.  
Wskaźnik liczby wypadków na 100 tys. mieszkańców 
spadł zatem z 96 w 2012 r. do 88 w 2015 r. 

• W okresie ostatnich 11 lat, liczba wypadków spadała  
o 3,7% średniorocznie, a w ostatnich 6 latach 
średnioroczny spadek wynosił 3,2%. 

• W 2015 r. najwięcej wypadków na 100 tys. 
mieszkańców zanotowano w województwach:  
łódzkim (159), pomorskim (116), małopolskim (114), 
świętokrzyskim (107) i warmińsko-mazurskim (106). 

• Najwięcej wypadków w 2015 r. dotyczyło sierpnia 
(9,9%) oraz czerwca, września, października i grudnia 
(od 8,9 do 9,3% wszystkich wypadków w ciągu roku). 
Najmniej wypadków w 2015 r. wydarzyło się w lutym 
(6%) oraz w styczniu (7,1%). 

• W 2015 r. 82,8% wypadków spowodowanych było  
z winy kierującego. W wypadkach z winy kierujących, 
najwięcej sprawców było w wieku 25-39 lat (32,1%), 
następnie w wieku 40-59 lat (25,8%)                                                      
oraz w wieku 18-24 lat (20,4%). 

Liczba skradzionych pojazdów 
• W ciągu ostatnich 11 lat liczba skradzionych 

samochodów spadła czterokrotnie, z poziomu  
ponad 50 tys. do około 13 tys. w  2015 r.  
Stopa spadku w ostatnich 6 latach wynosiła 3,6%. 
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Liczba wypadków drogowych w Polsce. Źródło danych: KGP 

 Liczba skradzionych pojazdów w Polsce. Źródło danych: KGP 
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Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce

15

Liczba rannych w wypadkach drogowych w Polsce. Źródło danych: KGP 

Liczba ofiar śmiertelnych w Polsce. Źródło danych: KGP 

Ofiary wypadków drogowych 
• Według oficjalnych danych Komendy Głównej Policji

w 2015 r. liczba poszkodowanych w wypadkach
drogowych wynosiła 42,7 tys. osób (spadek o 36,6%
względem 2014 r.), w tym 2,9 tys. ofiar śmiertelnych
(spadek o 6%) i 39,8 tys. rannych (spadek o 3,8%).

• Wskaźnik liczby zabitych na 100 tys. mieszkańców
wynosił 8,8 w 2015 r. w porównaniu z 10,9 w 2011 r.,
a wskaźnik liczby rannych na 100 tys. mieszkańców
wynosił 120,7 w 2015 r.

• W okresie ostatnich 11 lat liczba ofiar śmiertelnych
spadała o 6% średniorocznie, a w ostatnich 6 latach
średnioroczny spadek wynosił 5,5%.

• Liczba rannych w ostatnich 11 latach spadała
średniorocznie o 4,2%, a w ostatnich 6 latach
o 4,1%.

• W 2015 r. najwięcej rannych na 100 tys. mieszkańców
zanotowano w województwach: łódzkim (192,7),
pomorskim (145,4), małopolskim (137,1), święto-
krzyskim (132,7) i warmińsko-mazurskim (129,4).

• W 2015 r. poza obszarem zabudowanym miało miejsce
28,2% ogółu wypadków, jednak pochłonęły one aż
57,5% ogółu ofiar śmiertelnych.

• Bardzo liczną grupę ofiar stanowili piesi (21%), co
wynika z dużego udziału potrąceń w liczbie wypadków
(25,6% ogółu zdarzeń).

• W ogólnej liczbie ofiar największy odsetek (53,5%)
stanowili kierujący i pasażerowie samochodów
osobowych.
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Przegląd rocznych danych z rynku ubezpieczeń komunikacyjnych
Liczba polis w grupie 3 (ubezpieczenia AC) 

• Łączna liczba polis w grupie 3 wynosiła blisko 5,6 mln
w 2015 r. i wzrosła o 3,5% względem roku
poprzedniego.

• Średnioroczna stopa wzrostu liczby polis w ostatnich
5 latach wynosiła 2,1%.

• W 2013 r. polisy zawarte przez osoby
fizyczne stanowiły 70,4% łącznej ich liczby,
a przedsiębiorstw 28,3%.

• Z powodu zmian sprawozdań statystycznych
począwszy od 2014 r. brak jest danych o liczbie polis
z uwzględnieniem struktury podmiotów.

Liczba polis w grupie 10 (ubezpieczenia OC) 

• Łączna liczba polis w grupie 10 wynosiła ponad
20,5 mln w 2015 r. i rosła systematycznie w ciągu
ostatnich 5 lat z CAGR(2011-2015) = 1,6%.

• W 2013 r. polisy zawarte przez osoby
fizyczne stanowiły 87,7% łącznej ich liczby,
a przedsiębiorstw 11,5%.

• Podobnie jak powyżej, zmiany statystyk dotyczących
liczby polis są przyczyną braku danych dotyczących
struktury podmiotowej w ostatnich 2 latach.
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Liczba polis w grupie 10. Źródło danych: PIU 

Liczba polis w grupie 3. Źródło danych: PIU 
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Nasycenie rynku polisami AC w latach 2003-2013. Źródło danych: PIU 

Struktura ilościowa polis komunikacyjnych. Źródło danych: PIU 

Struktura ilościowa polis komunikacyjnych 
• Udział liczby polis OC w łącznej liczbie polis

komunikacyjnych wynosił w 2015 r. 78,7%
i zmalał o 0,8 p.p. w ciągu ostatnich 4 lat
z rekordowego poziomu 79,5% w 2012 r.

• W segmencie przedsiębiorstw udział ten wynosił 61%
w porównaniu z 82,8% w segmencie osób fizycznych
oraz 69,7% dla pozostałych podmiotów w 2013 r.
Dla kolejnych lat dane są niedostępne.

• Lekki wzrost udziału liczby polis AC jest efektem
wzrostu gospodarczego w ostatnich 4 latach.

Stopień nasycenia rynku polisami nieobowiązkowymi 
• Zważywszy, że polisy grupy 10 są obowiązkowe,

to relacja liczby polis grupy 3 do liczby tych
pierwszych może wskazywać na gotowość klientów
do zakupu ubezpieczenia dobrowolnego.

• Stosunek liczby polis grupy 3 do liczby polis grupy 10
w segmencie przedsiębiorstw i pozostałych
podmiotów wzrastał od 61% w 2005 r. do ponad 70%
w 2010 r. W kolejnych 3 latach spadał, osiągając
poziom około 63% w 2013 r.

• Ta sama relacja liczby polis grupy 3 do liczby polis
grupy 10 w segmencie osób fizycznych wzrastała
tylko w latach 2007-2010 z 21% do blisko 25%,
tj. przed zmianami w podatku VAT.

• Wzrost relacji ogólnej liczby polis grupy 3 do liczby
polis grupy 10 widoczny był w latach 2014-2015
i wynosił ponad 1 p.p. względem minimum z 2012 r.

Przegląd rocznych danych z rynku ubezpieczeń komunikacyjnych
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Przegląd rocznych danych z rynku ubezpieczeń komunikacyjnych
Liczba umów w grupach 3 i 10 według OI UFG 

• Według UFG łączna liczba aktywnych polis w grupie 3 
wynosiła ponad 4,9 mln na koniec 2015 r., wobec 
blisko 5,6 mln aktywnych polis w systemie 
sprawozdawczości statystycznej UKNF. Łączna liczba 
aktywnych polis w grupie 10 wynosiła 21,7 mln sztuk, 
wobec 20,5 mln sztuk w statystykach UKNF.

• Stały trend wzrostowy jest zgodny w statystykach 
UKNF oraz OI UFG, a w ostatnich 3 latach różnica
w ilości aktywnych umów AC na koniec okresu 
wynosiła około 600 tys. szt. (~3%) na korzyść statystyk 
UKNF oraz nieco ponad milion sztuk (~5%) umów OC 
na niekorzyść UKNF.

• Relacja liczby polis AC do OC ma również analogiczne 
trendy jak w statystykach UKNF, jednak była o 4-5 p.p. 
niższa i wynosiła 22,7% w 2015 r.

• Łączna liczba umów zawartych w 2015 r.
w grupie 3 wynosiła ponad 5 mln sztuk, tj. o 1,9%
więcej niż rok wcześniej, i rosła ze średnioroczną stopą 
CAGR(2008-2015) = 2,3%.

• Łączna liczba umów zawartych w 2015 r. w grupie 10 
wynosiła ponad 23,4 mln sztuk, tj. o 0,8% mniej niż rok 
wcześniej, i rosła ze średnioroczną stopą
CAGR(2008-2015) = 3,3%. Liczba umów zawartych
w danym roku była większa od liczby umów na koniec 
roku. 
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Liczba umów zawartych w grupach 3 i 10 w latach 2008-2015. Źródło danych: UFG 

Liczba umów w grupach 3 i 10 na koniec lat 2008-2015. Źródło danych: UFG 
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Składki przypisane brutto w grupie 10. Źródło danych: PIU 

Składki przypisane brutto w grupie 3. Źródło danych: PIU 

Przegląd rocznych danych z rynku ubezpieczeń komunikacyjnych
Składki przypisane brutto w grupie 3 

• Składki przypisane brutto w grupie 3 wynosiły 5,46
mld PLN w 2015 r. i wzrosły od minimalnego 2014 r.
o blisko 200 mln PLN. Jednak pięcioletnia,
średnioroczna stopa spadku składek wynosiła 1,4%.

• W 2015 r. przypis składki od osób fizycznych stanowił
49,1% łącznego przypisu, a od przedsiębiorstw 50,5%.

• Najszybciej wzrastał przypis w segmencie
przedsiębiorstw CAGR(2011-2015) = 2,3%
w porównaniu do średniorocznego spadku o 3,2%
w segmencie osób fizycznych i w rezultacie 1,4%
spadku ogółem.

Składki przypisane brutto w grupie 10 

• Składki przypisane brutto w grupie 10 w 2015 r.
wynosiły 8,15 mld PLN i minimalnie wzrosły po
spadkach od 2012 r.

• CAGR(2011-2015) wynosił 1,3%.
• W 2015 r. przypis składki od osób fizycznych stanowił

70,4% łącznego przypisu, a od przedsiębiorstw 28,5%.
• Najszybciej wzrastał przypis w segmencie

przedsiębiorstw CAGR(2011-2015) = 4,9%
w porównaniu do średniorocznego spadku o 3,2%
w segmencie osób fizycznych i w rezultacie 1,3%
spadku składek ogółem.
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Składki ubezpieczeń komunikacyjnych per capita i w relacji do PKB. Źródło danych: PIU 

Struktura wartościowa ubezpieczeń komunikacyjnych. Źródło danych: PIU 

Przegląd rocznych danych z rynku ubezpieczeń komunikacyjnych
Struktura wartościowa ubezpieczeń komunikacyjnych 

• Udział przypisu grupy 10 w sumie składek
przypisanych brutto z ubezpieczeń komunikacyjnych
wynosił w 2015 r. 59,9% i zmalał o 1,5 p.p.
w ciągu ostatnich 2 lat.

• W segmencie przedsiębiorstw udział ten wynosił
45,7% w porównaniu z 68,2% w segmencie osób
fizycznych.

• Podobnie jak dla liczby polis, wzrost udziału wartości
składek AC jest charakterystyczny dla lat po kryzysie.

Składki przypisane brutto do PKB oraz per capita 
• Składki przypisane brutto per capita w grupie 10

systematycznie rosły ze 145 PLN w 2005 r. do 232 PLN
w 2012 r. Następnie spadały do poziomu 210 PLN
w 2014 r. i nieznacznie wzrosły do 212 PLN w 2015 r.
Udział ubezpieczeń tej grupy w PKB wynosił blisko
0,46% w 2015 r. i był najniższy od 11 lat.

• Składki przypisane brutto per capita w grupie 3
zmieniały się cyklicznie w ciągu 11 lat. Po wzroście do
rekordowych 150 PLN per capita w 2011 r. spadały do
137 PLN w 2014 r. i nieznacznie wzrosły w 2015 r.
Udział ubezpieczeń tej grupy w PKB wynosił 0,31% i był
najniższy w analizowanym okresie.

• Relacja wartości składek ubezpieczeń komunikacyjnych
do PKB wynosiła w 2015 r. łącznie 0,76% i spadła
w stosunku do ostatnich lat. To oznacza, że wzrost PKB,
nawet bliski 4%, nie jest wystarczającym bodźcem do
rozwoju rynku ubezpieczeń komunikacyjnych.

20



21

Średnia przeliczona składka na czynną polisę w grupie 3. Źródło danych: PIU 

Średnia składka na czynną polisę w grupie 3 według podmiotów. Źródło danych: PIU 

Przegląd rocznych danych z rynku ubezpieczeń komunikacyjnych
Wartość składek przypisanych brutto na polisę 
(„średnia”, szacunkowa składka w grupie 3) 

• Średnia składka na polisę w grupie 3,
po ostatnim wzroście do 1 129 PLN w 2011 r.,
spadała systematycznie aż do 982 PLN w 2015 r.
Średnioroczne tempo spadku średniej składki
dla wszystkich ubezpieczonych wynosiło
CAGR(2011-2015) = -3,4%.

• Brak danych w zakresie liczby polis według
podmiotów nie pozwala określić spadków
w tych segmentach po 2013 r.

• Realna składka uwzględniająca inflację
(w ostatnim roku była to deflacja), spadała
również systematycznie w ostatnich 5 latach
o 4% średniorocznie i w 2015 r. była najniższa
w analizowanym okresie.

• Składka denominowana w EUR po średnim
kursie danego roku była najwyższa w 2011 r.
i wynosiła 270 EUR. W 2015 r. było to 235 EUR,
co dawało średnioroczny spadek o 3,8%.

• Po skorygowaniu indeksem PPP, średni poziom
składki w 2015 r. szacowano na 419 EUR.
Był to również najniższy poziom od 2011 r.
przy spadku średniorocznie o 2,7%.
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Średnia przeliczona składka na czynną polisę w grupie 3. Źródło danych: PIU 

Średnia składka na czynną polisę w grupie 10 według podmiotów. Źródło danych: PIU 

Przegląd rocznych danych z rynku ubezpieczeń komunikacyjnych
Wartość składek przypisanych brutto na polisę 
(„średnia”, szacunkowa składka w grupie 10) 

• Średnia składka na polisę w grupie 10, po
systematycznych wzrostach do 459 PLN,
w 2012 r. spadła aż do 397 PLN w 2015 r.

• Średnioroczne tempo spadku średniej składki
dla wszystkich ubezpieczonych wynosiło
CAGR(2011-2015) = -0,4%. Spadek składek był
zatem w grupie 10 wolniejszy niż w grupie 3.

• Brak danych w zakresie liczby polis według
podmiotów nie pozwala określić spadków
w tych segmentach po 2013 r.

• Realna składka uwzględniająca inflację
(w ostatnim roku była to deflacja) spadała
systematycznie o 3,5% średniorocznie i w 2015 r.
była najniższa w analizowanym okresie.

• Średnia składka denominowana w EUR po
średnim kursie danego roku była najwyższa
w 2012 r. i wynosiła 110 EUR. W 2015 r. było
to 95 EUR. Średnioroczny spadek
CAGR(2011-2015) = -2,9%.

• Po skorygowaniu indeksem PPP, średni poziom
składki w 2015 r. szacowano na 169 EUR, przy
średniorocznym spadku o 2,2%.
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Liczba wypłat w grupie 10. Źródło danych: PIU 

Liczba wypłat w grupie 3. Źródło danych: PIU 

Przegląd rocznych danych z rynku ubezpieczeń komunikacyjnych
Liczba wypłat w grupie 3 (ubezpieczenia AC) 

• Łączna liczba wypłat w grupie 3 wynosiła
919 tys. w 2015 r. i wzrosła od minimum,
w badanym okresie wynoszącym 700 tys.
w 2013 r., do historycznego maksimum.

• Średnioroczna stopa wzrostu w ostatnich 5 latach
wynosiła 3,5%.

• W 2013 r., liczba wypłat z polis osób fizycznych
stanowiła 58,9% łącznej liczby wypłat, a z polis
przedsiębiorstw 39,1%. Dla kolejnych lat brakuje
danych o podmiotowej strukturze wypłat, wskutek
zmian w raportach statystycznych.

Liczba wypłat w grupie 10 (ubezpieczenia OC) 

• Łączna liczba wypłat w grupie 10 wynosiła
1 429 tys. i rosła po historycznym minimum
1 014 tys. w 2012 r.

• Średnioroczna stopa wzrostu w ostatnich 5 latach 
wynosiła zatem aż 7,5% dla ogółu wypłat.

• W 2013 r. liczba wypłat z polis osób fizycznych 
stanowiła 77,4% łącznej liczby wypłat, a z polis 
przedsiębiorstw 21,5%. Dla kolejnych lat brakuje 
danych o podmiotowej strukturze wypłat, wskutek 
zmian w raportach statystycznych. 
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Liczba szkód zgłoszonych w grupach 3 i 10 w latach 2008 – 2015 - Źródło danych: UFG 

Liczba szkód zaszłych w grupach 3 i 10 w latach 2008-2015. Źródło danych: UFG 

Przegląd rocznych danych z rynku ubezpieczeń komunikacyjnych
Liczba szkód zaszłych według OI UFG 

• Łączna liczba zaszłych szkód w grupie 3 wynosiła
678 tys. w 2015 r. i wzrosła względem sześcioletniego
minimum wynoszącego 663 tys. w 2014 r. o 2,1%.

• Łączna liczba zaszłych szkód w grupie 10 wynosiła
861 tys. w 2015 r. i zmalała względem poziomu
z 2014 r. o 3,5%. Szkody nieosobowe zmalały przy tym
tylko o 1,2%, a szkody osobowe aż o 26,1% w tym
samym okresie.

• Począwszy od rekordowego w kategorii wypadków
2010 r., liczba szkód systematycznie malała,
a w ostatnich 4 latach ustabilizowała się nieco poniżej
700 tys. zdarzeń w grupie 3 oraz poniżej 900 tys.
w grupie 10.

Liczba szkód zgłoszonych według OI UFG 
• Łączna liczba zgłoszonych szkód w grupie 3 wynosiła

680 tys. w 2015 r. i wzrosła względem sześcioletniego
minimum wynoszącego 664 tys. w 2014 r., o 2,5%.

• Liczba zgłoszonych szkód w grupie 10 wynosiła 913 tys.
w 2015 r. i wzrosła względem poziomu z 2014 r.
o 1,3%. Szkody osobowe zmalały przy tym o 9,6%,
a szkody  nieosobowe wzrosły o 2,6% w tym samym
okresie.

• Identycznie jak dla szkód zaszłych, tak i dla zgłoszo-
nych, począwszy od rekordowego w kategorii
wypadków 2010 r. liczba szkód systematycznie malała,
a w ostatnich 4 latach ustabilizowała się nieco poniżej
700 tys. zdarzeń w grupie 3 oraz około 900 tys. 
w grupie 10. 
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Wartość wypłat w grupach 3 i 10 w latach 2008-2015. Źródło danych: UFG 

Liczba wypłat w grupach 3 i 10 w latach 2008-2015. Źródło danych: UFG 

Przegląd rocznych danych z rynku ubezpieczeń komunikacyjnych
Liczba wypłat według OI UFG 

• Łączna liczba wypłat odszkodowań i świadczeń
w grupie 3 wynosiła 812 tys. w 2015 r., czyli utrzymała
się na poziomie poprzedniego roku. W ostatnich
3 latach roczne liczby wypłat były stabilne,
w przeciwieństwie do statystyk UKNF, zgodnie
z którymi liczby te znacząco wzrastały.

• Łączna liczba wypłat w grupie 10 wynosiła 1,27 mln
w 2015 r. i wzrosła względem poziomu z 2014 r.
o 3,8%. Szkody osobowe zmalały o 10,4%, a szkody
nieosobowe wzrosły o 6,5% w tym samym okresie.

• Ostatnie 2 lata, to pod względem wypłaconych
odszkodowań w grupie 10 rekordowe poziomy,
co potwierdzają statystyki UKNF.

Wartość odszkodowań i świadczeń według OI UFG 
• Wartość wypłaconych w grupie 10 odszkodowań

i świadczeń według baz danych OI UFG gwałtownie
wzrastała w ostatnich 2 latach do rekordowych 4,9 mln
PLN w 2015 r., tj. o 14,7% i 25% względem
poprzednich, 3 stabilnych lat. Było to zgodne
z trendem obserwowanym ze statystyk UKNF.

• Wartość wypłaconych w grupie 3 odszkodowań
i świadczeń wynosiła według baz danych OI UFG
3,5 mld PLN i wzrosła w 2015 r. o 6,1% względem
poprzednich 2 lat kiedy wartość wypłat wynosiła
około 3,3 mld PLN.
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Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto w grupie 10. Źródło danych: PIU 

Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto w grupie 3. Źródło danych: PIU 

Przegląd rocznych danych z rynku ubezpieczeń komunikacyjnych
Wartość odszkodowań i świadczeń 
wypłaconych brutto w grupie 3 

• Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto
w grupie 3 wynosiły 3,8 mld PLN w 2015 r.
i wzrosły od minimum z 2012 r. o 399 mln PLN.
W efekcie pięcioletnia, średnioroczna stopa wzrostu
wynosiła CAGR(2011-2015) = 0,9%.

• W 2014 r. wartość wypłat z polis osób fizycznych
stanowiła 53,6% sumy odszkodowań
i świadczeń, a z polis przedsiębiorstw 45,1%.

• Dane za rok 2015 są niedostępne, wskutek zmian
w raportach statystycznych.

Wartość odszkodowań i świadczeń 
wypłaconych brutto w grupie 10 

• Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto
w grupie 10 wynosiły 6,8 mld PLN w 2015 r.
i był to najwyższy historycznie poziom.

• Średnioroczny wzrost wartości odszkodowań
i świadczeń wypłaconych brutto w badanym,
pięcioletnim okresie wynosił aż 5,7%.

• W 2014 r. wartość wypłat z polis osób fizycznych
stanowiła 73,2% sumy odszkodowań i świadczeń,
a z polis przedsiębiorstw 25,5%.

• Dane za rok 2015 są niedostępne, wskutek zmian
w raportach statystycznych.
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Struktura wartościowa odszkodowań komunikacyjnych. Źródło danych: PIU 

Struktura ilościowa odszkodowań komunikacyjnych. Źródło danych: PIU 

Przegląd rocznych danych z rynku ubezpieczeń komunikacyjnych
Struktura ilościowa odszkodowań komunikacyjnych 

• Udział liczby wypłat OC w łącznej liczbie wypłat
komunikacyjnych wynosił w 2015 r. 60,9%
i wzrósł o 3,7 p.p. w stosunku do 2011 r.

• W 2013 r. w segmencie przedsiębiorstw udział ten
wynosił 44,8% w porównaniu z 65,9% dla
segmentu osób fizycznych oraz 43,4% dla
pozostałych podmiotów.

• Brak jest podobnych danych dla lat 2014-2015.

Struktura wartościowa odszkodowań komunikacyjnych 
• Udział wartości odszkodowań i świadczeń OC

w łącznej kwocie odszkodowań komunikacyjnych 
wynosił w 2015 r. 64% i wzrósł o 4,4 p.p.  
w relacji do 2011 r. 

• W 2014 r. w segmencie przedsiębiorstw udział ten
wynosił 48,2%, w porównaniu z 69,2% dla
segmentu osób fizycznych oraz 61,8% dla
pozostałych podmiotów.

• Wzrost udziału ubezpieczeń OC, zarówno
w kategorii ilościowej, jak i wartościowej jest
efektem szybszego wzrostu liczby wypłat w tej
grupie, niż w grupie ubezpieczeń AC.

• Brak jest podobnych danych dla 2015 r.
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Średnie przeliczone odszkodowanie w grupie 3. Źródło danych: PIU 

Średnie odszkodowanie w grupie 3 według podmiotów. Źródło danych: PIU 

Przegląd rocznych danych z rynku ubezpieczeń komunikacyjnych
Wartość odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto 
do liczby wypłat w grupie 3 („średnie” odszkodowanie) 

• W ostatnich 2 latach, wartość średniej wypłaty 
odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto 
malała średniorocznie z CAGR(2011-2015) = -2,5, 
czyli w tempie nieco wolniejszym niż składki, 
które malały z CAGR(2011-2015) = -3,4.

• Brak danych w zakresie liczby wypłat według 
podmiotów nie pozwala określić spadków w tych 
segmentach po 2013 r.

• Średnie odszkodowanie w grupie 3 wynosiło 
blisko 4,2 tys. PLN w 2015 r. i zmalało
w ostatnich 2 latach, po wzroście w 2013 r.
do blisko 5 tys. PLN. To dużo mniej niż średnia z 5 
lat, która wynosiła 4,6 tys. PLN.

• Realna wartość średniego odszkodowania 
uwzględniająca inflację spadała o 3,1%
średniorocznie, ale aż o 15,5% w stosunku
do 2013 r.

• Wartość średniego odszkodowania denomino-
wana w EUR po średnim kursie danego roku była 
najwyższa w 2013 r. i wynosiła 1 193 EUR.

• Po skorygowaniu indeksem PPP, średni poziom 
odszkodowania w 2013 r. szacowano
na 2 087 EUR, tj. aż 14,6% więcej niż w 2015 r. 
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Średnie przeliczone odszkodowanie w grupie 3. Źródło danych: PIU 

Średnie odszkodowanie w grupie 10 według podmiotów. Źródło danych: PIU 

Przegląd rocznych danych z rynku ubezpieczeń komunikacyjnych 
Wartość odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto 
do liczby wypłat w grupie 10 („średnie” odszkodowanie) 

• W ostatnich 3 latach wartość średniej wypłaty 
odszkodowań i świadczeń w grupie 10 spadała 
systematycznie i wynosiła 4,78 tys. PLN w 2015 r.  
To mniej niż średnia z 5 lat, która wynosiła  
4,9 tys. PLN.  

• W perspektywie pięcioletniej średnioroczny spadek 
wartości odszkodowań i świadczeń wypłaconych 
brutto wynosił 1,7%, ale rok 2015 w relacji do 
rekordowego 2012 r., pokazuje poziom wartości 
niższy aż o 11,1%. 

• Brak danych w zakresie liczby wypłat według 
podmiotów nie pozwala określić spadków w tych 
segmentach po 2013 r. 

• Realna wartość średniego odszkodowania 
uwzględniająca inflację spadała o 2,3% 
średniorocznie, tj. o 8,7% w relacji do 2011 r. 

• Wartość średniego odszkodowania denominowana 
w EUR po średnim kursie danego roku była 
najwyższa w 2012 r. i wynosiła 1 284 EUR.  

• Po skorygowaniu indeksem PPP średni poziom 
odszkodowania w 2015 r. wyniósł 2 036 EUR. 
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Liczba wypłat do liczby czynnych polis w grupie 10. Źródło danych: PIU 

Liczba wypłat do liczby czynnych polis w grupie 3. Źródło danych: PIU 

Przegląd rocznych danych z rynku ubezpieczeń komunikacyjnych 
Częstotliwość wypłat w  grupie 3 

• Częstotliwość wypłat w segmencie osób fizycznych  
po spadku z 12,4% w 2011 r. do 11,2% w 2012 r.,  
nieco wzrosła w 2013 r. do 11,5%. 

• W segmencie przedsiębiorstw spadek był wyraźniejszy. 
Częstotliwość wypłat z 25,2% w 2010 r. i 2,4%                          
w 2011 r. zmalała do 19,1% w 2013 r.  

• Z uwagi na zmiany w raportach statystycznych brakuje 
danych w powyższym zakresie dla lat 2014-2015. 

• Częstotliwość wypłat dla całej grupy 3 wzrosła o ponad 
2,7 p.p. z około 13,8% w 2013 r. do ponad 16%                   
w ostatnich 2 latach.  

Częstotliwość wypłat w  grupie 10 
• Częstotliwość wypłat dla osób fizycznych po wzroście 

do 5,1% w 2010 r.  malała w następnych latach                  
do około 4,5-4,6% w przedziale czasowym 2012-2013. 

• W segmencie przedsiębiorstw po wzroście do 11,8%  
w 2010 r. częstotliwość wypłat spadła aż do 9,7%                  
w 2013 r. 

• Z uwagi na zmiany w raportach statystycznych, brak 
jest danych w powyższym zakresie dla lat 2014-2015. 

• Częstotliwość wypłat dla całej grupy 10 wzrosła o 1,8 
p.p. z 5,2% w 2012 r. do około 7% w 2015 r.  

• W obu grupach ubezpieczeń komunikacyjnych, 
częstotliwość wypłat w segmencie przedsiębiorstw  
była i prawdopodobnie pozostaje około dwukrotnie 
wyższa niż w segmencie osób fizycznych. 
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Średnia wartość odszkodowań w grupach 3 i 10 w latach 2008-2015. Źródło danych: UFG 

Częstotliwość szkód i wypłat w grupach 3 i 10 w latach 2008-2015. Źródło danych: UFG 

Przegląd rocznych danych z rynku ubezpieczeń komunikacyjnych 
Częstotliwość szkód i wypłat według OI UFG 

• Częstotliwość szkód (liczona jako relacja szkód 
zgłoszonych do liczby umów aktywnych na koniec 
okresu) wynosiła 13,8% w grupie 3 oraz 4,2% w grupie 
10 w 2015 r., i w obu grupach była nieco poniżej stanu 
roku poprzedniego. To inaczej niż dla statystyk UKNF. 

• Częstotliwość wypłat (liczona jako liczba wypłat do 
liczby umów aktywnych na koniec okresu) była wyższa      
i bliższa statystykom UKNF i wynosiła odpowiednio: 
16,5% dla grupy 3 oraz 5,8% dla grupy 10. O ile jednak 
w statystykach UKNF częstotliwości wypłat wrastały, 
tak tutaj malały rok do roku. 

Średnie odszkodowanie według OI UFG 
• Średnie odszkodowanie (liczone jako relacja wartości 

odszkodowań do liczby wypłat) wynosiło w 2015 r. 
odpowiednio: 4 297 PLN dla grupy 3 oraz                            
3 868 PLN dla grupy 10. 

• W przypadku grupy 3 wartość ta była zbliżona                          
do tej ze statystyk UKNF, która wynosiła: 4 180 PLN                  
w 2015 r. 

• Dla grupy 10 średnia wartość szkody według statystyk 
UKNF wynosiła 4 776 PLN w 2015 r. i była znacząco 
wyższa od statystyk UFG. 

• Co więcej, istotne były różnice w trendzie dla obu 
statystyk. O ile w statystykach UKNF podstawą wzrostu 
wartości odszkodowań jest wzrost częstotliwości 
wypłat, o tyle w statystykach UFG, tę podstawę 
stanowi wzrastający koszt odszkodowania. 
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Liczba wypłat w grupie 10 do liczby zarejestrowanych pojazdów. Źródło danych: PIU 

Liczba wypłat w grupie 3 do liczby zarejestrowanych pojazdów. Źródło danych: PIU 

Przegląd rocznych danych z rynku ubezpieczeń komunikacyjnych 
Liczba wypłat w grupie 3 do liczby zarejestrowanych 
pojazdów (częstość odszkodowań) 

• Częstość odszkodowań w grupie 3 liczona względem 
ogółu zarejestrowanych pojazdów wzrosła do 3,4% 
po spadkach z 3,31% w 2011 r. do 2,72% w 2013 r. 

• Należy zauważyć, że liczba zarejestrowanych 
pojazdów określana jest przez GUS w oparciu  
o dane Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców 
(CEPiK) i może być zawyżona w rezultacie zaniechania 
wyrejestrowywania aut nieużywanych.  
Dlatego częstość odszkodowań można szacować 
również relacją liczby wypłat do liczby polis  
w grupie 10 jako obowiązkowych. 

• Biorąc powyższe pod uwagę, częstość odszkodowań  
w grupie 3 byłaby o około 1 p.p. wyższa dla badanego 
okresu, a realna mieściłaby się w przedziale pomiędzy 
3,4% a 4,5% w 2015 r. 

Częstość odszkodowań w  grupie 10 
• Częstość odszkodowań w grupie 10 liczona względem 

ogółu zarejestrowanych pojazdów (CEPiK), po 
nieznacznym spadkach z 4,42% w 2011 r. do 4,01%  
w 2013 r., szybko i systematycznie rosła do poziomu 
5,29% w 2015 r. 

• Częstość odszkodowań w grupie 10 liczona względem 
liczby polis grupy 10 byłaby o około 1,5 p.p. wyższa 
dla badanego okresu, a realna mieściłaby się  
w przedziale pomiędzy 5,3 a 7% w 2015 r. 

• Na jedną interwencję policji – zgłoszenie kolizji                     
– przypadało 2,5 wypłat w grupie 3 oraz 4 wypłaty                  
w grupie 10 w 2015 r.  
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Zmiany składników rachunku technicznego w grupie 3. Źródło danych: PIU 

Zmiany składników rachunku technicznego  
w latach 2013-2015 (ubezpieczenia AC – grupa 3) 

• Składki zarobione na udziale własnym w grupie 3
minimalnie wzrosły w 2015 r. o 0,5%, tj. o 25 mln PLN
w porównaniu z rokiem poprzednim.

• (1) Składki przypisane brutto wzrosły w tym samym
okresie o 3,7%, tj. o 195 mln PLN. Jednak suma udziału
reasekuratorów w składce przypisanej brutto oraz
zmiany stanu rezerw składek i rezerw na ryzyko
niewygasłe skorygowanej o udział reasekuratorów
w zmianie stanu tych rezerw wzrosła o 171 mln PLN,
z 242 mln PLN w 2014 r. do 413 mln PLN w 2015 r.

• Odszkodowania i świadczenia wypłacone
netto w 2015 r. wzrosły o 375 mln PLN, tj. o 11%
w stosunku do 2014 r., a odszkodowania
i świadczenia wypłacone brutto wzrosły o 7,3% (1).

• Koszty działalności ubezpieczeniowej w 2015 r. wzrosły
o 3,0%, tj. o 39,6 mln PLN w relacji do 2014 r.
W tym koszty akwizycji wzrosły o 3,9%, a koszty
administracyjne zmalały o 1,3% (1).

• Wynik techniczny zmalał o 361,6 mln PLN z 247,7 mln
PLN w 2014 r. do straty 113,9 mln PLN w 2015 r.

• Minimalny wzrost składki zarobionej netto przy
znacznym wzroście odszkodowań i  świadczeń
wypłaconych netto spowodował obniżenie wyniku
technicznego.

(1) Patrz załącznik tabelaryczny
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Zmiany składników rachunku technicznego w grupie 10. Źródło danych: PIU 

Zmiana składników rachunku technicznego  
w latach 2013-2015 (ubezpieczenia OC – grupa 10) 

• Składki zarobione na udziale własnym w grupie 10
zmalały w 2015 r. o 6,6%, tj. o 472 mln PLN
w porównaniu z rokiem poprzednim.

• (1) Składki przypisane brutto wzrosły w tym samym
okresie o 1%, tj. o 79 mln PLN. Suma udziału
reasekuratorów w składce przypisanej brutto
oraz zmiany stanu rezerw składek i rezerw na
ryzyko niewygasłe skorygowanej o udział
reasekuratorów w zmianie stanu tych rezerw
wzrosła o 552 mln PLN z 0,87 mld PLN w 2014 r.
do 1,42 mld PLN w 2015 r.

• Odszkodowania i świadczenia wypłacone netto
w 2015 r. zmalały o 263 mln PLN, tj. o 4,1%, przy
czym odszkodowania i świadczenia wypłacone
brutto wzrosły o 15,8% (1).

• Koszty działalności ubezpieczeniowej w 2015 r.
wzrosły o 1,9%, tj. o 33 mln PLN w relacji do
2014 r. W tym koszty akwizycji wzrosły o 4,3%,
a koszty administracyjne zmalały o 0,8% (1).

• Strata techniczna rosła w analizowanych latach.
W 2015 r. strata techniczna była o 234 mln PLN
wyższa niż rok wcześniej i aż o 701 mln PLN większa
niż 2 lata wcześniej.

• Zdecydował o tym przede wszystkim systematyczny
spadek składek zarobionych na udziale własnym.

Przegląd wyników i technicznych wskaźników efektywności w grupach 3 i 10 (AC i OC)

(1) Patrz załącznik tabelaryczny
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Składki przypisane brutto ubezpieczeń grupy 3. Źródło danych: PIU 

Składki przypisane brutto ubezpieczeń grupy 10. Źródło danych: PIU 

Przegląd wyników i technicznych wskaźników efektywności w grupach 3 i 10 (AC i OC)
Zmiany wartości składki przypisanej brutto w grupie 3 

• W 2015 r. składki przypisane brutto grupy 3 notowały 
nieco wyższe kwartalne wartości niż w 2014 r. kiedy to 
osiągnęły minima z ostatnich 5 lat. W ostatnim 
kwartale 2015 r. odnotowano nawet trzyletnie 
kwartalne maksimum w wysokości 1,4 mld PLN.

• Spadki liczone rok do roku dla wyników kwartalnych 
narastająco wyhamowały po czwartym kwartale 2014 
r. i każdy kwartał w 2015 r. miał wartość składek 
narastająco wyższą niż w latach 2014-2013.

• Roczna suma „krocząca” (kolejnych czterech 
kwartałów) zyskała 1,6% rok do roku w trzecim 
kwartale 2015 r. oraz 3,7% w czwartym kwartale.  Na 
koniec roku osiągnęła poziom w kwocie
5,46 mld PLN. 

Zmiany wartości składki przypisanej brutto w grupie 10 
• Składki przypisane brutto grupy 10 podobnie malały,

osiągając minimalny pułap 8 mld PLN w ciągu 3 lat
w drugim kwartale 2015 r.

• Spadki liczone rok do roku dla wyników kwartalnych
narastająco rozpoczęły się od pierwszego kwartału
2013 r. i wynosiły około 5% rok do roku po każdym
kwartale w latach 2013-2014 r. Ostatni kwartał 2015 r.
był pierwszym, w którym składki odnotowały przyrost
rok do roku.

• Również roczna suma „krocząca” po raz pierwszy 
wzrosła rok do roku na koniec 2015 r. osiągnęła 
poziom 8,15 mld PLN .

35

Również roczna suma „krocząca” po raz pierwszy wzrosła 
rok do roku na koniec 2015 r. osiągnęła poziom 8,15 mld PLN.
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Dynamika składek przypisanych brutto w grupie 3 (r/r). Źródło danych: PIU 

Dynamika składek przypisanych brutto w grupie 10 (r/r). Źródło danych: PIU 

Przegląd wyników i technicznych wskaźników efektywności w grupach 3 i 10 (AC i OC) 
Dynamika składek przypisanych brutto 
(Składka przypisana brutto w roku bieżącym/ składka przypisana 
brutto w roku poprzednim) * 100% 

• Wartość wskaźnika dla grupy 3 wynosiła 103,7%  
w 2015 r., w porównaniu z 98,9% rok wcześniej.  

• Mediana wskaźnika dla tych samych okresów 
wynosiła odpowiednio: 106,6% i 103%. 

• Odstęp międzykwartylowy wynosił w 2015 r. 10,3%, 
tj. o 7,3 p.p. mniej niż rok wcześniej. 

• Blisko ¾ zakładów w 2015 r. notowało wzrost składki 
przypisanej brutto, a dynamika składki była                       
o 4,8 p.p. wyższa niż rok wcześniej. 
 

• Wartość wskaźnika dla grupy 10 wynosiła 101%  
w 2015 r., w porównaniu z 95,3% rok wcześniej.  

• Mediana wskaźnika wynosiła dla tych samych 
okresów odpowiednio: 100,6% oraz 93,2%.  

• Odstęp międzykwartylowy wynosił dla 2015 r. 
20,5%, tj. 12,8 p.p. więcej niż rok wcześniej. 

• W 2015 r. 11 z 17 zakładów odnotowało wzrost 
składki przypisanej brutto, podczas gdy przed 
rokiem, tylko 4 zakłady notowały jej wzrost. 

• W 2015 r. przyrost dynamiki składki przypisanej 
brutto całej grupy 10 względem roku poprzedniego 
wynosił 6,3 p.p. 
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Wskaźnik zatrzymania składki w grupie 3. Źródło danych: PIU 

Wskaźnik zatrzymania składki  w grupie 10. Źródło danych: PIU 

Wskaźnik zatrzymania składki 
(Składka przypisana na udziale własnym/ 
składka przypisana brutto) * 100% 

• Wartość wskaźnika dla grupy 3 wynosiła 95%
w 2015 r., w porównaniu z 95,6% rok wcześniej.

• Mediana wskaźnika dla tych samych okresów
wynosiła odpowiednio: 96,2% i 95,8%.

• Odstęp międzykwartylowy wynosił w 2015 r. 24,1%,
tj. o 11,3 p.p. więcej niż rok wcześniej.

• (1) Udział reasekuratorów w składce przypisanej
brutto wynosił ponad 274 mln PLN w 2015 r.
i wzrósł względem roku poprzedniego o 18%.

• Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto
grupy 3 przekraczał 25% w ¼ zakładów. 

• Wartość wskaźnika dla grupy 10 wynosiła 83,3%
w 2015 r., w porównaniu z 87,8% rok wcześniej.

• Mediana wskaźnika wynosiła dla tych samych
okresów odpowiednio: 56,1% oraz 74,1%.

• Odstęp międzykwartylowy wynosił dla 2015 r.
47,3%, tj. o 1,3 mniej niż rok wcześniej.

• (1) Udział reasekuratorów w składce przypisanej
brutto wynosił 1,36 mld PLN i wzrósł o 38%
w porównaniu do roku poprzedniego.

• Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto
występował we wszystkich zakładach. W połowie
z nich przekraczał 50% w 2015 r.

Przegląd wyników i technicznych wskaźników efektywności w grupach 3 i 10 (AC i OC)

(1) Patrz załącznik tabelaryczny
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(1) Patrz załącznik tabelaryczny
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Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto w grupie 3. Źródło danych: PIU 

Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto w grupie 10. Źródło danych: PIU 

Przegląd wyników i technicznych wskaźników efektywności w grupach 3 i 10 (AC i OC)
Zmiany wartości odszkodowań i świadczeń 
wypłaconych brutto w grupie 3 

• W 2015 r. odszkodowania i świadczenia wypłacone
brutto grupy 3, kontynuowały wzrost z jeszcze większą
dynamiką niż w latach poprzednich. Kwartalne
wartości wypłat wzrastały około 7% rok do roku.

• Wartość odszkodowań i świadczeń wypłaconych
w czwartym kwartale 2015 r. wynosiła ponad
1 mld PLN i była porównywalna z rekordowym
poziomem z 2010 r., tj. z okresu trudnych warunków
zimowych.

• Roczna suma „krocząca”, która zyskiwała średnio
po około 2% w każdym kwartale 2014 r., wzrastała
przez 2015 r. średnio o 6% rok do roku w każdym
kwartale i osiągnęła 3,8 mld PLN na koniec roku.

Zmiany wartości odszkodowań i świadczeń 
wypłaconych brutto w grupie 10 

• Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto
w grupie 10 podlegały znacznie bardziej dynamicznym
zmianom niż w grupie 3. Począwszy od drugiego
kwartału 2015 r. dynamika wypłat była dwucyfrowa.

• Pomimo korzystnych warunków atmosferycznych
w trakcie 2015 r., wartość odszkodowań na koniec
roku była o blisko 16% wyższa niż przed rokiem.

• Wartość odszkodowań i świadczeń wypłaconych
brutto wynosiła 6,8 mld PLN w 2015 r. i przyrastała rok
do roku od 200 do 300 mln PLN w każdym kwartale,
co było najwyższym wynikiem w historii.
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Dynamika odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto w grupie 3. Źródło danych: PIU 

Dynamika odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto w grupie 10. Źródło danych: PIU 

Przegląd wyników i technicznych wskaźników efektywności w grupach 3 i 10 (AC i OC)
Dynamika odszkodowań i świadczeń brutto 
(Odszkodowania i świadczenia brutto w roku bieżącym/  
odszkodowania i świadczenia brutto w roku poprzednim) * 100% 

• Wartość wskaźnika dla grupy 3 wynosiła 107,3%
w 2015 r., w porównaniu z 102,5% rok wcześniej.

• Mediana wskaźnika dla tych samych okresów
wynosiła odpowiednio: 108,7% i 102,1%.

• Odstęp międzykwartylowy wynosił w 2015 r.
13,8%, tj. o 1,4 p.p. mniej niż rok wcześniej.

• W 2015 r. 14 z 19 zakładów notowało wzrost
odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto.
W 2014 r. było to 12 zakładów.

• Wartość wskaźnika dla grupy 10 wynosiła 115,8%
w 2015 r., w porównaniu z 106,8% z rokiem
ubiegłym.

• Mediana wskaźnika dla tych samych okresów
wynosiła odpowiednio: 110,3% i 107,1%.

• Odstęp międzykwartylowy wynosił w 2015 r.
13,1%, tj. o 2,4 p.p. więcej niż rok wcześniej.

• W 2015 r. tylko 1 z 17 zakładów notował spadek
odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto
w porównaniu z 4 zakładami rok wcześniej.

• Statystyki policji wskazują, że liczba zgłoszonych
kolizji w 2015 r. była o 4,8% wyższa niż przed
rokiem, co dobrze koreluje z opisanym trendem.
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Wskaźnik zatrzymania odszkodowań w grupie 3. Źródło danych: PIU 

Wskaźnik zatrzymania odszkodowań w grupie 10. Źródło danych: PIU 

Wskaźnik zatrzymania odszkodowań 
(Odszkodowania i świadczenia wypłacone na udziale własnym / 
odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto) * 100% 

• Wartość wskaźnika dla grupy 3 wynosiła 96,1%
w 2015 r., w porównaniu z 95,7% rok wcześniej.

• Mediana wskaźnika wynosiła dla tych samych
okresów odpowiednio: 99,2% oraz 98,7%.

• Odstęp międzykwartylowy wynosił dla 2015 r. 7,6%,
tj. o 0,8 p.p. więcej niż rok wcześniej.

• Udział reasekuratorów w odszkodowaniach
i świadczeniach brutto wynosił blisko 148 mln PLN
w 2015 r. i zmalał o 3% względem 2014 r (1). Udział
ten przekraczał 25% odszkodowań w ¼ zakładów.

• Wartość wskaźnika dla grupy 10 wynosiła 86%
w 2015 r., w porównaniu z 87,6% rok wcześniej.

• Mediana wskaźnika wynosiła dla tych samych
okresów odpowiednio: 65,5% oraz 67,8%.

• Odstęp międzykwartylowy wynosił dla 2015 r.
54,2%, tj. o 10,7 p.p. więcej niż rok wcześniej.

• (1) Udział reasekuratorów w odszkodowaniach
i świadczeniach wypłaconych brutto wynosił blisko
956 mln PLN w 2015 r. i wzrósł o 31% względem
roku poprzedniego. Udział reasekuratorów
w odszkodowaniach i świadczeniach brutto
występował we wszystkich zakładach, a w połowie
z nich przekraczał 40% wartości odszkodowań.

Przegląd wyników i technicznych wskaźników efektywności w grupach 3 i 10 (AC i OC)

(1) Patrz załącznik tabelaryczny
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(1) Patrz załącznik tabelaryczny
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Wskaźnik szkodowości brutto w grupie 3. Źródło danych: PIU 

Wskaźnik szkodowości brutto w grupie 10. Źródło danych: PIU 

Szkodowość brutto (dla zakładów grupy 3 i 10) 
((Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto + /- zmiana 
stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia 
brutto) / składka zarobiona brutto) * 100% 

• Wartość wskaźnika dla grupy 3 wynosiła 74,5%
w 2015 r., w porównaniu z 67,9% w 2014 r.
Mediana wskaźnika wynosiła dla tych samych
okresów odpowiednio: 77,5% oraz 69,3%.

• Odstęp międzykwartylowy wynosił dla 2015 r.
11,4%, tj. o 0,6 p.p. więcej niż rok wcześniej.

• W 2015 r. dynamika wzrostu sumy odszkodowań
i świadczeń wypłaconych brutto oraz zmiany stanu
rezerw na niewypłacone odszkodowania
i świadczenia brutto była o 10 p.p. wyższa niż
dynamika składki zarobionej brutto.

• Wartość wskaźnika dla grupy 10 wynosiła 93,3%
w 2015 r., w porównaniu z 90,2% w 2014 r.
Mediana wskaźnika wynosiła dla tych samych
okresów odpowiednio: 101,5% oraz 90,9%.

• Odstęp międzykwartylowy wynosił w 2015 r.
19,6%, tj. o 1 p.p. więcej niż rok wcześniej.

• (1) W 2015 r. dynamika zmiany sumy odszkodowań
i świadczeń wypłaconych brutto oraz zmiany stanu
rezerw na niewypłacone odszkodowania
i świadczenia brutto była o 3,3 p.p. wyższa od
dynamiki składki zarobionej brutto.

Przegląd wyników i technicznych wskaźników efektywności w grupach 3 i 10 (AC i OC)

(1) Patrz załącznik tabelaryczny
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(1) Patrz załącznik tabelaryczny
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Koszty akwizycji w grupie 3. Źródło danych: PIU 

Koszty akwizycji w grupie 10. Źródło danych: PIU 

Przegląd wyników i technicznych wskaźników efektywności w grupach 3 i 10 (AC i OC)
Zmiany wartości kosztów akwizycji w grupie 3 

• Koszty akwizycji w grupie 3 nieznacznie, lecz  
systematycznie wzrastały w ciągu ostatnich 3 lat
w tempie około 3% rok do roku w każdym kwartale, z 
lekkimi spadkami w dół na początku każdego roku.

• Roczna suma „krocząca” kosztów akwizycji w 2013 r. 
utrzymywała się na poziomie około 1 010 mln PLN
w ciągu 3 pierwszych kwartałów, by wzrosnąć do         
1 028 mln PLN pod koniec roku. Następnie wzrastała
do 1 053 mln PLN na koniec 2014 r. oraz do 1 094 mln 
PLN w końcówce 2015 r. 

Zmiany wartości kosztów akwizycji w grupie 10 
• W porównaniu z grupą 3, zmiany w zakresie kosztów

akwizycji w grupie 10 były jeszcze mniej dynamiczne.
Od początku 2013 r. do trzeciego kwartału 2015 r.,
kwartalne koszty akwizycji w grupie 10 wynosiły
średnio 335 ± 20 mln PLN.

• Dopiero  w 2015 r. wartość kosztów akwizycji w
ostatnim kwartale wzrosła o 13,8% w relacji do
czwartego kwartału 2014 r.

• Powyższe przełożyło się na wzrost rocznej sumy
kroczącej kosztów akwizycji o 4,3% w relacji do
poziomu sprzed roku.

• Pomimo niewielkiej dynamiki, kwota 389 mln PLN
kosztów akwizycji w czwartym kwartale 2015 r. była
historycznie najwyższa.
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Wskaźnik kosztów akwizycji w grupie 3. Źródło danych: PIU 

Wskaźnik kosztów akwizycji w grupie 10. Źródło danych: PIU 

Przegląd wyników i technicznych wskaźników efektywności w grupach 3 i 10 (AC i OC) 
Wskaźnik kosztów akwizycji 
(Koszty akwizycji / składka przypisana brutto) * 100% 

• Wartość wskaźnika dla grupy 3 wynosiła 20,1%  
w 2015 r., w porównaniu z 20% rok wcześniej.  

• Mediana wskaźnika wynosiła dla tych samych 
okresów odpowiednio: 19% oraz 18,9%.  

• Odstęp międzykwartylowy wynosił dla 2015 r. 
6,4%, tj. o 1,5 p.p. więcej niż rok wcześniej. 

• Koszty akwizycji w grupie 3 rosły w 2015 r.  
z dynamiką 103,9%, a więc minimalnie szybciej 
niż składka przypisana brutto, która rosła 
z dynamiką 103,7%. 
 

• Wartość wskaźnika dla grupy 10 wynosiła 16,9%  
w 2015 r., w porównaniu z 16,4% rok wcześniej.  

• Mediana wskaźnika wynosiła dla tych samych 
okresów odpowiednio: 18,4% oraz 17,6%.  

• Odstęp międzykwartylowy wynosił dla 2015 r. 
6%, tj. o 0,6 p.p. mniej niż rok wcześniej. 

• Koszty akwizycji w grupie 10 rosły w 2015 r.  
z dynamiką 104,3%, a więc szybciej niż składka 
przypisana brutto, która rosła z dynamiką 101%. 
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Koszty administracyjne w grupie 3. Źródło danych: PIU 

Koszty administracyjne w grupie 10. Źródło danych: PIU 

Przegląd wyników i technicznych wskaźników efektywności w grupach 3 i 10 (AC i OC) 
Zmiany wartości kosztów administracyjnych w grupie 3 

• Koszty administracyjne, po dynamicznym spadku  
z 348 mln PLN na początku 2013 r. do 310 mln PLN                                       
w końcu 2013 r., pozostawały względnie stabilne                
ze średnią  roczną sumą „kroczącą” na poziomie                 
309 ± 7 mln PLN w trakcie 2014 i 2015 r. 

• Średnia kwartalna kwota kosztów administracyjnych 
w grupie 3 wynosiła 77 mln PLN, z odchyleniem kilku 
milionów PLN, za wyjątkiem ostatnich – czwartych 
kwartałów każdego roku, kiedy odchylenie wynosiło 
kilkanaście milionów PLN. 
 

Zmiany wartości kosztów administracyjnych w grupie 10 
• Sytuacja w grupie 10 była bardzo podobna  

do grupy 3. Suma „krocząca” kosztów 
administracyjnych spadała dynamicznie w 2013 r. 
średnio o 6% w każdym kwartale. 

• Począwszy od czwartego kwartału 2013 r. suma 
„krocząca” kosztów administracyjnych pozostawała              
na względnie stabilnym poziomie 566 ± 8 mln PLN. 

• Koszty administracyjne za 2015 r. wynosiły                                   
557 mln PLN i były niższe o 1% od kosztów w 2014 r. 

• W obu grupach ubezpieczeń, istotny spadek kosztów 
administracyjnych może być efektem działań 
konsolidacyjnych pośród liderów branży. 
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Wskaźnik kosztów administracyjnych w grupie 10. Źródło danych: PIU 

Wskaźnik kosztów administracyjnych w grupie 3. Źródło danych: PIU 

Przegląd wyników i technicznych wskaźników efektywności w grupach 3 i 10 (AC i OC) 
Wskaźnik kosztów administracyjnych 
(Koszty administracyjne / składka przypisana brutto) * 100% 

• Wartość wskaźnika dla grupy 3 wynosiła 5,5%  
w 2015 r., w porównaniu z 5,8% w 2014 r.  

• Mediana wskaźnika wynosiła dla tych samych 
okresów odpowiednio: 6,1% oraz 7,4%.  

• Odstęp międzykwartylowy wynosił dla 2015 r. 5,4%, 
tj. o 0,3 p.p. mniej niż rok wcześniej. 

• Koszty administracyjne w grupie 3 malały w 2015 r.  
z dynamiką 99%, przy składce przypisanej brutto, 
która rosła z dynamiką 103,7%. 
 

• Wartość wskaźnika dla grupy 10 wynosiła 6,8%  
w 2015 r., w porównaniu z 7% rok wcześniej.  

• Mediana wskaźnika wynosiła dla tych samych 
okresów odpowiednio: 7,9% oraz 8,5%.  

• Odstęp międzykwartylowy wynosił dla 2015 r. 
4,7%, tj. o 1,3 p.p. mniej niż rok wcześniej. 

• (1) Koszty administracyjne w grupie 10 zmalały                   
w 2015 r. o 1%, podczas gdy składka przypisana 
brutto wzrosła o 1% w relacji do roku poprzedniego.  

• Większość zakładów o istotnej skali znajdowała  
się w pierwszym i drugim kwartylu, tj. notowała 
wartości wskaźnika pomiędzy 5 a 9%. 

(1) Patrz załącznik tabelaryczny 
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(1) Patrz załącznik tabelaryczny
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Przegląd wyników i technicznych wskaźników efektywności w grupach 3 i 10 (AC i OC) 
Wskaźnik rentowności działalności technicznej 
(Wynik techniczny / składka zarobiona na udziale własnym) * 100% 

• Wartość wskaźnika dla grupy 3 wynosiła -2,3%  
w 2015 r., w porównaniu z 4,9% w 2014 r.  
Mediana wskaźnika wynosiła dla tych samych 
okresów odpowiednio: -6,6% oraz 3,4%.  

• Odstęp międzykwartylowy w 2015 r. wynosił: 16,1%, 
tj. o 2,1 p.p. więcej niż w 2014 r. 

• Tylko 5 z 17 zakładów, znajdujących się  
w ostatnim kwartylu, notowało zyski techniczne  
w 2015 r. w porównaniu z 11 zakładami rok wcześniej.  
 

• Wartość wskaźnika dla grupy 10 wynosiła -15,1%  
w 2015 r., w porównaniu z -10,9% w 2014 r.  
Mediana wskaźnika wynosiła dla tych samych 
okresów odpowiednio: -33,4% oraz -11,7%.  

• Wszystkie 17 zakładów notowało straty techniczne  
w obu porównywanych okresach. Rentowność 
techniczna grupy 10 w 2015 r. była aż 4,2 p.p. gorsza 
niż rok wcześniej. 

• Lata 2014 i 2015 to pierwszy w historii okres, gdy 
wszystkie zakłady notowały straty techniczne 
w grupie 10, w zasadzie bez dramatycznych zjawisk 
klimatycznych, czy temu podobnych. Coraz więcej 
osób zgłaszało jednak szkody o znacznie mniejszej 
wartości. 

Wskaźnik rentowności działalności technicznej na udziale własnym. Źródło danych: PIU 

Wskaźnik rentowności działalności technicznej na udziale własnym. Źródło danych: PIU 
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Wybrane wskaźniki efektywności w grupie 10 - Źródło danych: PIU 

Przegląd wyników i technicznych wskaźników efektywności w grupach 3 i 10 (AC i OC) 
Wskaźnik zespolony (combined ratio) 
(Odszkodowania i świadczenia brutto + zmiana stanu rezerw na 
niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto + koszty akwizycji 
i administracyjne + pozostałe koszty techniczne na udziale własnym) / 
 (składka zarobiona brutto) * 100% 

• Wartość wskaźnika dla grupy 3 w 2015 r. wynosiła 
102,3% i po raz pierwszy od lat 2009-2010, kiedy to 
występowały wyjątkowe zimy, przekroczyła 100%. 

• Stało się tak głównie za sprawą istotnego wzrostu 
wypłat odszkodowań i świadczeń skorygowanych 
o zmiany stanu rezerw na niewypłacone 
odszkodowania i świadczenia brutto, przy praktycznie 
nie zmienionych pozostałych kategoriach kosztów. 
 

• Wartość wskaźnika dla grupy 10 w 2015 r. wynosiła 
123,5% i była historycznie najwyższa, co więcej 
przekraczała najwyższe dotychczas wartości z lat: 
2014 i 2009-2010 o blisko 5 p.p. 

• Wskaźnik osiągnął tak wysoką wartość za sprawą 
wzrostu składnika odszkodowawczego do 93,3%,  
co było też najwyższym poziomem odnotowanym                   
w historii. Był on o 3 p.p. wyższy niż w 2014 r. oraz                        
5 p.p. wyższy od poziomu z lat 2009-2010. 

• Co istotne, wartość wskaźnika zespolonego nigdy nie 
była niższa od 100%, a wspólnie ze wskaźnikiem dla 
grupy 3, tylko dwa razy, w 2012 r. oraz w 2006 r., oba 
wskaźniki razem sumowały się poniżej 200%. Wybrane wskaźniki efektywności w grupie 10 - Źródło danych: PIU

                  
                       

Wskaźnik zespolony. Źródło danych: PIU 

Wskaźnik zespolony. Źródło danych: PIU 
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Wybrane wskaźniki efektywności w grupie 3. Źródło danych: PIU 

Przegląd wybranych wyników i statystyk kwartalnych w grupach 3 i 10 (AC i OC)  
Zmiany wartości wybranych technicznych wskaźników 
efektywności w grupie 3 

• Dynamika składek przypisanych brutto liczona  
rok do roku w poszczególnych kwartałach wskazuje  
na spowolnienie ich przyrostu do drugiego kwartału 
2012 r., kiedy osiągnęły one swoje maksimum.  
Dalej składki malały coraz wolniej, aż do pierwszego 
kwartału 2015 r., kiedy to zaczęły ponownie rosnąć 
średnio o 2,6% kwartalnie. 

• Spadek odszkodowań i świadczeń przyspieszał                       
z około 98% w 2011 r. do około 90% w połowie 
2012 r., a następnie spowalniał, by począwszy od 
trzeciego kwartału 2013 r. przejść do wzrostów                      
i przekroczyć dynamikę składek o 7 p.p. pod koniec 
2013 r. oraz o 5 p.p. pod koniec 2015 r. 

• Współczynnik szkodowości brutto malał z około 72% 
na początku 2011 r. do około 61% na koniec 2012 r.,  
a w latach 2013-2014 wynosił około 67%, by 
następnie wzrosnąć  do ponad 71% w pierwszym 
kwartale 2015 r. i 74,4% pod jego koniec. 

• Wzrost kosztów akwizycji przyspieszał  o około 1 p.p. 
rocznie, a kosztów administracyjnych pozostaje  
w przedziale 5-5,9% rok do roku. 

• Wskaźnik rentowności technicznej jest lustrzanym 
odbiciem wskaźnika szkodowości i wykazuje spadek  
w 2015 r. o około 7-8 p.p. względem roku 2014. 
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Przegląd wybranych wyników 
i statystyk kwartalnych w grupach 3 i 10 (AC i OC)
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Wybrane wskaźniki efektywności w grupie 10. Źródło danych: PIU 

Przegląd wybranych wyników i statystyk kwartalnych w grupach 3 i 10 (AC i OC)  
Zmiany wartości wybranych technicznych wskaźników 
efektywności w grupie 10 

• Wskaźnik zatrzymania składki wynosił około 86% 
w 2015 r., a wskaźnik zatrzymania odszkodowań  
i świadczeń oscyluje wokół poziomu około 88%. 

• Dynamika składek przypisanych brutto, liczona  
rok do roku w poszczególnych kwartałach, wskazywała   
na gwałtowne spowolnienie ich przyrostu do 
czwartego kwartału 2012 r. Z początkiem 2013 r. 
składki zaczęły maleć ze względnie stałą prędkością,  
tj. o około 5% rok do roku, aż do 2015 r., pod koniec 
którego ponownie wzrosły o 1% rok do roku. 

• Wzrost odszkodowań i świadczeń przyspieszał  
w 2011 r. i spowalniał do trzeciego kwartału 2012 r. 
Dalej nastąpił krótki spadek i powrót do gwałtownego  
wzrostu od drugiej połowy 2013 r., który przekroczył 
dynamikę składek o 15 p.p. pod koniec 2015 r.  

• Wskaźnik szkodowości brutto notował najwyższe 
poziomy w drugiej połowie 2015 r. (3 kw. 86,7%  
oraz historyczne maksimum w 4 kw. 89,9%). 

• Wzrost kosztów akwizycji przyspieszył o około 0,6 p.p.  
rocznie, a kosztów administracyjnych malał o 0,2 p.p. 
rocznie w badanym okresie. 

• Wskaźnik rentowności technicznej w 2015 r. notował 
wartości historycznie najniższe w każdym kwartale                   
i wynosił 15,1% na koniec roku. 
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Kwartalne liczby wypłat w grupie 10. Źródło danych: PIU 

Kwartalne liczby wypłat w grupie 3. Źródło danych: PIU 

Przegląd wybranych wyników i statystyk kwartalnych w grupach 3 i 10 (AC i OC)  
Pięcioletnia liczba wypłat w grupie 3 

• Średnia kwartalna liczba wypłaconych odszkodowań  
i świadczeń w grupie 3 w pięcioletniej perspektywie 
wynosiła 198 tys. 

• Najwięcej wypłat notowano w pierwszych kwartałach 
obejmujących okres zimowy. Średnia liczba wypłat  
w tym okresie wynosiła około 210 tys. 

• Szczególnie wysokie w badanym okresie liczby wypłat 
notowano w trzecim i czwartym kwartale 2015 r.                   
(230 oraz 237 tys.) oraz w pierwszym kwartale 2015 
i 2011 r. (~227 tys.).  

• Najniższe liczby wypłat notowano w ostatnim kwartale 
2013 r. i w drugiej połowie 2012 r. (~160 tys.), a także  
w pierwszej połowie 2013 r. (~180 tys.). 
 

Pięcioletnia liczba wypłat w grupie 10 
• Średnia kwartalna liczba wypłaconych odszkodowań  

i świadczeń w grupie 10 w pięcioletniej perspektywie 
wynosiła 288 tys. 

• Najwięcej wypłat notowano w pierwszych  
i czwartych kwartałach obejmujących okres zimowy. 
Średnia liczba wypłat w tych okresach wynosiła 
odpowiednio 313 i 298 tys. 

• Szczególnie wysokie – wręcz historyczne liczby wypłat 
notowano we wszystkich kwartałach 2015 r. 
(odpowiednio: 356; 352; 340 i 382 tys.). 
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Liczba polis kwartalnie w latach 2008-2015  
• Liczba polis w grupie 3 utrzymywała się na poziomie 

około 5 mln do drugiego kwartału 2014 r. Następnie 
stabilnie rosła do ponad 5,55 mln na koniec 2015 r. 

• Istotny spadek liczby polis zanotowano po 2010 r.  
z około 5,4 do 4,9 mln. To mógł być efekt zmiany  
w odliczeniu podatku VAT przy zakupie pojazdów  
w segmencie przedsiębiorstw.  

• Krzywa trendu liczby polis OC wskazuje na ich 
systematyczny wzrost w okresie od początku 2008 r. 
do końca 2015 r. Podobnie jak w grupie 3, widoczne 
jest jednak spowolnienie po okresie kryzysu z 2009 r. 
oraz jego drugiej fali po 2012 r. Wygładzenie trendów 
sezonowych i wyraźny wzrost od początku 2014 r. do 
końca 2015 r. świadczyć mogą o powrocie koniunktury 
zwłaszcza na nowe samochody. 

Składki przypisane brutto w latach 2008-2015 
• Kwartalne sumy „kroczące” (kolejnych czterech 

kwartałów) składek do 2013 r. były skorelowane z PKB. 
Spadek składek obu grup w 2009 odpowiadał 
spadkowi PKB z 5,1% w 2008 r. do 1,6% w 2009 r. 

• W latach 2010 i 2011 PKB rosło odpowiednio  
o 3,9% oraz 4,5%. W 2012 r. wzrost wynosił                    
2%, a w 2013 r. było to 1,3%. W kolejnych 2 latach  
PKB wzrastał o 3,3% oraz 3,6%, a składki malały,                   
co mogło oznaczać tylko silną konkurencję cenową. 
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Roczna składka w grupie 3 i 10 w latach 2008-2015. Źródło danych: PIU 

Liczba czynnych polis w grupie 3 i 10 w latach 2008-2015. Źródło danych: PIU 

Przegląd wybranych wyników i statystyk kwartalnych w grupach 3 i 10 (AC i OC)  
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Wartość wypłat w grupie 3 i 10 w latach 2008-2015. Źródło danych: PIU 

Liczba wypłat w grupie 3 i 10 w latach 2008-2015. Źródło danych: PIU 

Przegląd wybranych wyników i statystyk kwartalnych w grupach 3 i 10 (AC i OC)  
Liczba wypłat odszkodowań i świadczeń  
kwartalnie w latach 2008-2015  

• Kwartalne liczby wypłat odszkodowań i świadczeń 
w grupie 3 rosły wolniej niż w grupie 10.  

• W obu grupach widoczne są sezonowe wahania 
liczby wypłat, które jednak są znacznie silniejsze  
w grupie 10. To z kolei może być efektem znacznie 
lepszej, nowszej i coraz bardziej korporacyjnej floty 
objętej ubezpieczeniami AC, czyli wolniejszego 
wzrostu udziału klientów indywidualnych. 

• Pod koniec 2015 r., zwłaszcza w grupie 10 
zaznaczył się wzrost liczby odszkodowań, co 
koreluje ze wzrostem liczby zgłoszonych kolizji. 
 

Wartość wypłat odszkodowań i świadczeń  
kwartalnie w latach 2008-2015 

• Kwartalne wartości wypłat odszkodowań  
i świadczeń odzwierciedlają oczywiście sezonowe 
wahania liczby tych wypłat w obu grupach 
ubezpieczeń, jednak ogólny trend wzrostowy 
wartości wypłat jest słabszy niż ich liczby.   

• Powyższe oznacza, że na wartość wypłat  
w istotnym stopniu wpływały malejące koszty 
likwidacji szkód w obu grupach. 

• Wartości wypłat odszkodowań i świadczeń  
w grupie 10 rosły szybciej niż w grupie 3,  
co również mogło być efektem wolniejszego 
wzrostu liczby polis w tej ostatniej grupie. 
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Średnia wartość wypłat w grupie 3 i 10 w latach 2008-2015. Źródło danych: PIU 

Średnia składka w grupie 3 i 10 w latach 2008-2015. Źródło danych: PIU 

Przegląd wybranych wyników i statystyk kwartalnych w grupach 3 i 10 (AC i OC)  
Wartość składki w przeliczeniu na jedną polisę  
kwartalnie w latach 2008-2015  
• Linia trendu kwartalnych „średnich” wartości składki 

odzwierciedlała zmiany koniunktury gospodarczej kraju  
do 2013 r. 

• Dalej składki spadały prawdopodobnie na skutek silnej 
konkurencji i budowania udziału rynkowego. 

• Historycznym wyjątkiem był rok 2010, w którym PKB 
wzrósł o 3,9%, a średnia składka AC spadła o 2,4%.  

• Średnia składka w grupie 3 wynosiła 982 PLN w końcu 
2015 r. i była niższa o 13,6% niż w końcu 2008 r.  
W grupie 10, średnia składka dla tych samych okresów 
wynosiła 397 PLN oraz 408 PLN, tj. o 2,6% mniej. 
 

Średnia wartość wypłat odszkodowań i świadczeń  
kwartalnie w latach 2008-2015 
• Kwartalne średnie wartości wypłat odszkodowań  

i świadczeń podlegają silnym sezonowym wahaniom. 
• Przez 3 ostatnie lata, do końca 2015 r., średnie wartości 

kwartalnych wypłat w grupie 3 znacząco malały, od 5 tys. 
PLN średnio w 2013 r., poprzez 4,3 tys.  
w 2014 r., do średniej 4,2 tys. PLN w 2015 r. W efekcie 
tych spadków, średnia wartość wypłat odszkodowań                     
i świadczeń w 2015 r. była ponad 15% niższa niż 2008 r. 

• Średnia wartości kwartalnych wypłat w grupie                            
10  również malała przez 3 ostatnie lata do końca 2015 r. 
osiągając średni poziom niższy o 5% niż w 2008 r. 

• Średnia wartość wypłat w 2013 r. wynosiła                             
5,4 tys. PLN, w 2014 było to 4,9, a w 2015 r. średnia 
wynosiła 4,8 tys. PLN. 
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Składka ryzyka netto w grupie 3 i 10 w latach 2008-2015. Źródło danych: PIU 

Częstotliwość wypłat w grupie 3 i 10 w latach 2008-2015. Źródło danych: PIU 

Przegląd wybranych wyników i statystyk kwartalnych w grupach 3 i 10 (AC i OC)  
Częstotliwość wypłat (roczna suma „krocząca” liczby wypłat 
do liczby czynnych polis) kwartalnie w latach 2008-2015  

• Przy łagodniejszych okresach zimowych w latach  
2012-2013, średnia częstotliwość wypłat w grupie                  
3 wynosiła średnio 14,3% ± 0,9%, a w grupie 10 
średnia oscylowała wokół 5,5% ± 0,3%. 

• W ostatnich 2 latach, do końca 2015 r. liczba 
zgłoszonych kolizji powróciła do poziomów z 2011 r.,  
a wraz z nią częstotliwość wypłat przewyższała 16%               
w grupie 3, a w grupie 10 osiągnęła 7%. 

Składka ryzyka netto (częstotliwość wypłat * średnia kwota 
odszkodowań i świadczeń) kwartalnie w latach 2008-2015 

• Kwartalne składki ryzyka netto w grupie 3 w ciągu 
ostatnich 8 lat oscylowały wokół średniej równej 
706 ± 99 PLN. Spadek składki ryzyka netto w latach 
2014-2015 do średniej 666 PLN spowodowany był 
głównie spadkiem kosztów likwidacji szkód przy 
wzroście częstotliwości wypłat.   

• Kwartalne składki ryzyka netto w grupie 10 w ciągu 
ostatnich 8 lat oscylowały wokół średniej równej                    
294 ± 86 PLN, uwzględniającej wyjątkowy wzrost  
z 2 kwartału 2010 r. W 2015 r. średni poziom składek 
ryzyka netto wynosił 317 PLN i był najwyższy 
w analizowanym okresie. 

• Składka ryzyka netto w relacji do składki brutto 
wynosiła w ostatnich 6 latach średnio 68%, 
zarówno w grupie 3, jak i w grupie 10. W 2015 r. 
relacja ta w grupie 10 była o około 17 p.p. wyższa 
niż średnia. 
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Przegląd podmiotowy rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce 
Wartość i struktura składek przypisanych brutto ubezpieczeń grupy 3 i 10 w poszczególnych zakładach ubezpieczeniowych 
• Łączny przypis składek brutto Działu II w 2015 r. wynosił 27 276 mln PLN, z czego 5 456 mln (20%) stanowiły składki 

grupy 3, a 8 151 mln (29,9%) składki grupy 10.  
• Taką strukturę branży ubezpieczeń majątkowych w Polsce ukształtowało głównie czterech liderów:  

• PZU z 54% udziałem ubezpieczeń komunikacyjnych w składkach ogółem zakładu, w tym 30% OC, 
• Grupa Ergo (Hestia i MTU) z 53% udziałem ubezpieczeń komunikacyjnych w składkach  ogółem zakładu, w tym 33% OC, 
• Warta z 53% udziałem ubezpieczeń komunikacyjnych w składkach ogółem zakładu, w tym 35% OC, 
• Allianz z 59% udziałem ubezpieczeń komunikacyjnych w składkach  ogółem zakładu, w tym 23% OC. 

• Dla Link4, TUW, Compensy i Gothaera ubezpieczenia komunikacyjne mierzone składką, to ponad 2/3 ich działalności, przy 
czym dwa pierwsze zakłady specjalizują się w dystrybucji ubezpieczeń OC. 
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Wartość i udział składek komunikacyjnych zakładów w składkach ogółem w 2015 r. Źródło danych: PIU 
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Przegląd podmiotowy rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce
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Przegląd podmiotowy rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce 

Wartość składek przypisanych brutto zakładów ubezpieczeń w grupie 3 w latach 2014 i 2015. Źródło danych: PIU 

Wartość składek przypisanych brutto zakładów z ubezpieczeń grupy 3 w latach 2014 i 2015 
• Łączny przypis składek brutto grupy 3 w 2015 r. wynosił 5 456 mld PLN w porównaniu z 5 261 mld PLN w 2014 r., a zatem 

zwiększył się o 195 mln PLN, tj. o 3,7%. W rynku uczestniczyło 17 zakładów, przy czym PTR tylko w reasekuracji czynnej. 
• Zdecydowanie największym uczestnikiem tego segmentu rynku był PZU ze składką 2 143 mld PLN w 2015 r.,  

tj. o 132 mln PLN większą niż rok wcześniej.  
• W pozostałej części grupy 3 dominowały: Hestia ze składką 741 mln PLN w 2015 r. (wzrost o 9%); Warta ze składką  

przypisaną brutto 653 mln PLN w 2015 r. (spadek o 1%); Allianz ze składką 602 mln PLN w 2015 r. (wzrost o 6,6%)  
oraz Compensa ze składką 372 mln PLN w 2015 r. (spadek o 17%). 

• Reasekuracja czynna w grupie 3 stanowiła margines bowiem łączna składka przypisana brutto wynosiła 112 mln PLN w 2015 r.  

Uwaga: Dla porównywalności danych po konsolidacji w grupach: InterRisk i PZM oraz Warta i HDI, prezentowane w raporcie dane do momentu 
przejścia na bilans jednostki „przejmującej”, są sumą odpowiednich par zakładów ubezpieczeniowych w obu konsolidowanych grupach. 
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Uwaga: Dla porównywalności danych po konsolidacji w grupach: InterRisk i PZM oraz Warta i HDI, prezentowane w raporcie dane do momentu 
przejścia na bilans jednostki „przejmującej”, są sumą odpowiednich par zakładów ubezpieczeniowych w obu konsolidowanych grupach.



Składki przypisane brutto zakładów oraz ich udział rynkowy w grupie 3 w 2015 r. wraz ze zmianą tego udziału od 2011 r. 
• W 2015 r. udział rynkowy PZU – lidera ubezpieczeń grupy 3 wynosił 39,3% i był tylko o 0,3 p.p. niższy niż w 2011 r. 
• Kolejne 3 zakłady ubezpieczeń, tj.: Hestia, Warta i Allianz  miały udział rynkowy pomiędzy 13,6 a 11% w 2015 r.  

Hestia zyskała 2,3% udziału w rynku na przestrzeni ostatnich 5 lat, Warta i Allianz zyskały odpowiednio 1,1%                   
oraz 0,7% udziału w rynku grupy 3. Koncentracja czterech pierwszych zakładów wynosiła 75,8%. 

• Compensa straciła aż 2,3% udziału rynkowego w ostatnich 5 latach i był on na poziomie 6,8% w 2015 r. 
• Kolejne 3 zakłady: Generali z 3,2% udziałem, Uniqa z 3,0% udziałem oraz Interisk z 2,8% udziałem w 2015 r. traciły  

rynek w ostatnich 5 latach po około 1 p.p. 
• Pozostałe 9 zakładów miało łącznie 8,3% udział w rynku grupy 3 w 2015 r. i zyskało łącznie 1,5% rynku w ostatnich                       

5 latach. 
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Przegląd podmiotowy rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce 

Legenda 
Nazwa zakładu 
Udział w rynku ubezpieczeń AC w 2015 r. 
Zmiana udziału w latach 2011-2015 
Składka przypisana brutto w 2015 r. (mln PLN) 

Składki przypisane brutto zakładów oraz ich udział rynkowy w grupie 3 w 2015 r. wraz ze zmianą tego udziału liczona od 2011 r. Źródło danych: PIU 

Uwaga: Dla porównywalności danych po konsolidacji w grupie Concordia i Benefia, prezentowane w raporcie dane do momentu przejścia na bilans 
jednostki „przejmującej”, są sumą pary zakładów ubezpieczeniowych. 

57

Uwaga: Dla porównywalności danych po konsolidacji w grupie Concordia i Benefi a, prezentowane w raporcie dane do momentu przejścia na bilans 
jednostki „przejmującej”, są sumą pary zakładów ubezpieczeniowych.
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Przegląd podmiotowy rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce 

Wartość składek przypisanych brutto zakładów ubezpieczeń w grupie 10 w latach 2014 i 2015. Źródło danych: PIU 

Wartość składek przypisanych brutto zakładów z ubezpieczeń grupy 10 w latach 2014 i 2015 
• Łączny przypis składek brutto grupy 10 w 2015 r. wynosił 8 151 mld PLN w porównaniu z 8 071 mld PLN w 2014 r., a zatem 

zwiększył się o 79 mln PLN, tj. o 1%. W rynku uczestniczyło 17 zakładów, przy czym PTR tylko w reasekuracji czynnej. 
• Zdecydowanie największym uczestnikiem tego segmentu rynku był PZU ze składką 2 643 mld PLN w 2015 r.,  

tj. o 9 mln PLN większą niż rok wcześniej.  
• W pozostałej części rynku OC dominowały: Warta ze składką przypisaną brutto 1 264 mld PLN w 2015 r. (wzrost o 0,6%);  

Hestia ze składką 1 235 mld PLN w 2015 r. (spadek o 0,8%); Compensa ze składką 406 mln PLN w 2015 r. (spadek o 12,8%);  
oraz Allianz ze składką 402 mln PLN w 2015 r. (wzrost o 12,3%) 

• Reasekuracja czynna w grupie 10 stanowiła margines, a łączna składka przypisana brutto wynosiła 272 mln PLN w 2015 r.  

Uwaga: Dla porównywalności danych po konsolidacji w grupach: InterRisk i PZM oraz Warta i HDI, prezentowane w raporcie dane do momentu 
przejścia na bilans jednostki „przejmującej”, są sumą odpowiednich par zakładów ubezpieczeniowych w obu konsolidowanych grupach. 
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Uwaga: Dla porównywalności danych po konsolidacji w grupach: InterRisk i PZM oraz Warta i HDI, prezentowane w raporcie dane do momentu 
przejścia na bilans jednostki „przejmującej”, są sumą odpowiednich par zakładów ubezpieczeniowych w obu konsolidowanych grupach.



Przegląd podmiotowy rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce 

Składki przypisane brutto zakładów oraz ich udział rynkowy w grupie 10 w 2015 r. wraz ze zmianą tego udziału liczona od 2011 r. Źródło danych: PIU 

Składki przypisane brutto zakładów oraz ich udział rynkowy w grupie 10 w 2015 r. wraz ze zmianą tego udziału od 2011 r. 
• W 2015 r. udział rynkowy PZU – lidera ubezpieczeń grupy 10 wynosił 32,4% i był o 1,2 p.p. niższy niż w 2011 r. 
• Kolejne 2 zakłady, tj.: Warta oraz Hestia miały udział rynkowy odpowiednio 15,5% i 15,2% w 2015 r.  

O ile jednak Warta straciła 0,3% udziału w rynku na przestrzeni ostatnich 5 lat, o tyle Hestia zyskała 1,4% udziału                      
w rynku grupy 10. Koncentracja trzech pierwszych zakładów wynosiła 63,1%. 

• W przedziale pomiędzy 2,5% a 5% udziału rynkowego w grupie 10 w 2015 r.  mieściło się aż 9 zakładów:  
Compensa, Allianz, Uniqa i Interrisk, które traciły, oraz Generali, Link4, TUW i Gothaer i TUZ, które zyskiwały udział 
rynkowy w ostatnich 5 latach. 

• Pozostałe 5 zakładów miało łącznie 3,4% udział w runku grupy 10 w 2015 r. i straciły łącznie 0,1% rynku w ostatnich                 
5 latach. 
 

Legenda 
Nazwa zakładu 
Udział w rynku ubezpieczeń OC w 2015 r. 
Zmiana udziału w latach 2011-2015 
Składka przypisana brutto w 2015 r. (mln PLN) 

Uwaga: Dla porównywalności danych po konsolidacji w grupie Concordia i Benefia, prezentowane w raporcie dane do momentu przejścia na bilans 
jednostki „przejmującej”, są sumą pary zakładów ubezpieczeniowych. 
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Uwaga: Dla porównywalności danych po konsolidacji w grupie Concordia i Benefi a, prezentowane w raporcie dane do momentu przejścia na bilans 
jednostki „przejmującej”, są sumą pary zakładów ubezpieczeniowych.



Załącznik tabelaryczny – wybrane dane dla krajów Unii Europejskiej 

Źródło: PIU 
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Źródło: PIU

Załącznik tabelaryczny – wybrane dane dla krajów Unii Europejskiej



Załącznik tabelaryczny – kwartalne dane statystyczne w grupach 3 i 10 

Źródło: PIU Uwaga: Wartości składek i odszkodowań w sprawozdaniach statystycznych W2 i rachunkach technicznych mogą się różnić w niektórych okresach. 
Różnica ta wynika z faktu, że rachunki techniczne roku poprzedniego są weryfikowane w kolejnych okresach sprawozdawczych. 
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Źródło: PIU

Uwaga: Wartości składek i odszkodowań w sprawozdaniach statystycznych W2 i rachunkach technicznych mogą się różnić w niektórych okresach. 
Różnica ta wynika z faktu, że rachunki techniczne roku poprzedniego są weryfi kowane w kolejnych okresach sprawozdawczych.

Załącznik tabelaryczny – kwartalne dane statystyczne w grupach 3 i 10



Załącznik tabelaryczny – kwartalne wyniki techniczne w grupie 3  

Źródło: PIU 
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Źródło: PIU

Załącznik tabelaryczny – kwartalne wyniki techniczne w grupie 3



Załącznik tabelaryczny – kwartalne wyniki techniczne w grupie 10 

Źródło: PIU 
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Źródło: PIU

Załącznik tabelaryczny – kwartalne wyniki techniczne w grupie 10



Załącznik tabelaryczny – składki komunikacyjne i udział rynkowy zakładów ubezpieczeń 

Źródło: PIU Uwaga: Dla porównywalności danych po konsolidacji w grupie Concordia i Benefia, prezentowane w raporcie dane do momentu przejścia na bilans 
jednostki „przejmującej”, są sumą pary zakładów ubezpieczeniowych. 
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Uwaga: Dla porównywalności danych po konsolidacji w grupie Concordia i Benefi a, prezentowane w raporcie dane do momentu 
przejścia na bilans jednostki „przejmującej”, są sumą pary zakładów ubezpieczeniowych. Źródło: PIU

Załącznik tabelaryczny – składki komunikacyjne i udział rynkowy zakładów ubezpieczeń
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offi  ce@piu.org.pl
+48 22 420 51 05

Kontakt

Polska Izba Ubezpieczeń

Niniejszy raport jest chroniony prawami autorskimi i wyłącznie 
uprawnione z tytułu takich praw podmioty mają prawo do 
korzystania z raportu. Żadna jego część nie może być kopiowana 
bądź wykorzystywana przez jakąkolwiek osobę trzecią, w tym 
w szczególności do celów komercyjnych, bez uzyskania pisemnej 
zgody Polskiej Izby Ubezpieczeń. W przypadku cytowania fragmentów 
raportu należy wskazać jego źródło.




