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O 150 proc. wzrosła liczba sprzedanych polis assistance dla motocyklistów

Maj był rekordowym miesiącem pod względem sprzedanych ubezpieczeń assistance dla motocyklistów, wynika z
danych zebranych przez Mondial Assistance. W porównaniu do maja 2017 roku liczba wzrosła aż o 150 proc. 73 proc.
sprzedanych polis to polisy na krótkoterminowy wyjazd zagraniczny.

- Tegoroczny maj był miesiącem podczas którego Polacy skorzystali z dwóch długich weekendów i wyjechali na krótkie
zagraniczne wakacje. Doskonale wykorzystali to sami motocykliści, bo długie weekendy to świetna okazja do podróży
motocyklowej na południe Europy - mówi Piotr Ruszowski, dyrektor sprzedaży i marketingu w Mondial Assistance.
Wzrost świadomości
Rosnąca liczba osób wykupujących odpowiednie polisy oznacza, że wśród Polaków wzrosła świadomość
ubezpieczeniowa. To dobra informacja dla branży ubezpieczeniowej, która reaguje na zmiany i oferuje coraz więcej
pakietów dedykowanych dla motocyklistów.
- Nasze doświadczenie pokazuje, że turystyka motocyklowa to coraz częściej pasja nie tylko młodych ludzi, ale także
dojrzałych przedstawicieli wolnych zawodów, przedsiębiorców oraz menedżerów. To właśnie oni bardzo często
wyjeżdżają na zagraniczne wyprawy i pamiętają o zapewnieniu sobie właściwego poziomu komfortu i bezpieczeństwa,
także w razie kłopotów z motocyklem. Trendy sprzedażowe jakie obserwujemy dobrze obrazują to, jak wiele mitów i
krzywdzących stereotypów krąży na temat motocyklistów. Dziś polski motocyklista pod wieloma względami może być
wzorem dla kolegów z krajów zachodnich. Nie tylko będzie najlepiej ubrany, nawet w pełnym słońcu we właściwych
spodniach, kurtce, z rękawicami i profesjonalnymi butami, ale z dobrze przygotowanym motocyklem i assistance na
tzw. wszelki wypadek – dodaje Piotr Ruszowski.
Odpowiednia polisa
Właściciele motocykli przed podróżą coraz chętniej sprawdzają ofertę poszczególnych ubezpieczycieli i wybierają
coraz bogatsze pakiety, które poza wsparciem w przypadku awarii zawierają również ubezpieczenie kosztów leczenia
oraz assistance medyczne.
- Posiadając odpowiednie ubezpieczenie właściciel motocykla ma gwarancję, że zapewni mu ono pomoc w razie
awarii, wypadku, przebicia opony, w momencie rozładowania akumulatora lub innych kłopotów z pojazdem. Koszt
zabezpieczenia w postaci assistance komunikacyjnego dla motocyklisty to niespełna 10 złotych za dzień podczas
wyjazdu za granicę – dodaje Piotr Ruszowski.
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Jesteśmy międzynarodowym liderem rynku assistance, ubezpieczeń turystycznych i osobistej opieki. Z usług Grupy,
świadczonych na wszystkich kontynentach, korzysta 250 milionów ludzi, tj. 4% światowej populacji. To część
naszego know-how, które uzupełnia doświadczenie z ponad 10 lat istnienia w Polsce. Od lat pracujemy na sukces
wielu znanych Ci firm – również tych największych.www.mondial-assistance.pl
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