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[INFORMACJA PRASOWA]

Za OC płacimy więcej niż miesiąc temu, a
właściciele elektryków o… 25 proc. więcej niż przed
rokiem!

Rośnie nie tylko cena paliwa, ale i składki obowiązkowego ubezpieczenia OC.
Średnia ogólnopolska cena OC jaką w październiku płacili polscy kierowcy wzrosła o
2% (z 531 zł we wrześniu do poziomu 542 zł w październiku). Mimo wzrostu cen, to
wciąż mniej niż za ubezpieczenie płacono rok temu, w analogicznym okresie.

W październiku 2022 najdroższymi miastami w Polsce są Bielawa i Ełk, gdzie
kierowcy musieli płacić średnio ponad 1000 zł (odpowiednio 1041 zł i 1007 zł).
Wśród 15 najdroższych miast w Polsce nie ma ani jednego miasta wojewódzkiego!
Dopiero na 17 pozycji ze średnią ceną 673 zł znalazła się… Warszawa.

Stolica kraju i województwa mazowieckiego po raz pierwszy od ponad dwóch lat
znalazła się na szczycie listy najdroższych miast wojewódzkich. Warto wspomnieć,
że Warszawa w ostatnich 24 miesiącach niejednokrotnie była często poza
najdroższą trójką miast w Polsce.

Najtańszym miastem w kraju w październiku 2022 był Dzierżoniów. Mieszkańcy
tego dolnośląskiego miasta płacili aż o 27% mniej (149 zł) za OC od średniej
krajowej.

Podniesienie stawek ubezpieczenia OC mogli w październiku odczuć posiadacze aut
elektrycznych i hybryd. Ci drudzy - w ubiegłym roku płacili 38 zł mniej za OC
(aktualnie - średnio 550 zł), ale ubezpieczenie dla elektryków podrożało rok do roku
aż o 25% (do 449 zł z poziomu 362 zł).
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Top 10 najdroższych polskich miast (ogólnie, niezależnie od wielkości)

Bielawa - 1041 zł
Ełk - 1007 zł
Ząbki - 941 zł
Brzeg - 805 zł
Józefów - 802 zł
Słupsk - 752 zł
Otwock - 743 zł
Nowy Dwór Mazowiecki - 733 zł
Łomianki - 715 zł
Sopot - 707 zł

Top 10 miast powyżej 100 tys. mieszkańców i średnia cena OC
Warszawa - 673 zł
Gdańsk - 672 zł
Włocławek - 669 zł
Wrocław - 652 zł
Szczecin - 643 zł
Gdynia - 642 zł
Koszalin - 639 zł
Wałbrzych - 631 zł
Poznań - 620 zł
Bydgoszcz - 615 zł

O autorach informacji:
Punkta to omnichannelowa multiagencja ubezpieczeń, wchodząca w skład większej
grupy, której głównym inwestorem jest brytyjski fundusz Pollen Street Capital. Od roku
2021 do drużyny Punkta dołączyły m.in. porównywarka ubezpieczeń mFind,
specjalista od likwidacji szkód April Polska (obecnie IsonCare), potentat na rynku
ubezpieczeń podróżnych w krajach adriatyckich (Coris) oraz multiagencje Arrant
Ubezpieczenia i Profi Insurance.

2


