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Drive

Celem artykułu jest omówienie nowego sposobu naliczania składki w ubezpieczeniach komunikacyj-
nych (OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – dalej: p.p.m.). Przedmiotem analizy są potencjalne 
korzyści zarówno dla ubezpieczonych, jak i dla ubezpieczyciela, ale także obawy, jakie mogą wystąpić 
wraz z wprowadzeniem nowego systemu taryfikacji Pay As You Drive. Badania przeprowadzone w USA 
pozwalają patrzeć bardzo optymistycznie na korzyści płynące ze stosowania systemu PAYD. Koncepcja 
PAYD jest bardzo dobrym modelem zastosowania możliwości technologicznych rozwiązań w działalności 
ubezpieczeniowej. W USA kluczowi gracze wśród ubezpieczycieli (odpowiadający za ponad 50% całego 
rynku) posiadają w swojej ofercie produkty z kategorii PAYD1. Artykuł omawia tylko najważniejsze ele-
menty związane z systemem PAYD, dając podstawy do przeprowadzania dalszych badań i opracowań.

Słowa kluczowe: Pay As You Drive (PAYD), Usage Based Insurance (UBI), ubezpieczenia komunikacyj-
ne, OC p.p.m., składka ubezpieczeniowa.

Wstęp

Zakłady ubezpieczeń od zawsze mierzą się z problemem: jak taryfikować ubezpieczenia komu-
nikacyjne, a przede wszystkim ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 
mechanicznych (OC p.p.m.). Z jednej strony składka / cena ubezpieczenia powinna być na tyle 
wysoka, aby pokrywała skutki ryzyka zakładu ubezpieczeń świadczącego odpowiednią ochronę, 
z drugiej strony – na tyle niska (korzystna) dla klienta, aby był skłonny ją zapłacić. Po czasach „wo-
jen cenowych” (zaniżania składek za ubezpieczenia, m.in. OC p.p.m.) nadszedł moment świadomej 

1. D. Poniewierka, Rewolucja w ubezpieczeniach. Historia w X księgach, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2003, 
nr 1, s. 17.
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The premium calculation system in motor insurance (the obligatory motor 
TPL insurance) type Pay As You Drive

The aim of the article is to discuss a new way of calculating premiums in motor insurance (the obliga-
tory motor TPL insurance). The analysis will address potential benefits for policyholders and insurers, 
as well as concerns that may arise with the introduction of the new Pay As You Drive pricing system. 
The research conducted in the US makes you very optimistic about the benefits of the PAYD system. 
The PAYD concept is a very good model for the application of technological solutions in the insurance 
business. In the US, the major players among the insurers (which account for more than 50% of the total 
market) have products in the PAYD category. The article only discusses the key elements of the PAYD 
system and provides the basis for further research and development.

Keywords: Pay As You Drive (PAYD), Usage Based Insurance (UBI), motor insurance , the obligatory 
motor TPL insurance, insurance premium.
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