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Z PRAKTYKI20

R
oz po rzą dze nie prze wi du je,
że w 2021 r. mi ni mal ne
wy na gro dze nie za pra cę

wy nie sie 2,8 tys. zł. Ozna cza to
wzrost o 200 zł w sto sun ku
do naj niż szej pła cy, któ ra obo -
wią zu je w 2020 r. (2,6 tys. zł). 

Zgod nie z art. 88 usta wy
o ubez pie cze niach obo wiąz ko -
wych UFG i PBUK kwo ta mi ni -
mal ne go wy na gro dze nia za pra -
cę jest pod sta wą do usta la nia wy -
so ko ści kar na kła da nych przez
UFG za brak OC ppm. 

Mak sy mal na ka ra dla au ta
oso bo we go to dwu krot ność te go
wy na gro dze nia w da nym ro ku,
dla cię ża ró wek – trzy krot ność,
na to miast w przy pad ku po zo sta -
łych po jaz dów jest to rów no war -
tość jed nej trze ciej wspo mnia ne go

wy na gro dze nia. Przy bra ku po li -
sy tyl ko przez kil ka dni sank cja
jest niż sza. Gdy prze rwa nie prze -
kra cza 3 dni, wy no si 20%, a do 14
dni – 50% peł nej staw ki.

Tak więc w przy szłym ro ku
sank cje fi nan so we za brak OC
ppm dla sa mo cho dów oso bo -
wych bę dą wy no sić: w przy pad ku
bra ku ochro ny do 3 dni – 1120 zł,
od 4 do 14 dni – 2800 zł, a po wy -
żej 14 dni – 5600 zł. W 2020 r.
staw ki te wy no szą od po wied -
nio 1040 zł, 2600 zł oraz 5200 zł.

Z ko lei w przy pad ku sa mo cho -
dów cię ża ro wych wy so kość kar fi -
nan so wych wy nie sie od po wied -
nio 2080 zł, 4200 zł oraz 8400 zł.
Obec nie pla su ją się one na po zio -
mie od po wied nio 1560 zł, 3900 zł
oraz 7800 zł. ■

15 września Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie

w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia

za pracę w 2021 r. Podniesienie tego pułapu

oznacza m.in., że od nowego roku wzrosną stawki

kar za brak ważnego ubezpieczenia OC posiadaczy

pojazdów mechanicznych, nakładanych przez UFG.

KONSEKWENCJE PODWYŻSZENIA PŁACY MINIMALNEJ

W przyszłym roku więcej
zapłacisz za brak OC

Z
de cy do wa na więk szość, bo aż trzy czwar -
te kie row ców, w ja kiś spo sób roz sze rza
obo wiąz ko we OC o do bro wol ne ele men ty.

– To do bra in for ma cja, bo ka ta log moż li wych
szkód jest o wie le szer szy niż tyl ko fi nan so wa od -
po wie dzial ność za spo wo do wa nie wy pad ku czy ko -
li zji zwią za na z na ka za nym usta wo wo OC. Do bro -
wol na roz bu do wa za kre su ochro ny ozna cza, że

wła ści cie le sa mo cho dów za pew nia ją so bie fi nan -
so we i or ga ni za cyj ne wspar cie w ra zie awa rii,
znisz czeń, kra dzie ży po jaz du czy ob ra żeń do zna -
nych w związ ku z po sia da niem au ta – tłu ma czy
Da mian An drusz kie wicz, od po wie dzial ny
za ubez pie cze nia ko mu ni ka cyj ne w Com pen sie.

Ana li za ubez pie czy cie la wska zu je, że tyl -
ko 25% wła ści cie li sa mo cho dów w Pol sce ku pu -
je OC bez żad nych do dat ków. 75% kie row ców
do ku pu je za tem przy naj mniej jed no roz sze rze -
nie do obo wiąz ko wej po li sy lub de cy du je się
na OC w pa kie cie z AC. Ta dru ga gru pa to 37%
roz sze rza ją cych ochro nę. Com pen sa zwra ca
uwa gę, że na roz sze rzo ną ochro nę ko mu ni ka cyj -
ną czę ściej od męż czyzn de cy du ją się ko bie ty.

– Za uwa ża my, że ko bie tom w pierw szej ko lej -
no ści za le ży na od szko do wa niu po wy pad ku, dla
sie bie oraz pa sa że rów, a tak że na as si stan ce, czy -
li po mo cy w ra zie pro ble mów z au tem, ta kich jak
uster ka na tra sie i ko niecz ność ho lo wa nia lub
nie zwłocz nej na pra wy. Po za tym pa nie czę ściej
ku pu ją AC. W gru pie osób roz sze rza ją cych w do -
wol ny spo sób OC ro bi to 40% z nich i 36% męż -
czyzn – do da je Da mian An drusz kie wicz.

OC bez do dat ków ku pu je 20% ko biet i 26%
męż czyzn. Na roz sze rze nie ochro ny de cy du je
się z ko lei 77% pań i 74% pa nów. Po 3% w obu
gru pach ku pu je wy łącz nie AC.

Sta ty sty ki do ty czą kil ku set ty się cy klien tów
ubez pie czy cie la, któ rzy ko rzy sta ją z po lis OC
i AC w 2020 r. ■

Z danych Compensa TU wynika, że 25% właścicieli aut osobowych

kupuje wyłącznie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Kierowcy,

którzy decydują się na rozszerzenie obowiązkowej ochrony, najczęściej

wybierają assistance i NNW, ale stosunkowo rzadko sięgają po AC.

STATYSTYKI COMPENSA TU

Klienci często rozszerzają 
ochronę samochodu

75% kierowców dokupuje
przynajmniej jedno
rozszerzenie do obowiązkowej
polisy lub decyduje się 
na OC w pakiecie z AC. 
Ta druga grupa to 37%
rozszerzających ochronę.

W
ostat nich kil ku la tach za -
uwa ży li śmy w Al wi sie, że
wśród klien tów wzra sta

za in te re so wa nie ubez pie cze nia mi
za bez pie cza ją cy mi ich oso bi ste in te -
re sy zwią za ne z ich in dy wi du al ną
ak tyw no ścią za wo do wą, czę sto tak -
że z pro wa dzo ną dzia łal no ścią go -
spo dar czą.

Z dru giej stro ny nie wi dzie li śmy
na tym po lu ak tyw no ści na szych
współ pra cow ni ków.

Dla cze go pod ję li śmy 

te mat za wo do wej OC

Po głęb szej ana li zie pro ble mu
do szli śmy do wnio sku, że OFWCA
uni ka ją po dej mo wa nia te go ro dza -
ju ubez pie czeń, gdyż ich nie zna ją.
Je den z na szych bar dzo do brych
współ pra cow ni ków oświad czył mi
wprost: – Nie zaj mu ję się ni mi
(ZOC), bo się na tym nie znam. Tych
ubez pie czeń jest bar dzo du żo, in ne
dla każ de go za wo du, jed ne obo wiąz -
ko we, in ne do bro wol ne. Do te go wy -
pa da znać się na tym, no bo jak roz -
ma wiać o czymś „abs trak cyj nym”,
ma jąc z dru giej stro ny klien ta spe cja -
li stę. Do te go pro wi zja jest ma ła
i mam ją za za war cie dwóch ubez pie -
czeń OC po jaz du lub jed no au to ca -
sco. Na do da tek ta kie ubez pie cze nie
mo że mi się tra fić raz, dwa ra zy w ro -
ku. Dla te go się tym nie zaj mu ję, nie
ofe ru ję, na wet o tym nie wspo mi nam. 

To da ło nam wie le do my śle nia.
Po wej ściu w ży cie no wych za sad
dys try bu cji ubez pie czeń (IDD)
każ dy dys try bu tor po wi nien do -
kład nie roz po zna wać po trze by
klien ta i na tej pod sta wie re ko men -
do wać od po wied nie ubez pie cze -
nia. Pro blem ZOC ujaw nił się więc
ze zdwo jo ną mo cą, bo jak roz po -
zna wać po trze by i ofe ro wać naj lep -
sze, peł ne, kom plek so we ubez pie -
cze nia, bez uwzględ nia nia ubez pie -
cze nia ak tyw no ści za wo do wej
klien ta. Tym bar dziej że czę sto nie
zda je on so bie spra wy z moż li wo -
ści jej ubez pie cze nia, za gro żeń
i moż li wo ści ich dy wer sy fi ka cji
wła śnie po przez ubez pie cze nie za -
wo do wej od po wie dzial no ści cy wil -
nej. Dla te go po sta no wi li śmy ten
pro blem pod jąć i go roz wią zać.

Co prak tycz nie zro bi li śmy

Po do brym zdia gno zo wa niu
te go pro ble mu przy ję li śmy ra mo -
wy pro gram dzia ła nia, na bie żą -
co ko ry go wa ny i uzu peł nia ny
na pod sta wie po trzeb i ze bra -
nych do świad czeń. 

W pierw szym rzę dzie po sta wi li -
śmy na do tar cie z in for ma cją
o tych ubez pie cze niach do na szych
OFWCA. Wy ko rzy stu jąc obo wiąz -
ki wy ni ka ją ce z IDD o ko niecz nym
roz po zna niu po trzeb w każ dym

ubez pie cze niu, re ko men do wa li -
śmy na szym współ pra cow ni kom,
aby za wsze po dej mo wa li przy roz -
po zna niu po trzeb za kres ubez pie -
cze nia za wo do we go OC. Na po -
cząt ku na wet in for ma cyj nie,
a przy za in te re so wa niu klien ta za -
pew nia li śmy peł ną po moc me ry to -
rycz ną przy je go za war ciu. 

Wdro ży li śmy we wnątrz a gen cyj -
ny sys tem in for ma cji dla OFWCA
„Na go rą co”, w któ rym od po wia -
da li śmy na za da wa ne py ta nia. Każ -
de in dy wi du al ne py ta nie i od po -
wiedź by ły prze ka zy wa ne elek tro -
nicz nie do wszyst kich OFWCA.

Z cza sem za czę li śmy za miesz -
czać tak że szer sze in for ma cje pro -
ble mo we o tych ubez pie cze niach
i wy ni ka ją cych z nich im pli ka -
cjach. Aż do szli śmy do opra co wy -
wa nia kom plek so wych in for ma cji
o ubez pie cze niu za wo do wym OC
dla róż nych za wo dów. I te za miesz -
cza li śmy tak że na na szym blo gu:
blog.al wis.pl.

Opu bli ko wa nie kil ku ma te ria łów
o za wo do wej od po wie dzial no ści cy -
wil nej dla po szcze gól nych za wo dów
zo sta ło bar dzo do brze przy ję te
przez na szych współ pra cow ni ków
w Al wis & Se cu ra, ale tak że przez
oso by z ze wnątrz. Świad czą o tym
zwrot ne wpi sy oraz te le fo ny. Otrzy -
my wa łem tak że sy gna ły, aby za -

cząć od po cząt ku i przy po mnieć
pod sta wy tej od po wie dzial no ści
i ubez pie cze nia.

Jed ni uczy li się o tym kil ka lat te -
mu – też od Pa na – i już za po mnie -
li, bo na co dzień nie ro bi się tych
ubez pie czeń. In nych – szcze gól nie
tych młod szych, któ rzy pó źniej do łą -
czy li – nikt nie szko lił i nie szko li
z tych za gad nień. Stąd przy po mnie -
nie pod staw by ło by – chy ba dla
wszyst kich – ko rzyst ne – na pi sał
ktoś do mnie. 

Dla te go po sta no wi łem roz po -
cząć od po cząt ku, od pod staw i za -
gad nień wstęp nych, aby przed sta -
wić ko lej no ubez pie cze nia po -
szcze gól nych za wo dów. 

Czym jest, a czym nie ma te riał

o za wo do wej OC

Tak po wstał ca ły cykl ma te ria -
łów in for ma cyj nych skie ro wa nych
– co pod kre ślam – do dys try bu to -
rów, OFWCA Al wis & Se cu ra. Po -
wstał ja ko pod ręcz na, nie zbęd na
wie dza do pod ję cia z klien tem roz -
mo wy o za wo do wym ubez pie cze -
niu je go od po wie dzial no ści cy wil -
nej. Każ dy ar ty kuł do ty czy jed ne -
go za wo du lub gru py za wo do wej,
na wet je śli są one do sie bie bar dzo
zbli żo ne, np. ad wo kat, rad ca praw -
ny. A to dla te go, aby czy tel nik miał
w jed nym miej scu wszyst kie nie -

zbęd ne da ne o ubez pie cze niu te go
kon kret ne go za wo du. Po ka zu je on
spe cy fi kę te go za wo du, je go wy ko -
ny wa nia oraz spo sób funk cjo no -
wa nia struk tur za wo do wych i sa -
mo rzą do wych. Po da ne są tak że
pod sta wy praw ne dzia ła nia oraz
ubez pie cze nia.

Ze wzglę du na cel opra co wa nia
– po moc dla dys try bu to rów ubez -
pie czeń – w ma te ria łach sto so wa -
ne są uprosz cze nia, po mi nię cia
mniej waż nych spraw, pew ne skró -
ty, ale za wsze ma ją ce opar cie w ak -
tu al nym sta nie praw nym. 

Nie jest to opra co wa nie na uko -
we, więc nie ma przy pi sów, w tek -
ście po da wa ne są je dy nie naj waż -
niej sze źró dła ak tów praw nych.
Nie któ re ele men ty do ty czą ce od -
po wie dzial no ści za wo do wej i ubez -
pie cze nia mo gą się po wta rzać
w ko lej nych ma te ria łach, bo każ dy
z nich sta no wi od ręb ną ca łość. 

Jest mi mi ło, że re dak cja „Ga ze -
ty Ubez pie cze nio wej” – któ rej
od lat je stem sta łym czy tel ni kiem –
za in te re so wa ła się i opu bli ku je
na swo ich ła mach wy bra ne ma te -
ria ły au tor stwa prak ty ka ubez pie -
czeń, wie lo let nie go dys try bu to ra
ubez pie czeń i or ga ni za to ra po śred -
nic twa ubez pie cze nio we go.

dr Sta ni sław Ku ta
do rad ca za rzą du

Al wis & Se cu ra sp. z o.o.

ABC ZAWODOWEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (1)

Wiedza, jakiej potrzebuje OFWCA
Nasze OFWCA – Alwis & Secura – zawierają wszystkie ubezpieczenia, bo obsługują kompleksowo

klientów z rejonu swojego działania. Są to najczęściej małe i średnie firmy, osoby fizyczne z rodzinami 

i wykonywaną działalnością zawodową albo prowadzoną działalnością gospodarczą. 

Od redakcji: Postanowiliśmy zamieścić w gazecie kilka artykułów o praktycznych aspektach funkcjonowania zawodowej
odpowiedzialności cywilnej. Po pierwsze, to temat stale interesujący naszych czytelników i po drugie, znaleźliśmy taki materiał, który
jedna z agencji przygotowała dla swoich osób wykonujących czynności agencyjne. Uważamy, że może on być ciekawy dla naszych
czytelników, tych z dłuższym stażem – w celu przypomnienia – oraz młodszych – dla inspiracji. 


