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Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Szanowni Państwo!
Niniejsza ankieta ma na celu zbadanie preferencji Polaków w zakresie ubezpieczania domów od skutków
żywiołów i katastrof naturalnych. W szczególności chodzi o takie zdarzenia jak powódź, osunięcie ziemi, bądź
huragany. Autorami badania są pracownicy naukowi Katedry Ubezpieczeń Gospodarczych w Szkole Głównej
Handlowej w Warszawie. Udzielone przez Państwo odpowiedzi będą wykorzystane wyłącznie w celach badawczych.
Jeśli jest Pan/Pani właścicielem domu lub mieszkania w segmencie, które nie wchodzi w skład
gospodarstwa wiejskiego – proszę o zastanowienie się i udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.

1. Proszę podać kod pocztowy miejscowości, w której położona jest Pana/i nieruchomość
__-___

2. Okolica, w której mieszkam to:
a)
b)
c)
d)
e)

(wybierz jedną odpowiedź)
duża aglomeracja miejska pow. 50 tys. mieszkańców
miasto od 30 – 50 tys. mieszkańców
miasto do 30 tys. mieszkańców
wieś w aglomeracji dużego miasta
wieś

3. Dom, w którym mieszkam ma powierzchnię
a) do 100 m 2
b) 100 – 150 m 2
c) 150 – 200 m 2
d) 200 – 250 m 2
e) 250 – 300 m 2
f) pow. 300 m 2







(wybierz jedną odpowiedź)







4. W mojej okolicy, w promieniu ok. 10 km znajdują się: (można wybrać kilka odpowiedzi)
a)
b)
c)
d)






rzeka
strumień
jezioro naturalne
sztuczny zbiornik wodny

5. Mieszkam na terenie położonym:
a)
b)
c)
d)

w dolinie
w płaskiej okolicy
poniżej poziomu lustra wody/depresja
na zboczu góry/wzniesienia






6. Dom, w którym mieszkam jest obciążony hipoteką:
 tak

 nie

7. Obecnie korzystam z ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych:
 tak

 nie

Osoby, które w punkcie 7 zaznaczyły odpowiedź „tak” proszone są o udzielenie odpowiedzi tylko na
pytania: 11 i 13.
Osoby, które w punkcie 7 zaznaczyły odpowiedź „nie” proszone są o udzielenie odpowiedzi na
wszystkie poniższe pytania
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8. Nie posiadam polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych ponieważ:
(można wybrać kilka odpowiedzi)
a) nie słyszałem/am o takim ubezpieczeniu
b) nie interesowałam się takim ubezpieczeniem
c) uważam, że ubezpieczenie takie nie jest mi potrzebne
d) zrezygnowałem/am z zakupu tego ubezpieczenia ze względu
na jego wysoka cenę
e) zrezygnowałem/am z zakupu tego ubezpieczenia ze względu
na nieatrakcyjny zakres ubezpieczenia
f) zrezygnowałem/am z zakupu tego ubezpieczenia ze względu
na niechęć do ubezpieczeń w ogóle








9. Gdyby polisa była np. o 50% tańsza od obecnej to:

(wybierz jedną odpowiedź)
a) w dalszym ciągu nie wykupię takiego ubezpieczenia

b) chętnie się ubezpieczę


10. Gdyby część składki była pokrywana z budżetu państwa i państwo byłoby gwarantem
wypłaty odszkodowania to:
(wybierz jedną odpowiedź)
a) w dalszym ciągu nie jestem zainteresowany/a ubezpieczeniem
b) zastanawiał/a bym się nad jego wykupieniem
c) kupił/a bym na pewno
d) kupił/a bym pod warunkiem, że rocznie nie będzie ono droższe niż
1 złoty za 1 m 2 powierzchni domu






11. Mając na względzie powierzchnię i usytuowanie swojego domu, najbardziej adekwatną
wartością środków finansowych, pokrywających ewentualną szkodę spowodowaną
żywiołami byłaby kwota z przedziału:
(wybierz jedną odpowiedź)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

do 50 tys.
51 – 100 tys.
101 - 200 tys. zł
201 – 400 tys. zł
401 – 600 tys. zł
601 – 800 tys. zł
pow. 800 tys. zł, proszę podać ile ? .........









12. Podaj za jaką cenę wykupił/a byś polisę gwarantującą wypłatę odszkodowania
w wysokości podanej w punkcie 11?
………………………… złotych

13. W związku z coraz częściej występującymi powodziami, osunięciami ziemi i innymi
zjawiskami katastroficznymi, których skutki wywołują olbrzymie straty materialne,
uważam że:
(wybierz jedną odpowiedź)
a) powinny być upowszechniane przez państwo polskie ubezpieczenia katastroficzne
(tzw. od ognia i innych zdarzeń losowych)
b) ubezpieczenia takie powinny być obowiązkowe dla wszystkich właścicieli nieruchomości,
c) obowiązek pokrycia strat spowodowanych żywiołami powinien spoczywać na państwie,
d) uważam, że …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..………………………….
e) nie mam zdania na ten temat







Bardzo dziękuję za udzielenie odpowiedzi.
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