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Ponad 10 mln Polaków wybiera się na wakacje samochodem

Według wyników badania dotyczącego planów wakacyjnych Polaków, ponad 20 mln osób wybiera się w tym roku na
wakacje. Własnym samochodem do miejsca wypoczynku planuje dotrzeć 76 proc osób (ponad 8 mln) wybierających
się na wakacje w Polsce oraz 24 proc. (ponad 2,3 mln) wybierających się za granice.

- Samochód to nadal ulubiony wakacyjny środek transportu. Polacy przede wszystkim jeżdżą nim na urlop w Polsce. W
porównaniu do zeszłego roku nastąpił znaczny wzrost (o 12 p.p.) liczby osób planujących na wakacje w kraju pojechać
samochodem. Wyjeżdzający najczęściej podróżują własnym samochodem – mówi Piotr Ruszowski, dyrektor sprzedaży
i marketingu w Mondial Assistance.
Awarie główną przyczyną zgłoszeń
Statystyki zebrane przez Mondial Assistance pokazują, że dominującą przyczyną zgłoszeń do Centrum Operacyjnego
są awarie. W lipcu i sierpniu 2018 roku, na terenie Polski było to 70 proc. zgłoszeń, a za granicą 76 proc. Kolejną
przyczyną były wypadki. Na trzecim znalazły się kradzieże.
- Kierowcy, którzy w poprzednie wakacje korzystali z naszych usług pomocowych najczęściej potrzebowali pomocy w
związku z holowaniem pojazdu. W Polsce było to 59 proc. zgłoszeń, a za granicą 49 proc. – dodaje Piotr Ruszowski.
Odpowiednie przygotowanie auta
Osoby planujące wyjechać samochodem za granicę najczęściej poruszają się samochodami mającymi średnio 7-8 lat.
Podróżujący na terenie Polski najczęściej korzystają z samochodów mających 15 lat lub więcej.
- Na podstawie tych danych można pokusić się o stwierdzenie, że Polacy nie boją się podróżować samochodami
mającymi więcej lat. Należy jednak pamiętać, aby zminimalizować ryzyko i ewentualnie wykupić dodatkowe, np.
krótkoterminowe assistance oraz przed wyjazdem oddać samochód do warsztatu w celu przeprowadzenia
przedwakacyjnego przeglądu. Planujący długą podróż, przy wysokiej temperaturze powinni dokładnie sprawdzić układ
chłodzenia i zabrać ze sobą zapasowy płyn. Problemy z układem chłodzenia są najczęściej spotykane podczas takiego
wyjazdu – dodaje Piotr Ruszowski.
Krótkookresowe assistance oferowane przez wielu ubezpieczycieli zapewni nam pomoc, np. podczas awarii. Średni
koszt polisy to około 10 złotych za dzień. Należy pamiętać, że ubezpieczenie powinno się wykupić odpowiednio
wcześniej, ponieważ ubezpieczyciele wprowadzili okres karencji, co oznacza, że ochrona ubezpieczeniowa zaczyna
działać po określonym czasie oraz limit wieku ubezpieczanego auta.
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Grupa Mondial Assistance: interwencja co 2 sekundy w każdym miejscu świata
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 20 lat istnienia w Polsce. Od lat pracujemy na sukces wielu znanych
Ci firm – również tych największych.
Mondial Assistance
press box
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