
Niniejszy informator ma na celu przedstawienie 
podstawowych zagadnień związanych z przywołanym 

tematem i powstał w ramach realizacji zadania 
edukacji prawnej realizowanej w 2022 roku przez 

Instytut Aktywizacji Regionów

UBEZPIECZENIE

ROWERU

LUB
ROWERZYSTY



1

© copyright FUNDACJA IAR 2010-2022
ZASTRZEŻENIE PRAWNE: Materiał do użytku wyłącznie w ramach zadań realizowanych przez Fundację Instytut Aktywizacji Regionów z siedzibą w
Gdyni. Żadna jego część nie może być powielana, kopiowana, wykorzystywana w całości lub w części do innych celów, a także zbywana lub udostępniana
w jakiejkolwiek formie osobom trzecim bez zgody Fundacji IAR.

Spis treści
Charakterystyka ubezpieczeń rowerowych u poszczególnych ubezpieczycieli ................................. 2

Warianty ubezpieczenia roweru/rowerzysty jakie są proponowane przez ubezpieczycieli .............. 5



2

© copyright FUNDACJA IAR 2010-2022
ZASTRZEŻENIE PRAWNE: Materiał do użytku wyłącznie w ramach zadań realizowanych przez Fundację Instytut Aktywizacji Regionów z siedzibą w
Gdyni. Żadna jego część nie może być powielana, kopiowana, wykorzystywana w całości lub w części do innych celów, a także zbywana lub udostępniana
w jakiejkolwiek formie osobom trzecim bez zgody Fundacji IAR.

Wzrost popularności rowerów jako środka transportu czy po prostu wybór roweru
jako sposobu spędzenia wolnego czasu poza oczywistymi korzyściami dla naszego
ciała i środowiska niesie ze sobą również ryzyko. Wciąż rozrastająca się sieć
infrastruktury rowerowej powinna dać nam do myślenia odnośnie ryzyka, jakie niesie
ze sobą wybór tego środka transportu. Wbrew pozorom rowerzysta nie zawsze może
być poszkodowanym w wypadku wystąpienia kolizji z pojazdem lub pieszym. Czy
zastanawialiście się kiedykolwiek nad ubezpieczeniem OC rowerzysty?

Tak, istnieje taki produkt ubezpieczeniowy. Niech nie zmyli was nazwa OC, ponieważ
to skrót myślowy, gdyż ubezpieczenie to nie jest ubezpieczeniem obowiązkowym
pomimo, iż rowerem poruszamy się w ruchu publicznym. Ubezpieczenie OC
rowerzysty przeważnie powiązane jest z ubezpieczeniem roweru. Postaramy się
przybliżyć charakter tego ubezpieczenia.

Aktualnie nie wszyscy ubezpieczyciele mają w swojej ofercie ubezpieczenie OC rowerzysty.

Jest to pewne zaskoczenie, aczkolwiek należy pamiętać, że do zdarzeń wypadkowych

najczęściej dochodzi z rowerzystami i kończą się one ciężkimi uszczerbkami na zdrowiu a

nawet śmiercią. Ubezpieczyciele będący firmami prywatnymi w przeważającej części mają

prawo swobodnie kształtować treść formułowanej przez nich oferty, dlatego nie wszyscy są

zainteresowani ubezpieczeniem skutków zdarzeń z udziałem rowerów i rowerzystów, które

często mogą być dość poważne. Poza skutkami zdrowotnymi trzeba pamiętać, że wzrost

popularności jednośladów powoduje również wzrost cen, często bardzo łatwo może dojść do

uszkodzenia roweru którego wartość może wynosić od kilku do kilkudziesięciu tysięcy

złotych. Poniżej znajduje się krótka charakterystyka ubezpieczeń u poszczególnych

ubezpieczycieli.

1. Charakterystyka Ubezpieczeń rowerowych u poszczególnych
Ubezpieczycieli

PZU

W tym towarzystwie produkt nazwano PZU Rowerzysta. Ubezpieczenie roweru możemy

wykupić wraz z NNW. Sumę ubezpieczenia jak i wysokość NNW ustala się umownie wraz z

osobą chcącą wykupić taki rodzaj ubezpieczenia. Odszkodowanie w podstawowej polisie

otrzymamy w przypadku śmierci, trwałego uszczerbku na zdrowiu czy poniesionych kosztów
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leczenia. Dodatkowo możemy rozszerzyć naszą polisę o ochronę w przypadku uszkodzenia

lub zagubienia bagażu rowerowego (przydatne w turystyce rowerami trekkingowymi), a

także, gdy zostanie nam rower skradziony lub uszkodzimy nasze „dwa kółka” (casco

rowerowe). Inną opcją jest możliwość wykupu OC w przypadku, gdy my jako kierujący

rowerem spowodujemy uszkodzenie ciała u innego uczestnika ruchu (pieszy, osoba

poruszająca się na hulajnodze lub rolkami), to taka osoba dostanie wypłacone

odszkodowanie w ramach tej polisy. Tak jak wspominałem na wstępie cena za polisę

uzgadniania jest zawsze indywidualnie i nie ma stałej kwoty, ponieważ uzależniona jest od

wysokości sumy ubezpieczenia. Zakres terytorialny to oczywiście Polska. Warto zwracać na

to uwagę przy planowaniu wycieczek zagranicznych połączonych z aktywnym korzystaniem

z roweru.

Nationale Nederlanden

Każdy Ubezpieczyciel stara się pod nazwą ubezpieczenia stara się potencjalnemu klientowi,

czego dotyczy ubezpieczenie. W przypadku oferty Nationale Nederlanden mamy do

czynienia ubezpieczeniem pod nazwą produktu „Na dwa koła”. Tak jak w przypadku oferty

PZU, tak i w tej sytuacji ubezpieczyciel oferuje nam świadczenie w razie nieszczęśliwego

wypadku, pieniądze na pokrycie wyrządzonych szkód, odszkodowanie w przypadku

kradzieży i rabunku roweru, a także pomoc Assistance. Ubezpieczenie obejmuje na terenie

RP oraz możemy je zawrzeć na okres 6 lub 12 miesięcy. Mamy tutaj również kilka wariantów

ubezpieczenia. Mianowicie możemy ubezpieczyć rowerzystę (NNW oraz opcjonalnie OC),

rower lub hulajnogę (assistance oraz mienie na wypadek kradzieży lub uszkodzeń) oraz

rowerzystę wraz z rowerem lub hulajnogą (NNW wraz z rabunkiem, uszkodzeniem i

opcjonalnym OC). Warto w tym miejscu nadmienić, iż zapoznając się z treścią Ogólnych

Warunków Ubezpieczeń (OWU) nie każda kradzież roweru może skutkować przejęciem

odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego. W przypadku wielu ubezpieczeń tzw.

„rowerowych” chodzi o kradzieże, kiedy używamy roweru w ruchu komunikacyjnym. Kiedy do

kradzieży dochodzi, np. w miejscu, w którym zazwyczaj rower przechowujemy, kiedy na nim

nie jeździmy (komórka lokatorska, piwnica, mieszkanie lub dom), często szkodę z tym

związaną pokryje ubezpieczenie naszej nieruchomości i rzeczy ruchomych znajdujących się

wewnątrz, a nie typowe ubezpieczenie rowerowe.

Ubezpieczyciel (w zależności od wybranego wariantu) jest w stanie wypłacić odszkodowanie,

np. w przypadku przebicia opony lub dętki, przy jakiejkolwiek awarii, po kradzieży, wypadku

lub w przypadku wybrania opcji z OC – gdy wyrządzimy krzywdę innej osobie.
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Ceny polis rocznych zaczynają się od 63 zł w przypadku wariantu rowerzysty i odpowiednio

wzrastają przy wyborze wariantu rower lub hulajnoga (71 zł), natomiast rower z rowerzystą to

kwota na poziomie 113 zł.

TU EUROPA S.A.

Ubezpieczenie głównie kierowane do osób po 16 roku życia, ale jeszcze przed 75 rokiem

życia. Podstawowa polisa obejmuje NNW (SU 30 000 zł), OC (10 000 zł), zwrot kosztów

rehabilitacji (suma 3000 zł), zwrot kosztów ratownictwa (suma 25000 zł) oraz ubezpieczenie

sprzętu sportowego (suma 40 000 zł). Przeprowadziliśmy symulację ceny takiej polisy dla

roweru KROSS o wartości 2 000 zł. Składka na okres 3 miesięcy wynosiła 692,42 zł. Warto

dodatkowo zwrócić uwagę, że w ramach wyłączeń ubezpieczyciele często nie przyjmują na

siebie ryzyka za zdarzenia, które mają miejsce w trakcie zawodów sportowych. Nawet w

przypadku udziału jako amator w organizowanych przez podmiot trzeci zawodach

sportowych warto rozeznać się w sytuacji, czy organizator zapewnia ubezpieczenie

uczestników swojego przedsięwzięcia. W wypadku odpowiedzi negatywnej musimy zdawać

sobie sprawę, że nawet wysoka składka ubezpieczeniowa nie uchroni nas przed szkodami

powstałymi w trakcie zawodów sportowych.

W ofercie tego ubezpieczyciela polisę możemy zawrzeć na okres od 30 dni do 3 miesięcy, co

jest ciekawym rozwiązaniem dla osób, które jednośladem napędzanym siłą własnych mięśni

poruszają się jedynie okresowo (w sezonie).

Europ Assistance Polska Sp. z o.o.

Ubezpieczyciel kusi nas ofertą pakietu, który obejmuje m.in. transport i naprawę

uszkodzonego roweru, opiekę medyczną, NNW, kradzież z włamaniem oraz OC (SU 10000

zł). W tym przypadku podstawowa polisa, którą możemy wykupić maksymalnie na 12

miesięcy zawiera: NNW (SU 20 000 zł), OC (SU 10000 zł), 2 razy w czasie ochrony

ubezpieczeniowej pokryje nam transport roweru do 50 km od miejsca zdarzenia, 2 wizyty u

lekarza, naprawę roweru ale 1 raz w trakcie ochrony ubezpieczeniowej, wizytę pielęgniarki,

rehabilitację (1500 zł i również 1 raz), odszkodowanie po kradzieży z włamaniem (1000 zł/1

raz w trakcie ochrony). Za taki wariant cena polisy wynosić będzie ok 150 zł. Na marginesie

warto zwrócić uwagę, że ubezpieczyciel w swojej ofercie posługuje się sformułowaniem

dotyczącym odszkodowania w wypadku wystąpienia kradzieży z włamaniem, które od

zwykłej kradzieży różni się tym, że wymaga od sprawcy przestępstwa przełamania

zabezpieczeń chroniących nasz rower przed kradzieżą (popularne blokady w różnej postaci).
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Nie musi to być żadna wyspecjalizowana blokada, gdyż nawet przecięcie cienkiej metalowej

linki będzie już kwalifikowane jako kradzież z włamaniem.

2. Warianty ubezpieczenia roweru/rowerzysty, jakie są
proponowane u ubezpieczycieli

NNW

Zapewnia nam ochronę życia i zdrowia w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku

podczas gdy prowadzimy rower. Możemy ubezpieczyć się na umowną sumę ubezpieczenia

lub (najczęściej spotykany wariant) na kwotę sugerowaną przez ubezpieczyciela (10 000 zł,

20 000 zł lub 30 000 zł). Kwota odszkodowania to wielkość procentowego uszczerbku na

zdrowiu (100% to śmierć ubezpieczonego), a więc im większy uszczerbek (obrażenia) tym

wyższe odszkodowanie wypłaci ubezpieczyciel.

Ubezpieczenie casco

Bardzo podobny produkt do ubezpieczeń samochodowych AC. Odszkodowanie otrzymamy

w razie uszkodzenia pojazdu lub jego kradzieży. Możemy liczyć na odszkodowanie, gdy

rower spłonie lub porwie go huragan czy powódź. Bardzo uważnie czytajmy OWU tego

wariantu, gdyż określone są w nim wytyczne przechowywania roweru (głównie jeśli chodzi o

kradzież). Ubezpieczyciel za rower pozostawiony pod blokiem raczej nie wypłaci nam

odszkodowania, natomiast za rower zostawiony w komórce lokatorskiej może obniżyć nam

wysokość świadczenia, a już na pewno będzie dochodził, jaki był stan zamków lub innych

zabezpieczeń antykradzieżowych.

OC

Ten wariant chroni nas w momencie, gdy my wyrządzimy szkodę osobie (np. potrącimy

pieszego) lub rzeczy (uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu mechanicznego). Jeśli nie

mielibyśmy tego wariantu, to najpewniej odszkodowanie musimy pokryć z własnej kieszeni.

Polisa taka może nam pomóc w tym, aby nie zostać bankrutem szczególnie wtedy, gdy

uszkodzimy jakieś drogie mienie lub wyrządzimy komuś poważną krzywdę.
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Ubezpieczenie assistance dla rowerów

Najmniej popularny i chyba opłacalny wariant. Ubezpieczyciele w ramach tego wariantu

oferują nam zwrot kosztów w przypadku przebicia opony/dętki. Niektórzy oferują nam pomoc

w zorganizowaniu transportu uszkodzonego pojazdu do najbliższego serwisu.


