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Informacja prasowa 
Warszawa, 23 listopada 2012 r. 
 
 

 
Gruntowne zmiany w ubezpieczeniach komunikacyjnych UNIQA 

Trzy nowe oferty w UNIQA! 
 

 Nowości produktowe: Auto Casco w 3 wariantach, Assistance, AutoSzyby 

 Ochrona od wszystkich ryzyk  

 60% zniżki po 3 latach bezszkodowej jazdy 

 AutoKoło, ochrona kosztów wymiany uszkodzonych zamków, kluczyków 
i fotelika dziecięcego 

 Możliwość wykupienia amortyzacji dla pojazdów do 13 roku eksploatacji  

 Innowacyjny model profilowania oferty „Płać tylko za to, czego potrzebujesz” 
  
Z końcem listopada 2012 r. UNIQA TU SA wprowadziła zmiany w produktach 
komunikacyjnych. Zmianie uległy Ogólne Warunki Ubezpieczenia i taryfa Auto Casco 
oraz warunki i taryfy Assistance i AutoSzyby. Nowością jest oferta Auto Casco w 3 
wariantach: oszczędnym MotoMini, MotoMaxi z szerokim zakresem ubezpieczenia w 
przystępnej cenie oraz MotoMega zapewniającym największą możliwą ochronę.  
  
- Tworząc nowe produkty kierowaliśmy się zasadą „Każdy płaci za to, czego faktycznie 
potrzebuje.” Dzięki temu udało nam się stworzyć przejrzystą i zróżnicowaną ofertę, która 
z pewnością usatysfakcjonuje naszych nowych, jak i obecnych klientów - mówi Paweł 
Boryczka, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Komunikacyjnych UNIQA. 
  
Do kogo skierowana jest oferta? 
Nowe ubezpieczenie Auto Casco dedykowane jest wszystkim osobom fizycznym bez 
względu na posiadaną ilość pojazdów, osobom fizycznym prowadzącym działalność 
gospodarczą oraz osobom prawnym, które posiadają maksymalnie 4 pojazdy.  
  
Innowacyjne tworzenie oferty Auto Casco UNIQA  
Profilowanie oferty rozpoczyna się na etapie wyboru jednego z 3 wariantów ubezpieczenia: 
MotoMini, MotoMaxi i MotoMega, następnie w zależności od preferencji można stworzyć 
indywidualny zakres dzięki zaznaczeniu dodatkowych opcji ubezpieczenia. Oszczędne 
MotoMini można wzbogacić o 6 dodatkowych opcji, MotoMaxi z szerokim zakresem za 
przystępną cenę umożliwia stworzenie autorskiego programu, dzięki dodatkowym 10 
opcjom. Najpełniejsza ochrona z MotoMega, umożliwia najbardziej wymagającym klientom 
wykreowanie niestandardowego programu dzięki 5 opcjom. 
  
Ochrona od wszystkich ryzyk 
Standardowy wariant za niewielką składkę MotoMini chroni od ryzyk żywiołowych.  
Za dopłatą 20% składki można go rozszerzyć o ryzyko kradzieży oraz rabunku (rozboju) 
pojazdu. Pakiety MotoMaxi i MotoMega zabezpieczają przed wszystkimi ryzykami (formuła 
All risk). Jedyne oczywiste wyjątki, takie jak jazda po alkoholu czy bez ważnego prawa jazdy 
zawarte są w wyłączeniach w OWU. Dodatkowo, w tych dwóch rozbudowanych wariantach 
zniesione zostały: udział własny, amortyzacja do 5 roku eksploatacji oraz konsumpcja sumy 
ubezpieczenia, a gwarancja sumy ubezpieczenia dostępna jest do 8 roku eksploatacji.  
 



 

2 
 

 
 
Nowością w ofercie jest gwarancja sumy ubezpieczenia dla pojazdów fabrycznie nowych do 
12 miesięcy, dostępna w pakietach MotoMaxi i MotoMega.  
  
 
Maksymalne zniżki dla bezszkodowych kierowców 
Po 3 latach bezszkodowej jazdy klient otrzymuje 60% zniżki. Może również za dopłatą 
skorzystać z opcji, która pozwala zachować zniżki, w przypadku wystąpienia jednej szkody 
w roku. 
- Budując nowy model taryfy braliśmy pod uwagę obustronne korzyści. Zależało nam  
na uelastycznieniu i uproszczeniu produktów, by stały się atrakcyjne dla klientów 
indywidualnych. Zapewniają to wybór wariantów Auto Casco z możliwością dodatkowych 
opcji i rozszerzeń oraz świadczeń assistance. Jednocześnie skupiliśmy się na tym, by 
zwiększyć konkurencyjność cenową na rynku, ale także poprawić rentowność jeszcze lepiej 
dostosowując cenę do ryzyka – dodaje Paweł Boryczka, Dyrektor Departamentu 
Ubezpieczeń Komunikacyjnych UNIQA. 
  
Nowości w UNIQA - dodatkowe możliwości dla wymagających! 
Nowa opcja AutoKoło, ujęta w najszerszym pakiecie MotoMega zapewnia wypłatę 
odszkodowania za uszkodzone części opony czy felgi, co nie wypływa na szkodowość 
wypracowane przez klienta zniżki. Zachowanie zniżek gwarantuje klientowi także produkt 
AutoSzyby, który obejmuje ochroną uszkodzenie szyb czołowej, bocznej i tylnej 
ubezpieczonego pojazdu. Są to nowości rozszerzające zakres pełnej ochrony, podobnie jak 
np. koszty wymiany uszkodzonych zamków i kluczyków czy fotelika dziecięcego. 
Uatrakcyjnieniem produktu Auto Casco są 4 nowe pakiety Assistance, dodawane do 
każdego wariantu Auto Casco: Standard, Komfort, Premium oraz VIP, dostosowane do 
zróżnicowanych potrzeb i możliwości finansowych klientów. Partnerem UNIQA w tym 
zakresie jest firma Europ Assistance Polska. Opcją dodatkową zmieniającą ostateczną cenę 
Auto Casco we wszystkich wariantach jest możliwość modyfikacji franszyz redukcyjnej i 
integralnej. W standardzie franszyzy wynoszą 400 zł. 
  
UNIQA w liczbach 
Ubezpieczenia komunikacyjne to kluczowy segment oferty produktowej UNIQA TU SA, która  
w I półroczu 2012 r. uplasowała się na 5. pozycji wśród 22 największych firm sprzedających 
ubezpieczenia z tego segmentu. Udział produktów komunikacyjnych w przychodach UNIQA 
sięga prawie 55%, a łączny przypis ze składki komunikacyjnej wyniósł po 3 kwartałach 2012 
r. ponad 482 mln zł. Przypis z produktu Auto Casco to 165 mln, co stanowi 19% całego 
przypisu UNIQA TU SA. Więcej informacji o UNIQA i jej produktach na www.uniqa.pl. 
 
 
Kontakt dla mediów: 

Sylwia Mikiel 

Rzecznik Prasowy 

tel. 698 789 245 

e-mail: sylwia.mikiel@uniqa.pl 

 

Aleksandra Sobczyk 

Samodzielny Specjalista ds. PR 

tel. 604 101 309 

e-mail: aleksandra.sobczyk@uniqa.pl 

mailto:sylwia.mikiel@uniqa.pl
mailto:aleksandra.sobczyk@uniqa.pl

