
Info od dyr. Biura Logistyki p. Cezarego Wołyńca nt. utraty zniżek w indywidualnych 

ubezpieczeniach komunikacyjnych. 

 

        W nawiązaniu do utraty zniżek w prywatnych ubezpieczeniach komunikacyjnych przez 

pracowników PKP PLK S.A. uprzejmie informuję, iż w 2012 roku Ubezpieczeniowy Fundusz 

Gwarancyjny uruchomił bazę danych o kierowcach oraz pojazdach, zwaną Rejestrem umów                  

i szkód UFG. Działa ona w ten sposób, że ubezpieczyciele udostępniają UFG dane o zawartych 

polisach oraz zlikwidowanych szkodach, a UFG gromadzi te wszystkie dane tworząc bazę, 

która jest udostępniana ubezpieczycielom, w celu weryfikowania podawanych przez klientów 

danych o przebiegu ich polis ubezpieczenia, czyli szkodach, jakie wyrządzili jako sprawcy.  

Dane takie w formie papierowej zbierane były przez UFG od dawna. Jednak zmiana 

wprowadzona na przełomie 2012 i 2013 roku polega na tym, że dane są udostępniane 

ubezpieczycielom on-line. Jest więc możliwość sprawdzenia informacji o szkodowości danej 

osoby w bardzo prosty i szybki sposób. Na dzień dzisiejszy z bazy korzysta bardzo wielu 

ubezpieczycieli i agenci wystawiający polisy są przez system automatycznie kierowani do bazy, 

w celu weryfikacji szkodowości. Nie mają więc możliwości pominięcia tego etapu chcąc 

wystawić polisę. W bazie jest możliwość sprawdzenia przebiegu szkodowego na kilka 

sposobów:  

• wpisując PESEL oraz imię i nazwisko (jednak to PESEL jest kluczowy)  

• wpisując nr rejestracyjny  

• wpisując nazwę firmy i REGON.  

W przypadku osób fizycznych, szkoda spowodowana przez daną osobę będzie widoczna, jeśli 

osoba ta została wskazana jako sprawca szkody oraz zostały udostępnione jej dane - PESEL.  

W związku z tym, jeśli przy zgłoszeniu szkody sprawca jest nieznany, a zgłaszający szkodę 

zaznaczy, że sprawca jest nieznany, a przy tym nie poda swojego PESEL-u, szkoda taka na 

pewno nie będzie zarejestrowana na niego. Aby w systemie UFG pojawiły się dane o szkodzie 

niezbędne jest przypisanie tej szkody do konkretnej osoby z podaniem numeru PESEL.  

 

Zdarza się, że na infoliniach niektórych ubezpieczycieli, w momencie zgłaszania szkody, 

wymagane jest podanie PESEL-u zgłaszającego. Może zdarzyć się, że mając takie dane osoba 

przyjmująca zgłoszenie wpisze ten PESEL w informacje o sprawcy szkody. Może to nastąpić 

jedynie na skutek pomyłki, gdyż nie jest to regułą, a informacje o sprawcy szkody są wpisywane 

osobno.  

Aby uniknąć błędnej rejestracji szkody, bardzo ważne jest, aby zwrócić szczególną uwagę, aby 

przy zgłaszaniu szkody jednoznacznie określić:  

1. Właściciela pojazdu (czyli dane danej Spółki z dowodu rejestracyjnego);  

2. Sprawcę szkody, a jeśli jest nieznany, to zaznaczyć, że nie ma danych sprawcy;  

3. Zgłaszającego szkodę. 

Zdarzenie zgłoszone w powyższy sposób minimalizuje ryzyko, że szkoda zostanie zapisana 

na konto pracownika, który szkodę zgłaszał, a jej nie wyrządził.  

 

Jeśli użytkownik samochodu służbowego spowoduje szkodę tym samochodem i podczas 

zgłaszania szkody zostanie zarejestrowany jako sprawca szkody i zostaną udostępnione w 



związku z tym ubezpieczycielowi wszystkie jego dane, zostanie on wpisany do bazy UFG i 

szkoda ta będzie widoczna podczas weryfikacji przebiegu ubezpieczenia danej osoby, w celu 

zawarcia polisy ubezpieczenia na samochód prywatny. Tu również na skutek pomyłki może 

się zdarzyć, że osoba rejestrująca daną szkodę nie wpisze nr PESEL sprawcy. W takim 

przypadku, szkoda nie będzie widoczna dla ubezpieczycieli. Wiemy też, że dane do bazy 

UFG spływają z pewnym opóźnieniem, może więc być tak, że przy sprawdzaniu przebiegu 

ubezpieczenia w krótkim czasie po zdarzeniu z udziałem samochodu służbowego, mimo 

podania nr PESEL, szkoda taka nie będzie widoczna w bazie UFG.  

 

Zgłaszanie danych przez ubezpieczycieli do UFG jest obowiązkowe. Dodatkowo UFG 

nakłada kary, jeśli okaże się, że informacje podane przez jakiegoś ubezpieczyciela są 

nieprawidłowe. U każdego ubezpieczyciela przesyłanie danych do UFG odbywa się na 

poziomie jego centrali.  

W momencie rejestracji szkody mogą się oczywiście zdarzyć błędy. W takiej sytuacji istnieje 

jednak możliwość sprostowania w UFG takiego błędu.  

 

Podsumowując, zasada jest taka, że do bazy UFG wpisywany jest nr rejestracyjny pojazdu 

uczestniczącego w szkodzie oraz w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko oraz PESEL 

sprawcy, a w przypadku firm nazwa i REGON firmy. Przy czym szkody spowodowane w 

samochodach służbowych mogą wpływać na zniżki/ zwyżki udzielane przez poszczególnych 

ubezpieczycieli w momencie ubezpieczania samochodów prywatnych, jeśli osoba ta jest 

sprawcą szkody.  

Nie ma również takiej możliwości, aby pracownikom wykupić takie doubezpieczenie. Między 

innymi jest to dlatego właśnie  trudne do zrobienia, gdyż pracownicy mają ubezpieczone auta 

u różnych Ubezpieczycieli. 
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