
Statystyki prowadzone przez europejskich 
obserwatorów rynku ubezpieczeń mówią o 
tym, że polisy na Wyspach Brytyjskich 
należą do jednych z najdroższych na starym 
kontynencie. Opłacenie podatku drogowego 
(ang. tax road) oraz zakup polisy 
ubezpieczeniowej są obowiązkiem każdego 
kierowcy poruszającego się po brytyjskich 
drogach i pomimo tego, że wydatki te nie 
należą do najprzyjemniejszych to każdy 
posiadacz pojazdu powinien je uwzględnić w

planowaniu swojego corocznego budżetu. Jakie czynniki wpływają na koszt polisy 
dla naszego samochodu zarejestrowanego na Wyspach Brytyjskich? Co możemy 
zrobić, aby koszt ubezpieczenia był jak najniższy? Na te i inne pytania postaramy 
się odpowiedzieć w naszym dzisiejszym poradniku.

Marka i model samochodu

Firmy ubezpieczeniowe na Wyspach Brytyjskich dzielą samochody według specyficznych 
kryteriów i przydzielają je do specjalnych grup ubezpieczeniowych których jest 50. 
Przynależność do grupy numer jeden oznacza to, że samochód jest najtańszy w 
ubezpieczeniu, podczas gdy koszt ubezpieczenia dla samochodu należącego do grupy 
numer 50 będzie najwyższy. Chcąc krótko scharakteryzować zagadnienie podziału na 
grupy można stwierdzić, że im samochód ma wyższe osiągi, jest droższy w naprawach i 
jest ogólnie uznawany za mniej bezpieczny - tym będzie należał do wyższej grupy, a jego 
ubezpieczenie będzie droższe. W sieci można znaleźć wiele serwisów w których po 
podaniu modelu lub też rejestracji samochodu poznamy grupę do której przynależy 
konkretny pojazd. Informacje o przynależności do grup udostępniają między innymi 
serwis www.carinsurancegroups.co.uk. Informacje te są również standardem 
zamieszczanym w wielu serwisach ogłoszeniowych.

Wiek kierowcy

Oczywiste jest, że dla ubezpieczycieli bardziej bezpiecznymi kierowcami są ci posiadający
większe doświadczenie za kierownicą. Statystyki prowadzone przez firmy 
ubezpieczeniowe mówią jasno, że najwięcej wypadków na drogach powodują kierowcy 
stosunkowe młodzi, wobec czego składka oferowanego ubezpieczenia będzie malała wraz
z wiekiem. Jeśli jesteś osobą poniżej 25 roku życia musisz się niestety liczyć z niego 
większym wydatkiem na swoją polisę ubezpieczeniową. Pomocne może być wspólne 
ubezpieczenie pojazdu z osobą nieco starszą i bardziej doświadczoną za kierownicą.

Zniżki za bezszkodową jazdę czyli No Claim Bonus

Bardzo duży wpływ na cenę ubezpieczenia mają zniżki za bezszkodową jazdę. Im liczba 
lat bezszkodowej jazdy wyższa, tym na większą zniżkę możemy liczyć. Warto pamiętać o 
tym, że wiele firm (np. Aviva Car Insurance) na Wyspach Brytyjskich akceptuje zniżki z 
Polski. Koniecznie jest jednak wcześniejsze przetłumaczenie zniżek za pomocą tłumacza 
przysięgłego. W związku z tym, że zniżki są na Wyspach Brytyjskich liczone nieco inaczej 
niż w Polsce (w latach, nie w procentach), warto wcześniej skontaktować się z 
ubezpieczycielem, przedstawić dokumenty i uzyskać zapewnienie o ilości lat zniżek, które 
zostaną zaakceptowane. Takie zabieg pozwoli uniknąć niepotrzebnych komplikacji w 
przypadku podania zawyżonej liczby lat posiadanych zniżek.



Adres zamieszkania

Miejsce zamieszkania determinuje wysokość składki polisy w sposób radykalny. 
Ubezpieczyciele kierując się statystykami dla poszczególnych kodów pocztowych 
decydują w których okolicach składki powinny być najwyższe. Im statystycznie liczba 
kradzieży, wypadków czy też przestępstw popełnianych w danym regionie wyższa, tym 
polisy ubezpieczeniowe są droższe. Zwykle koszty polis dla mieszkańców wsi i obrzeży 
miast są niższe, niż dla tych mieszkających w centrach miast. Duża różnica w koszcie 
składki może wystąpić nawet w przypadku dwóch różnych kodów pocztowych leżących 
nieopodal siebie ulic!

Prawo jazdy

Wielu ubezpieczycieli promuje posiadaczy brytyjskiego prawa jazdy dodatkowymi 
zniżkami. Osoby posiadające polskie prawo jazdy powinny rozważyć ewentualną wymianę
swojego dokumentu na wersję brytyjską. O tym co należy zrobić krok po kroku w celu 
wymiany prawa jazdy pisaliśmy w jednym z naszych wcześniejszych 
poradników: Wymiana polskiego prawa jazdy na brytyjskie. Dla ubezpieczyciela ważne są 
również umiejętności kierowcy determinowane brakiem lub też liczbą posiadanych 
punktów karnych za różnego rodzaju wykroczenia drogowe. Doceniani są kierowcy nie 
stwarzający zagrożenia na drodze i nie notowani w policyjnych statystykach.
Inne ważne czynniki
Na koszt ubezpieczenia samochodu wpływ mają również na pierwszy rzut oka błahe 
czynniki. Firmy ubezpieczeniowe w swoich formularzach ubezpieczeniowych pytają 
między innymi o to gdzie nasz samochód parkowany będzie w nocy (garaż, podjazd, ulica,
itp.) oraz jaki zawód wykonujemy na co dzień (tu zastosowanie mają statystki - 
przedstawiciele niektórych zawodów są bardziej niebezpieczni na drodze). Liczba oraz 
zakres pytań zamieszczanych przez ubezpieczycieli w formularzach kalkulatorów 
ubezpieczeń nie jest standardem i jest zmienna w zależności od firmy w której chcemy 
ubezpieczyć nasz samochód.

Co zrobić aby nasze ubezpieczenie było jak najtańsze?

Z pewnością warto porównać wycenę składki na stronach wielu ubezpieczycieli przed 
podjęciem ostatecznej decyzji o zakupie polisy. Z naszej strony polecamy zajrzenie na 
strony ubezpieczycieli takich jak Aviva Car Insurance, Go Skippy Car Insurance oraz The 
AA Car Insurance. Porównywarka ubezpieczeń w Wielkiej Brytanii również wydaje się być 
opcją obowiązkową dla osób poszukujących najtańszego ubezpieczenia. Porównywarka 
ubezpieczeń sprowadzi dla nas w ciągu kilku minut koszty oferowanych ubezpieczeń w 
bazach nawet ponad stu ubezpieczycieli jednocześnie! Do najpopularniejszych 
porównywarek w Wielkiej Brytanii należą między innymi Go Compare oraz Confused.com. 
Warto również rozważyć wymianę prawa jazdy na brytyjskie jeśli posiadamy jego polską 
wersję. Mamy jeszcze jedną wskazówkę dla ostrożnych kierowców dotyczącą kwoty 
wkładu własnego podczas zaistnienia ewentualnej szkody (ang. excess) - im wyższa 
kwota "excess" zostanie wybrana podczas zakupu ubezpieczenia tym koszt polisy będzie 
niższy. Czym jest kwota wkładu własnego? Oto prosty przykład: załóżmy, że kupując 
ubezpieczenie wybraliśmy kwotę 500 funtów jako "excess". Następnie załóżmy 
nieprzychylny dla nas scenariusz spowodowania stłuczki z naszej winy w którym 
wyrządziliśmy szkody na poziomie 2000 funtów. Wówczas to my będziemy musieli 
wypłacić z naszej kieszeni 500 funtów poszkodowanemu (wcześniej wybrany"excess"), a 
ubezpieczyciel pokryje koszty dopiero przewyższające wcześniej ustalony "excess".



Podsumowanie

Mamy nadzieje, że nasz poradnik przybliżył nieco istotę ubezpieczeń motoryzacyjnych na 
Wyspach Brytyjskich i pokrótce wyjaśnił od czego zależy koszt przeciętnej polisy. 
Zapraszamy również do działu "Ubezpieczenie samochodu w UK" w którym 
przedstawiamy kilka sprawdzonych firm na stronach których w ciągu kilku chwil można 
przeprowadzić wycenę ubezpieczenia dla samochodu zarejestrowanego w Wielkiej 
Brytanii.
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TANIE UBEZPIECZENIE SAMOCHODU znajdziesz na WWW.TANIABRYTANIA.UK

http://www.taniabrytania.uk/

