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REFLECT
CarGarantie rozbudowuje  
międzynarodową dystrybucję
Ze względu na rosnący popyt na rynku niemieckim  
i międzynarodowym firma CarGarantie od 1 lipca 2020 
r. wzmacnia stanowiska kierownicze w dziale sprzedaży.  
W ten sposób przedsiębiorstwo przeciwstawia się ogól-
nemu trendowi centralizacji i outsourcingu usług, stawia-
jąc zamiast tego na doświadczonych pracowników we 
własnej siedzibie.  > STRONA 7

Ponowny wzrost kosztów 
napraw
Już rok 2018 był rekordowy pod względem średnich 
kosztów napraw w przypadku wystąpienia awarii.  
Jednak rok 2019 znacznie przekroczył wzrost odnoto- 
wany w poprzednim roku. Aktualna analiza ubezpieczeń  
CarGarantie prezentuje szczegółowe dane.
> STRONA 3

Współpraca międzynarodowa
Triumph Approved 
Brytyjska marka motocyklowa Triumph już od wielu 
lat stanowi synonim wysokiej jakości i radości z jazdy,  
zarówno na obszarze Wielkiej Brytanii, jak i poza nią. Aby 
podkreślić te wymagania jakościowe, firmy CarGarantie 
i Triumph opracowały ogólnoeuropejską strategię dla 
marki motocykli używanych: Triumph Approved. 
> STRONA 8

Ponowny wzrost kosztów napraw
Aktualna analiza szkód CarGarantie
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mające na celu przeciwdziałanie tej tendencji.  
W naszym artykule wstępnym przedstawiona 
została pełna analiza szkód oraz możliwości za-
bezpieczenia się przed związanymi z nimi kosz-
tami. Zachęcamy Państwa zatem do zapoznania 
się z naszym artykułem redakcyjnym.

Ponadto w aktualnym wydaniu czasopisma  
REFLECT można znaleźć także informacje o re-
strukturyzacji zespołu CarGarantie ds. sprzedaży 
oraz wiele innych ciekawych wiadomości i in-
formacji dotyczących branży i przedsiębiorstwa 
CarGarantie.

Życzę zdrowia oraz przyjemnej lektury.

dr. Marcus Söldner  
Prezes zarządu

Szanowni Partnerzy,

Już przed pandemią branża mobilności stała 
przed poważnymi wyzwaniami – ze względu  
na nowe koncepcje mobilności i związane  
z nimi zmiany. Do tego doszły ekonomiczne,  
a także społeczne skutki pandemii. Kiedy tylko 
wydawało się, że można nieco odetchnąć, nade-
szła trudna zima, która prawdopodobnie będzie 
jeszcze większym wyzwaniem. Mamy nadzieję, 
że wszyscy pozostaniemy silni i dobrze na to 
przygotowani.

Szczególnie w tej fazie konsolidacji ważne jest 
sięganie po właściwe środki, by zapewnić eko-
nomiczną stabilność przedsiębiorstwa. Corocz-
na analiza szkód pokazuje, że średnie koszty 
napraw w branży motoryzacyjnej w dalszym cią-
gu rosną. W 2019 roku po raz pierwszy przekro-
czyły one próg 550 euro i nic nie wskazuje na to, 
by ten trend miał się odwrócić. Sektor handlowy 
powinien we właściwym czasie podjąć działania 
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Już rok 2018 był rekordowy pod 

względem średnich kosztów napraw  

w przypadku wystąpienia awarii.  

Jednak rok 2019 znacznie przekroczył 

wzrost odnotowany w poprzednim roku. 

Aktualna analiza ubezpieczeń  

CarGarantie prezentuje 

 szczegółowe dane.

PONOWNY WZROST  
KOSZTÓW NAPRAW
Aktualna analiza szkód CarGarantie

W ramach rocznej analizy szkód firma CarGarantie ana-
lizuje statystyki szkód w sektorze nowych i używanych 
samochodów. Każdego roku przeprowadzana jest ana-
liza około miliona ubezpieczeń na samochody nowe  
i używane. Ubezpieczenia dotyczą wszystkich marek 
oraz modeli i zostały zawarte na okres od 12 do 36 mie-
sięcy. Aktualna analiza pokazuje, że w dalszym ciągu 
utrzymuje się tendencja do rosnących kosztów napraw. 
Łącznie CarGarantie zarządza w swoim portfolio ponad 
dwoma milionami umów gwarancyjnych i współpracuje 
z ponad 23 000 wyspecjalizowanych salonów sprzedaży 
w 21 krajach.

Wzrost o 24 euro

551 euro – tyle wyniosły średnie koszty naprawy w przy-
padku wystąpienia szkody w 2019 roku. W porównaniu 
do kwoty 527 euro, jaką średnio trzeba było zapłacić  
za naprawę w 2018 roku, koszty wzrosły więc o około  

5 % – co oznacza znacznie szybszy wzrost niż w ubie-
głych latach.
Jedną z przyczyn są na pewno wyższe wymagania 
klientów wobec napraw oraz coraz bardziej komplekso-
we wytyczne od producentów pojazdów. Dlatego też 
jest wątpliwe, czy ta tendencja odwróci się w kolejnych  
latach. Można założyć, że koszty napraw ustabilizują się 
na tym poziomie lub będą nadal rosnąć.

Niezmienna kolejność w przypadku kwoty  
pokrycia szkód

Podobnie jak w latach poprzednich, silnik jest odpowie-
dzialny za najdroższe naprawy. Jego udział w całkowitej 
kwocie szkody zmienił się nieznacznie: w przypadku sa-
mochodów używanych, w porównaniu pomiędzy 2018 
a 2019 rokiem, nastąpił wzrost o 0,15 % do  23,74 %,  
a w przypadku nowych samochodów – o 0,22 % do  
21,54 %.

RYSUNEK 1: KOSZTY POKRYCIA SZKÓD  SAMOCHODY UŻYWANE

 Silnik

Układ paliwowy (w tym turbosprężarka)

Skrzynia biegów

Instalacja elektryczna

Klimatyzacja

Układ chłodzenia

Sterowane elektrycznie funkcje komfortu

Układ kierowniczy

Półosie / wały przeniesienia napędu

Układ wydechowy

Układ hamulcowy

Systemy bezpieczeństwa

Dyferencjał

Karoseria / przedział pasażerski

Podwozie

Dynamika jazdy

Naped elektryczny

System hybrydowy

12,10

10,49

7,75

5,48

5,48

3,25

2,87

2,59

2,02

1,62

1,45 

1,25

1,02

0,35

0,12

0,02 

18,38

23,74

procenty
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do 5% więcej kosztów
Wzrost kosztów napraw w 2019 r. 
w porównaniu z rokiem poprzednim
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Również kolejność pierwszych pięciu miejsc w statystyce 
nie uległa zmianie: w przypadku samochodów używa-
nych za silnikiem plasują się układ paliwowy, skrzynia 
biegów, układ elektryczny oraz klimatyzacja. Podobnie 
jest w przypadku nowych samochodów – jedyna różnica  
polega na tym, że tutaj układ elektryczny znajduje się 
przed skrzynią biegów, na miejscu 3. Tę różnicę można 
łatwo wyjaśnić – nowsze pojazdy często są wyposażone 
w bardziej rozbudowany i kompleksowy układ elektro-
niczny.

Układ paliwowy najczęstszym źródłem awarii

Pod względem częstotliwości występowania szkód już  
w ubiegłym roku okazało się, że silnik jest wprawdzie 
odpowiedzialny za najdroższe szkody, lecz to nie on 
najczęściej ulega awarii. Niezmiennie, w przypadku sa-
mochodów używanych, plasuje się on na 3 miejscu 
statystyki z prawie identycznymi wartościami (10,81 %), 
podczas gdy w przypadku nowych samochodów zajmu-
je on miejsce czwarte (8,73 %).

RYSUNEK 3: CZĘSTOTLIWOŚĆ WYSTĘPOWANIA SZKÓD WEDŁUG PODZESPOŁÓW  
SAMOCHODY UŻYWANE
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Układ paliwowy (w tym turbosprężarka)

Instalacja elektryczna

Silnik

Sterowane elektrycznie funkcje komfortu

Układ chłodzenia

Klimatyzacja

Skrzynia biegów

Półosie / wały przeniesienia napędu

Układ hamulcowy

Układ wydechowy

Systemy bezpieczeństwa

Układ kierowniczy

Karoseria / przedział pasażerski

Podwozie

Dyferencjał

Dynamika jazdy

Naped elektryczny

System hybrydowy

10,81

10,07

8,86

8,52 

5,60 

3,46 

3,19 

3,15

2,45 

2,26 

1,68

1,39 

0,64

0,29 

0,04 

0,01 

18,04 

19,52

procenty

RYSUNEK 2: KOSZTY POKRYCIA SZKÓD  NOWE SAMOCHODY
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Silnik
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Dyferencjał
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Naped elektryczny
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10,54 

5,82

5,38

3,89 

3,64

3,46 

2,82 

2,49 

2,38 

2,31 

2,24

1,79

0,40 

0,13 

0,06 

21,54 

20,07 

procenty

W obu przypadkach elementem najczęściej ulegają-
cym awarii jest układ paliwowy: odnotowano 19,52 % 
szkód dotyczących samochodów używanych (-0,37 %) 
oraz 20,12 % szkód w przypadku nowych samochodów  
(-1,42 %). Miejsce 2 zajmuje w obu przypadkach układ 
elektryczny, miejsce 3 w przypadku samochodów używa- 
nych zajmuje silnik, a w przypadku nowych – urządzenia 
elektryczne zwiększające komfort jazdy. Podział szkód 
według częstotliwości występowania wykazuje przy tym 
jedynie nieznaczną różnicę w stosunku do roku ubie- 
głego. Również podatność podzespołów na szkody  
niewiele się zmieniła.

Układ paliwowy przed 
silnikiem
19,52 % dla samochodów używanych  
i 20,12 % dla samochodow nowych

TOP TEMAT
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Dr. Marcus Söldner,  
prezes zarządu CarGarantie:

„Z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa 
znajdujemy się w sytuacji, która stawia przed 
nami ogromne wyzwania. W czasie dokony-
wanych konsolidacji i wznawiania normalnej 
działalności gospodarczej pozyskiwanie, utrzy-
manie i lojalność klientów są ważniejsze niż  
kiedykolwiek. 
W tym celu CarGarantie oferuje nie tylko ubez-
pieczenia, lecz także produkty lojalnościowe, 
które służą naszym firmom partnerskim jako 
pakiet bezpieczeństwa również w trudnych 
okresach. W ten sposób wspieramy dealerów 
w przywiązywaniu klientów do danego salonu 
samochodowego, a jednocześnie chronimy na-
bywców samochodów przez kosztami napraw, 
rosnącymi wraz ze złożonością techniczną  
pojazdów. Firma CarGarantie ma prawie 50 lat 
doświadczenia w tworzeniu produktów ideal-
nie wpisujących się w oczekiwania dealerów  
i klientów. Dzięki temu dealerzy mogą zasygna-
lizować wysoką jakość swoich usług i zapewnić 
swoim klientom finansowe bezpieczeństwo”.

procenty

RYSUNEK 5: LICZBA SZKÓD W ODNIESIENIU 
DO PRZEBIEGU SAMOCHODÓW  
UŻYWANYCH
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RYSUNEK 6: PODZIAŁ WEDŁUG MOMENTU WYSTĄPIENIA SZKODY DNI 
W PRZYPADKU SAMOCHODÓW UŻYWANYCH
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Samochody używane: lekka zmiana w przypadku 
momentu wystąpienia szkody

W porównaniu do 2018 roku, w przypadku momen-
tu wystąpienia szkody widoczna jest niewielka różnica: 
ogólnie można stwierdzić, że szkody występowały nieco 
później, niż w roku ubiegłym. W przypadku samocho-
dów używanych tylko 29,26 % szkód wystąpiło w ciągu 
pierwszych 5000 km (2018: 30,12 %), podczas gdy 18,37 
% szkód wystąpiło dopiero po 25 000 km (2018: 16,67 %). 
Przy zestawieniu liczby szkód według dni, wyniki są po-
równywalne: 21,11 % szkód w przypadku samochodów 
używanych wystąpiło dopiero po 360 dniach, w porów-
naniu do 19,09 % w roku 2018.

RYSUNEK 4: CZĘSTOTLIWOŚĆ WYSTĘPOWANIA SZKÓD WEDŁUG PODZESPOŁÓW  
NOWE SAMOCHODY
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Klimatyzacja
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Układ chłodzenia

Skrzynia biegów

Karoseria / przedział pasażerski

Półosie / wały przeniesienia napędu

Podwozie

Systemy bezpieczeństwa

Układ wydechowy

Układ kierowniczy

Dyferencjał

Dynamika jazdy

Naped elektryczny

System hybrydowy

10,75

8,73

5,75 

5,33 

5,30 

4,97

4,47

3,87 

3,38 

2,88 

2,56 

1,79 

0,99

0,30

0,05 

0,04 

20,12

18,73

procenty
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PRODUKTE & TRENDS

REFLECT

CG WORLD

TELEGRAM O SZKODACH

Uszkodzona głowica cylindrów

Szkoda wystąpiła po 1 126 dniach i po przeje-
chaniu dystansu 182 573 km od dnia zawar-
cia gwarancji. Pokrycie kosztów wynikające 
z umowy to: 100 % kosztów robocizny, oraz 
100 % kosztów za materiał. Łączna kwota 
13 765,16 PLN.

Uszkodzony rozrusznik
 

Szkoda wystąpiła po 1 400 dniach i po przeje-
chaniu dystansu 262 987 km od dnia zawar-
cia gwarancji. Pokrycie kosztów wynikające 
z umowy to: 100 % kosztów robocizny, oraz 
100 % kosztów za materiał. Łączna kwota 
3 356 PLN.

 

Uszkodzona pompa wtryskowa
 

Szkoda wystąpiła po 1 180 dniach i po 
przejechaniu dystansu 96 774 km od dnia 
zawarcia gwarancji. Pokrycie kosztów 
wynikające z umowy to: 100 % kosztów 
robocizny, oraz 100 % kosztów za materiał. 
Łączna kwota 8 089,55 PLN.
 

Awaria turbosprężarki
 

Szkoda wystąpiła po 851 dniach i po przeje-
chaniu dystansu 90 478 km od dnia zawarcia 
gwarancji. Pokrycie kosztów wynikające  
z umowy to: 100 % kosztów robocizny, oraz 
100 % kosztów za materiał. Łączna kwota 
6 109,62 PLN.

Uszkodzony zawór AGR 
 

Szkoda wystąpiła po 512 dniach i po przeje-
chaniu dystansu 19 013 km od dnia zawarcia 
gwarancji. Pokrycie kosztów wynikające  
z umowy to: 100 % kosztów robocizny, oraz 
100 % kosztów za materiał. Łączna kwota 
6 475,88 PLN.

 

14 0000
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Ze względu na rosnący popyt  

na rynku niemieckim  

i międzynarodowym firma CarGarantie 

od 1 lipca 2020 r. wzmacnia stanowiska 

kierownicze w dziale sprzedaży. W ten 

sposób przedsiębiorstwo przeciwstawia 

się ogólnemu trendowi centralizacji  

i outsourcingu usług, stawiając  

zamiast tego na doświadczonych 

pracowników we własnej siedzibie. 

ZMIANY PERSONALNE 
W CARGARANTIE
CarGarantie rozbudowuje międzynarodową dystrybucję

Edyta Wasiluk została nową dyrektor  generalną 
na Europę Zachodnią i Wschodnią 

Jako dyrektor generalna na Europę Zachodnią i Wschod-
nią Edyta Wasiluk będzie nadal odpowiedzialna za kraje 
Europy Wschodniej oraz dodatkowo za rynki krajów Be-
neluksu, a także Francji, Włoch, Hiszpanii i Portugalii. Od 
2013 roku należy do kadry kierowniczej przedsiębiorstwa, 
a ostatnio zajmowała stanowisko dyrektor generalnej  
na Europę Wschodnią. Na nowym stanowisku będzie od-
powiadać za sterowanie całą działalnością sprzedażową 
na rynkach Europy Zachodniej i Wschodniej na poziomie 
importerów i dealerów. Tym samym zastąpi na stanowi-
sku dotychczasowego dyrektora generalnego na Europę 
Zachodnią Laurenta Geffarda, który obejmie kierownic-
two w CarGarantie Courtage SARL. W ramach tej w pełni 
zależnej spółki CAR-GARANTIE GmbH będzie on odpo-
wiedzialny za rozwój nowych obszarów działalności.  

Claus Schlicker nowym dyrektorem generalnym 
ds. kooperacji 

Rozbudowywany zostaje także dział obsługi produ-
centów i importerów. Claus Schlicker jako nowy dyrek-
tor generalny ds. kooperacji będzie odpowiedzialny  
za współpracę z tymi organizacjami oraz kierowanie  
zespołem dyrektorów ds. kooperacji. Jako wieloletni kie-
rownik sprzedaży w CarGarantie dysponuje on bogatym 
doświadczeniem i dobrymi kontaktami na poziomie pro-
ducentów i importerów. 

Sascha Schüren nowym dyrektorem generalnym 
w Niemczech 

Jako nowy dyrektor generalny w Niemczech, Sascha 
Schüren odpowiada za sterowanie działalnością dystry-
bucyjną w sektorze handlowym w tym kraju. Zastąpi on 

na stanowisku Uwe Imbacha, który dotąd odpowiadał 
za obszar Niemiec jako dyrektor generalny na Europę 
Centralną. Pan Imbach skoncentruje się w przyszłości  
na rynkach Austrii, Danii i Szwajcarii, a dodatkowo będzie 
nadzorował dalszą ekspansję firmy CarGarantie. Jako do-
świadczony znawca branży Sascha Schüren już od 1999 
roku jest częścią naszego zespołu ds. sprzedaży. Ostat-
nio jako kierownik sprzedaży kierował pracą ponad 50 
przedstawicieli handlowych.  
Decyzja o wzmocnieniu zespołu kierowniczego w dzia-
le dystrybucji stanowi ważny filar strategii firmy Car- 
Garantie. Naszym celem jest utrzymanie pozycji wiodą-
cego ubezpieczyciela gwarancji w Europie i możliwość 
zaoferowania  branży dealerskiej oraz producentom 
i importerom optymalnych i zorientowanych na potrze- 
by usług w zakresie projektowania produktów oraz  
wszelkich procesów związanych z rozwiązaniami gwa-
rancyjnymi, a także kompetentnego, osobistego i indy-
widualnego doradztwa dla wszystkich partnerów. 

Od lewej: Laurent Geffard (prezes CarGarantie Courtage SARL), Sascha Schüren (dyrektor generalny na Niemcy), Edyta Wasiluk (General Manager 
Eastern and Western Europe), Claus Schlicker (dyrektor generalny ds. współpracy) i Uwe Imbach (dyrektor generalny na Europę Środkową)



REFLECT

8

P O R T UG ALIA
Również oddział portugalski świętuje jubileusz dziesię-
ciolecia. Rok po utworzeniu oddziału w Hiszpanii, firma 
CarGarantie wkroczyła także na rynek portugalski. Dziś 
partnerami kontraktowymi są liczni producenci zarów-
no z branży motoryzacyjnej, jak i motocyklowej: Volvo, 
Mazda, Mitsubishi Fuso, Ducati, Harley-Davidson, KTM  
i Triumph. 

BU ŁG AR IA
Bułgaria świętuje jubileusz dziesięciolecia. CarGarantie 
działa na rynku bułgarskim od 2010 roku i wciąż się ro-
zwija. Krajem opiekuje się austriacki oddział w Wiedniu. 

CG WORLD

WSPÓŁPRACA I SUKCESY – W SKRÓCIE

ona dla miłośników motocykli Triumph w całej Europie 
znak jakości, dzięki któremu nie muszą oni obawiać się 
nieoczekiwanych kosztów.

Nowy program wprowadzony został  w 2020 roku w Hisz-
panii, we Włoszech oraz w krajach Beneluksu. Później był 
sukcesywnie rozszerzany o kolejne kraje. Jako następne 
dołączyły rynki w Niemczech i w Austrii, a potem także 
we Francji i w Szwajcarii.

Marka Triumph Approved zapewnia ochronę przez 12 
miesięcy i jest przeznaczona dla motocykli, które nie są 
starsze niż 5 lat, a ich maksymalny przebieg nie prze-

HIZ PANIA  –  W ŁO C H Y  –  BE NE LUK S  – 
NIE MC Y  –  AUS TR IA  –  S Z WA J C AR IA  – 
FR AN C JA 
Brytyjska marka motocyklowa Triumph już od wielu lat 
stanowi synonim wysokiej jakości i radości z jazdy, za-
równo na obszarze Wielkiej Brytanii, jak i poza nią. Aby 
podkreślić te wymagania jakościowe, firmy CarGarantie 
i Triumph opracowały ogólnoeuropejską strategię dla 
marki motocykli używanych: Triumph Approved. 

W szczególności motocykliści chcą koncentrować się 
podczas jazdy na przyjemności, którą ona sprawia i nie 
martwić się ewentualnym ryzykiem awarii czy kosztami 
napraw. Dotyczy to zarówno nowych, jak i używanych 
motocykli. Marka Triumph Approved została opracowa-
na specjalnie w odpowiedzi na te oczekiwania i stanowi 

kracza 50 000 kilometrów. Miłośnicy motocykli Triumph 
mogą polegać na kompleksowej ochronie: ubezpiecze-
nie obejmuje bowiem wszystkie komponenty motocykla 
z nielicznymi wyjątkami, takimi jak elementy podlegające 
naturalnemu zużyciu. Oferta ta obowiązuje bez wkła-
du własnego: w przypadku roszczenia gwarancyjnego 
zwracane są w pełni koszty robocizny i materiałów – tak-
że w przypadku wielokrotnych szkód.

Dzięki Triumph Approved motocykliści mogą więc  
w pełni skoncentrować się na tym, co ważne: na radości 
z jazdy!

La tua concessionaria TRIUMPH sarà lieta 

di fornirti tutte le informazioni.

Le condizioni sono da intendersi valide salvo errori di stampa o eventuali modifiche.
IT-AG – 110146.0 – Vers: 02/2020

triumph-usato.it

Un servizio della tua 
 concessionaria TRIUMPH e:

ROADS ARE
MEANT

FOR RIDING.

TRIUMPH APPROVED
Un vero valore aggiunto per la tua moto.

La garanzia che ti viene consegnata al momento  dell‘acquisto 
della tua moto, insieme alla relativa documentazione, 
 rappresenta un grande valore aggiunto:

  La garanzia è la dimostrazione del tuo diritto alla copertura.

  Dimostra i regolari controlli effettuati in officina sulla 
tua moto.

  In caso di rivendita della moto, la garanzia, per la  sua 
durata residua, passerà al nuovo acquirente.

TRIUMPH APPROVED
Valida in tutta Europa.

Esiste modo migliore della moto per godere delle  bellezze del 
nostro continente? Con la garanzia TRIUMPH  APPROVED 
di CarGarantie potrai viaggiare in massima tranquillità 
su tutto il territorio europeo.

TRIUMPH APPROVED
Senza se e senza ma.

Il tuo concessionario si occuperà della riparazione degli 
eventuali guasti e la garanzia TRIUMPH APPROVED di  
CarGarantie provvederà al rimborso. Tutte le pratiche 
verranno gestite direttamente tra CarGarantie e l’officina 
in modo che tu non debba preoccuparti né anticipare nulla.

TRIUMPH APPROVED
Senza burocrazia.

La garanzia TRIUMPH APPROVED di CarGarantie è un 
programma di CG Car-Garantie Versicherungs-AG, da 
quasi 50 anni uno dei più rinomati assicuratori e pro-
vider specializzati in Europa. Il tuo concessionario sarà 
lieto di fornirti ogni informazione in merito e, in caso di 
guasto, si occuperà, insieme agli esperti di CarGarantie, 
di garantire una rapida e semplice gestione della pratica.

TRIUMPH 
JUST RIDE
ESTENSIONE DELLA GARANZIA FINO A 4 ANNI
In linea con i primi due anni di garanzia 
contrattuale, questa estensione copre tutte le 
motociclette vendute tramite le Concessionarie 
della Rete Ufficiale di Triumph Motorcycles 
Italia per quanto riguarda i difetti di conformità 
di prodotto fino ad un massimo di ulteriori 24 
mesi dalla data di prima immatricolazione. 

www.triumphmotorcycles.it

Uno o due anni di estensione 
della garanzia 

Attivabile entro i primi 12 mesi
e/o 5.000 km di percorrenza, oppure 
entro i primi 24 mesi e/o 30.000 km 

Rimborso costi di recupero/traino 
della moto fino a massimale

Valida in tutta 
Europa

Requisito per la validità della
garanzia è la regolarità della 

manutenzione della motocicletta

La garanzia è legata alla 
motocicletta, in caso di vendita 

passerà automaticamente 
al nuovo acquirente.
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P O L SK A
Cieszy nas współpraca z liderem rynku leasingowego  
w Polsce: firmą Masterlease. Platforma internetowa na-
leży do grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego, najwięk-
szego, polskiego banku. Platforma automarket.pl oferuje 
klientom szeroką gamę wysokiej jakości pojazdów, które 
zostały dokładnie sprawdzone. Od dziś nabywcy samo-
chodów mogą wybierać pomiędzy dwoma programami 
ubezpieczeniowymi: Master Standard 150 dla najdroż-
szych podzespołów samochodowych i Master Comfort 
150 dla rozszerzonej ochrony najważniejszych elemen-
tów pojazdu.

Edyta Wasiluk (General Manager Eastern and Western Europe) oraz Petko Nedev 
(kierownik regionalny w Blugarii)

Zespół ds. sprzedaży w Portugalii: od lewej do prawej: Angel Mellado (Director 
CG Spain and Portuguese), Edyta Wasiluk (General Manager Eastern and Western 
Europe), Luís Guerrero (District Manager)



REFLECT

9

CarGarantie w Holandii świętuje jubileusz dwudziesto-
lecia. W 2000 roku firma CarGarantie po raz pierwszy za-
oferowała swoje produkty na rynku holenderskim. Dziś 
CarGarantie współpracuje w Holandii między innymi  
z takimi markami  jak Mazda, Subaru, Peugeot, Citroën  
i DS Automobiles. Ponadto nawiązane zostały partner-
stwa z licznymi dealerami i grupami dealerów w całym 
kraju.

FR AN C JA
Firma CarGarantie posiada własny oddział na rynku fran-
cuskim już od 15 lat, a indywidualne i wysokiej jakości 
programy ubezpieczeniowe dla samochodów nowych 
i używanych przekonały francuskich dealerów. Dziś 
CarGarantie współpracuje we Francji między innymi  
z takimi markami jak Mazda, Volvo, Nissan, Porsche  
i Harley-Davidson.

BE LG IA  I  LUK SE M BURG
Wspierany przez CarGarantie, niezależny ośrodek  
badawczy ds. mobilności AUMACON opublikował 
szczegółowe badania rynku samochodowego w Belgii  
i Luksemburgu. Jeden z głównych wyników tej publika-
cji: w Belgii duże grupy dealerskie zapewniają sobie coraz 
większy udział w rynku. 50 największych dealerów samo-
chodowych obejmuje już 36 % rynku, prawie 17 % sprze-
daży jest obsługiwanych przez 10 największych firm.

NIE MC Y
W przyszłości klienci producenta pojazdów rekreacyj-
nych marki  Hobby będą mogli cieszyć się niezawodną 
ochroną przed kosztami napraw – nawet do pięciu lat  
i na terenie całej Europy. W sierpniu firma Hobby-Wohn-
wagenwerk, Ing. Harald Striewski GmbH i CarGarantie 
wspólnie zaprezentowały Ubezpieczenie dodatkowe 
dla nowych pojazdów Hobby obejmujące samochody 
i przyczepy kempingowe.

H O L AND IA
Firma CarGarantie jest obecnie oficjalnym partnerem 
organizacji branżowej VASS Nederland. Dealerzy zrze-
szeni w tej organizacji mogą oferować swoim klientom 
kompleksowe ubezpieczenia chroniące ich przed koszta-
mi napraw. Produkty oferowane przez VASS i CarGarantie 
są przeznaczone dla niedawno wyprodukowanych i uży-
wanych pojazdów najpopularniejszych marek i zawiera-
ne są na okres 6, 12 lub 24 miesięcy.

CG WORLD

Od lewej do prawej: Dirk Willers (District Manager CG), Holger Schulz (Managing 
Director Hobby-Wohnwagenwerk) i Holger Siegfried (Director Cooperations CG)

Francuski zespół ds. sprzedaży CarGarantie

Clem Dickmann, dyrektor generalny ds. AUMACON Zespół ds. sprzedaży w Holandii: Maikel Simonis (Sales Manager), Edyta Wasiluk (General Manager Eastern and Western Europe), Luc Baetens (Director CG Benelux), 
Rudolf Bosch i Jawad Hamdaoui (District Manager)
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CG WORLD

NIE MC Y

Szczyt branżowy IfA, Nürtingen,  
14 października 2020 r.
Szczyt branżowy Ifa jest jednym z największych kongre-
sów branży motoryzacyjnej w Niemczech. Ze względu 
na obecną sytuację, 21 edycja imprezy odbyła się pod 
hasłem „The future and beyond …“, w której wzięło 
udział ok. 150 uczestników,  zarówno na miejscu w No-
rymberdze, jak i wirtualnie przez Internet. Jako wieloletni 
partner firmy IfA, CarGarantie był sponsorem tego wyda-
rzenia i był reprezentowany na forum detalicznym przez 
Clausa Schlickera, dyrektora generalnego ds. współpracy 

i innych współpracowników.  

Caravan Salon Düsseldorf, 4-13 września 2020 r.
Camping nie zna kryzysu pandemicznego. Do końca 
lipca 2020 roku w Niemczech zarejestrowano w sumie 
około 70 000 nowych samochodów kempingowych  
i przyczep kempingowych, co stanowi wzrost o ponad 
15 procent w porównaniu z tym samym okresem w 
roku ubiegłym. Pomimo pandemii odbyły się najwięk-
sze na świecie targi kempingowe i karawaningowe, Ca-
ravan Salon Düsseldorf. Jako partner gwarancyjny wielu 
znanych producentów pojazdów rekreacyjnych, zespół 
CarGarantie po raz kolejny pojawił się na tegorocznym 
Caravan Salon, odwiedzając stoiska swoich partnerów, 
prowadząc szkolenia i udzielając informacji o produktach 
CampGarantie. 

CARGARANTIE JAKO LOKALNY PARTNER 
Targi i imprezy 2020

W ŁO C H Y

Automotive Dealer Day Digital,  
16-17 września 2020 r.
Z powodu pandemii coronavirusa Dealer Day odbył się  
w tym roku w cyfrowym formacie. Targi są miejscem spo-
tkań wielu osób bezpośrednio lub pośrednio związanych 
z branżą motoryzacyjną, tj. dealerów, warsztatów, usłu-
godawców, producentów samochodów i wielu innych. 
CarGarantie wzięła udział w tej internetowej imprezie 
z wirtualnym stoiskiem targowym i była zadowolona  
z żywego udziału branży, który mimo nowego formatu 
doprowadził do ożywionych dyskusji i wielu nowych 

kontaktów.

Automotive Forum LIVE,  
od lipca do grudnia 2020 r.
Ze względu na pandemię koronawirusa w 2020 roku wie-
le wydarzeń odbywa się w formie cyfrowej. Dotyczy to 
także włoskiego Automotive Forum: od lipca do grud-
nia 2020 roku po raz pierwszy będzie ono realizowane  
w postaci szeregu wydarzeń transmitowanych wirtualnie 
przez Quintegia na stronie internetowej www.automoti-
veforum.it/live/, a także na kanałach YouTube i Facebook, 
dzięki czemu możliwe będzie prowadzenie dyskusji  
i pogłębianie aktualnych zagadnień ze świata sprzedaży 
samochodów. Jako partner Forum, firma CarGarantie cie-
szy się, że organizator znalazł nowoczesne rozwiązanie  
i wydarzenie odbędzie się mimo trudnych okoliczności.

FR AN C JA

Club Univers VO,  
19. November 2020
Jaką rolę odgrywa obecnie prze-
mysł motoryzacyjny we Francji? 
W jaki sposób można sprzeda-
wać samochody używane także 
podczas drugiego lockdownu? 
Te pytania oraz odpowiedzi na nie były częścią wirtualne-
go spotkania „Club Univers VO”, które odbyło się 19 listo-
pada. Podczas spotkania eksperci z branży przedstawili 
zainteresowanym uczestnikom ten ekscytujący temat 
i zaangażowali się w interesujące dyskusje. CarGarantie 
już od wielu lat jest członkiem „Club Univers VO”. Celem 
stowarzyszenia jest umożliwienie regularnej współpracy 
pomiędzy ekspertami z branży samochodów używa-
nych oraz stworzenie przestrzeni do wspólnej wymiany 
poglądów.

Zespół CarGarantie na miejscu: Bernhard Wopinski (kierownik regionalny), Holger Siegfried (dyrektor ds. kooperacji), Claus Schlicker (dyrektor generalny ds.  
kooperacji) oraz Thomas Unger( kierownik regionalny)

La Strada Fahrzeugbau GmbH wyposaża wszystkie nowe pojazdy w gwarancję 
uzupełniającą CarGarantie i jest partnerem firmy od początku 2020 roku. Od 
lewej: Holger Siegfried (Director Cooperations CG), Marco Lange (Managing Di-
rector La Strada) i Dirk Willers (District Manager CG)

Claus Schlicker wygłosił wykład na temat lojalności klientów

Wirtualne stoisko CarGarantie
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S jak Stracone Szanse

Stracone transakcje dodatkowych ubez-
pieczeń na samochody nowe 

Zgodnie z reprezentatywnym badaniem „Ubezpieczenia 
dodatkowe jako czynnik zwiększający zakup”, przeprowa-
dzonym na zlecenie firmy CarGarantie przez norymberski 
instytut badań rynku puls, 61 % nabywców nowych sa-
mochodów okazuje zainteresowanie ofertą przedłużenia 
ubezpieczenia. Jednak takie dodatkowe ubezpieczenie 
na samochody nowe faktycznie nabywa jedynie 28 % 

klientów. Wynika z tego niewykorzystany potencjał – 33 % 
straconych transakcji! Znaczący wpływ, jaki ma uzyskanie 
przez klienta oferty ubezpieczenia dodatkowego na jego 
gotowość rekomendacji danego dealera pokazuje, że 
warto zatem ograniczyć liczbę tych straconych transakcji 
przez aktywne prezentowanie oferty ubezpieczeniowej. 
68 % nabywców nowych samochodów, którzy otrzymali 
ofertę ubezpieczenia dodatkowego, poleca innym dany 
salon samochodowy, a wśród klientów, którzy takiej ofer-
ty nie otrzymali, jest to jedynie 49 %. Klienci niewątpliwie 
doceniają ofertę ubezpieczenia dodatkowego na samo-
chody nowe jako sygnał zaufania.

GARANTIE ABC

61 %  
klientów wyraża zainteresowanie 
ubezpieczeniem dodatkowym  
na nowe samochody 
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Wzbudziliśmy Państwa
zainteresowanie?
Nasz mobilny doradca chętnie udzieli
Państwu informacji o produktach
ubezpieczeniowych i usługach firmy
CarGarantie.

Zachęcamy do kontaktu.
TEL +48 22 319 62 00
EMAIL info@cargarantie.pl

WIĘCEJ 
INFORMACJI

STOPKA REDAKCYJNA

Zdjęcia:
wszystkie zdjęcia są własnością CarGarantie za wyjątkiem:

blz. 1: www.istockphoto.com (gorodenkoff)
blz. 2: www.istockphoto.com (gargantiopa) 
blz. 3: www.istockphoto.com (imagedepotpro)
blz. 4: www.istockphoto.com (Nikada)
blz. 5: www.istockphoto.com (gorodenkoff)
blz. 6: www.istockphoto.com (filadendron)
blz. 7: www.istockphoto.com (ipopba)
blz. 8: Triumph Motorrad Deutschland GmbH
blz. 11: www.istockphoto.com (skynesher)
blz. 12: www. istockphoto.com (CatLane) 
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TEL 022 319 62 00
www.cargarantie.pl

www.cargarantie.com

CarGarantie 
życzy całej branży motoryzacyjnej wesołych 
Świąt Bożego Narodzenia oraz wszystkiego 
dobrego w Nowym Roku!

Na rzecz upominków świątecznych firma CarGarantie angażuje 

się  w tym roku w działalność charytatywną.


