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Informacja prasowa 

  Warszawa, 13 października 2014 r. 

 
 
Kowalski chce Bezpośredniej Likwidacji Szkód 

 

 63 proc. posiadaczy pojazdów uważa Bezpośrednią Likwidację Szkód (BLS) za 
dodatkową wartość  
 

 Aż 68 proc. z nich jest w stanie zapłacić więcej za ubezpieczenie samochodu, 
które obejmuje dodatkowo BLS 
 

Wynik badania przeprowadzonego przez instytut badawczy ARC Rynek i Opinia na 
zlecenie UNIQA pokazuje, że dla 63 proc. ankietowanych istotne jest, czy 
ubezpieczenie samochodu zawiera usługę BLS. Pytanie zostało skierowane do osób, 
które decydują o zakupie tego typu ubezpieczenia. 

Ankietowani podzieleni zostali na dwie grupy. W pierwszej znalazły się osoby, które mają wyłącznie 
obowiązkowe ubezpieczenie OC. Dla prawie 59 proc. z nich ma znaczenie, czy mogą zlikwidować 
szkodę rzeczową z OC sprawcy u swojego ubezpieczyciela. Ta dodatkowa usługa ważna jest 
również dla 69 proc. badanych, którzy decydują się na zakup ubezpieczenia pakietowego – OC i 
AutoCasco. 

-Wyniki Omnibusa pokazują, że świadomość klientów dotycząca znaczenia jakości likwidacji szkód przy 
wyborze ubezpieczenia komunikacyjnego rośnie. Widać wyraźnie, że kierowcy przy wyborze 
ubezpieczyciela zwracają również uwagę na serwis likwidacji szkód, co dowodzi tego, że mądrze 
zabezpieczają się na przyszłość – mówi Jarosław Matusiewicz, dyrektor zarządzający ds. likwidacji 
szkód UNIQA i członek komisji Polskiej Izby Ubezpieczeń ds. likwidacji szkód. -To bardzo ważne, że 
klienci nie kierują się wyłącznie ceną, ale sprawdzają jakość oferty ubezpieczyciela, który w razie 
potrzeby zapewni im nie tylko odpowiednie odszkodowanie, ale także kompleksową obsługę. To bardzo 
dobra wiadomość dla tych firm, które dbają o swoich klientów, gwarantując im najwyższe standardy 
obsługi – dodaje Matusiewicz. 

Respondenci zapytani zostali również o to, na którą opcję zdecydowaliby się mając do wyboru 
standardowe OC albo OC o 10 proc. droższe, zawierające usługę BLS. Większość ankietowanych – 
68 proc. wybrałaby droższe ubezpieczenie z usługą BLS. Dotyczy to zarówno tych, którzy 
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korzystają z samego OC (64 proc.), jak i tych, który mają ubezpieczenie pakietowe OC/AC (72 
proc.). 

Dla przypomnienia - Bezpośrednia Likwidacja Szkody polega na tym, że jeśli jest się uczestnikiem 
kolizji, ale nie jej sprawcą, szkodę rzeczową z OC można zlikwidować u swojego ubezpieczyciela. 
Nie trzeba robić tego u ubezpieczyciela sprawcy, co upraszcza formalności. 

UNIQA wprowadziła tę usługę powszechnie i bezpłatnie w czerwcu 2014 r. Może z niej skorzystać 
każdy klient UNIQA, który posiada aktywne ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów 
mechanicznych. UNIQA zajmie się zgłoszoną szkodą w ramach BLS w sytuacji, gdy: 

 samochód poszkodowanego to samochód osobowy lub samochód osobowy z 
homologacją na ciężarowy, czyli z tzw. " kratką" (BLS dotyczy indywidualnie 
ubezpieczanych samochodów, a nie flot samochodowych) 

 kolizja wystąpiła na terenie Polski 
 szkoda nie została zgłoszona do innego ubezpieczyciela 
 nie wystąpiły szkody osobowe. 

UNIQA zapłaci nie tylko za naprawę pojazdu, ale również pokryje inne poniesione wydatki 
związane z wypadkiem komunikacyjnym, m.in. koszty holowania i parkowania, wynajem pojazdu 
zastępczego czy koszty dodatkowego badania technicznego. 

Badanie Omnibus CATI przeprowadzone zostało przez ARC Rynek i Opinia we wrześniu 2014 r. na 
próbie 1002 osób. 

 

 
UNIQA Polska 
Grupę UNIQA w Polsce reprezentują spółki UNIQA TU SA oraz UNIQA TU na Życie SA, oferujące 
ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne i życiowe, zarówno dla klientów indywidualnych, jak 
i instytucjonalnych. Obecnie UNIQA TU SA zajmuje 5. pozycję na rynku ubezpieczeniowym pod 
względem wysokości składki przypisanej brutto, która w 2013 wyniosła ponad 1,12 mld zł. Dzięki 
rozbudowanej sieci sprzedaży oraz zaangażowaniu ponad 3 000 agentów, UNIQA jest blisko 
klientów, zapewniając im profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze ubezpieczenia. Produkty 
UNIQA można kupić zarówno w ramach sieci wyłącznej, liczącej około 130 placówek, jak 
i w multiagencjach oraz u brokerów i dealerów samochodowych. Grupa Ubezpieczeniowa UNIQA 
jest laureatem konkursu Gazety Bankowej w kategorii „Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2011”. 
UNIQA TU SA została uhonorowana przez miesięcznik ekonomiczny Home & Market statuetkami 
„Najlepszy Partner w Biznesie” oraz „Srebrny Parasol”. Inwestorem strategicznym spółek jest 
europejski holding ubezpieczeniowy o austriackich korzeniach - UNIQA Insurance Group AG. 
 
Grupa UNIQA 

Grupa UNIQA należy do wiodących grup ubezpieczeniowych na swoich podstawowych rynkach w 
Austrii i Europie Środkowo-Wschodniej. 22 000 pracowników i współpracowników obsługuje 
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ponad 9,2 mln klientów w 19 krajach. UNIQA i Raiffeisen Insurance to dwie silne marki, 
gwarantujące bardzo dobrą podstawę do dalszego rozwoju. UNIQA jest obecna w 15 krajach w 
regionie Europy Środkowo-Wschodniej: Albanii, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Kosowie, 
Chorwacji, Macedonii, Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji, Czechach, Ukrainie i 
Węgrzech. Do Grupy UNIQA należą również spółki ubezpieczeniowe we Włoszech, Szwajcarii i 
Liechtensteinie. 

Kontakt dla mediów: 

Katarzyna Ostrowska 
Rzecznik prasowy UNIQA 

tel. (+48) 697 770 498 

e-mail: katarzyna.ostrowska@uniqa.pl 
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