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EVOLUȚII EUROPA CENTRALĂ ȘI DE EST
Piața asigurărilor din Europa Centrală și de Est a înregistrat o 
creștere de 12,84%, până la 18,28 miliarde EUR. 
Asigurări de Viaţă - PBS în creștere cu 7%, la 6,48 miliarde EUR
Asigurări Generale – PBS creștere de 16,3%, la 11,8 miliarde EUR. 
Liniile de asigurare auto, în special RCA, au fost factorii de creștere 
efectivi.
 Polonia - cea mai impresionantă creștere, cu 21,25%, reprezentând 

41% din activitatea de asigurări regionale (Volum total PBS de 7,47 
miliarde EUR). Creșterea datorată liniei RCA.

 Republica Cehă - PBS de 2,9 miliarde EUR, corespunzător cu o cotă 
de 16% din total PBS;

 Ungaria – PBS de 1,5 miliarde EUR, cu o cotă de piață de 8,6%
 Slovenia – PBS de 1,16 miliarde EUR, cu o cotă de piață de 6,4%
 România – PBS 1,1 miliarde EUR, cu o cotă de piață de 6,03%
Segmentul asigurărilor de viață a pierdut aprox 2%, reprezentând în 
prezent 35,4% din total PBS.  Pierderea de la viață a fost ”câștigată” de 
asigurările Auto care au ajuns la o cotă de piață totală de 34% Ponderea în PBS, Europa Centrală și de Est

Date S1 2017, Sursa XPRIMM

TOTAL PBS ECE = 18.28 MILIARDE EURO



STRUCTURĂ PORTOFOLIU - ECE, S1 2017

Sursa XPRIMM



ASIGURARI OBLIGATORII VS FACULTATIVE

• În ultimii 5 ani ponderea asigurărilor obligatorii a crescut cu 13 p.p., pana la 42%. La nivelul ECE, ponderea asigurărilor
obligatorii este mai mică de 25%

• Ponderea asigurărilor “obligatorii” în România ar fi mai mare dacă am lua în calcul și polițele ce trebuie încheiate pentru
credite, profesii liberale (ex. Malpraxis).

• Creșterea ponderii asigurărilor obligatorii a fost determinată de segmentul RCA care a înregistrat un plus de 66% (S1 
2017 vs. S1 2013).



CADRU RCA – MODIFICAT SEMNIFICATIV

Pe parcursul a 12 luni asigurătorii au dedicat timp / efort
considerabil implementării modificărilor cadrului RCA:

 2 legi noi (legislație primară)
 2 norme noi (legislație secundară)
 HG 826 cu privire la plafonarea tarifelor

Prevederile au necesitat modificări complexe ale sistemelor IT, 
fluxurilor, procedurilor etc.

OUG 54/2016
(Septembrie 2016)

HG 826/2016
(Noiembrie 2016)

Norma 39/2016
(Decembrie 2016)

Legea 132/2017
(Mai 2017)

Norma 20/2017
(August 2017)

Prevederi in beneficiul clienților
 Decontare directă; 
 Durate sub-anuale
 Sistem BM cu discount mai mare
 Clasa Bonus cea mai favorabilă la PF cu mai 

multe vehicule.
 Tarife de referință; 
 Asiguratul cu risc ridicat
 Factorul N
 Acoperiri noi și info despre expirarea poliței



RCA, EVOLUȚII S1 2017 vs S1 2016

PBS RCA : peste 2 miliarde lei, în scădere cu 2%
Nr contracte încheiate a crescut cu 18%, deoarece s-au emis un numar mai mare de 
polite sub-anuale (peste 16% din contracte au fost emise pe o luna); prin anualizare 
obtinem un numar de contracte similar celui din S1 2016
Prima medie a înregistrat o scădere cu aproximativ 5%, iar dauna medie o scădere cu 
aproximativ 2%.
Scăderea PBS înregistrata în Q2 2017 (-2,8%) este dublă față de Q1 2017 (-1,4%), iar 
trendul se poate mentine avand in vedere ca in Q3 a fost introdusă o noua grilă BM.

Propuneri UNSAR pentru 
stabilitatea pieței:
 Mobilizare stk responsabili 

pentru scăderea frecvenței 
daunalității

 Implicarea UNSAR în 
programe de siguranță rutieră



PARCUL AUTO DIN ROMÂNIA
• În ultimii 10 ani parcul auto național a 

crescut cu peste 2,5 milioane vehicule
(până la 7 milioane în 2016, dintre care 
5.4 milioane sunt turisme), dar:
Ponderea vehiculelor cu vechime 0 

– 5 ani s-a redus de la 36% la doar
8%

Ponderea vehiculelor cu vechime
de peste 10 ani a depasit 70%

Romania are aprox. 3 milioane de 
vehicule cu vechime peste 15 ani (o 
durata de utilizare acceptabila)

• Parcul auto se invechește, în ciuda
unor măsuri de stimulare a reînnoirii
acestuia.

Date Direcția Regim Permise de Conducere și 
Îmatriculare a Vehiculelor.



CASCO VS DINAMICA PIEȚEI

Asigurările AUTO (CASCO și RCA) –
reprezintă 72,4% din total PBS pentru
AG.

CASCO - Volum total PBS 893 milioane
lei, reprezentând 22% din totalul PBS
AG, în creștere cu 7%.

Număr contracte - peste 830 de mii, în
creștere cu 6,7 %

(date ASF, S1 2017 vs S1 2016

Provocări pentru creșterea pieței: 
 Soluții asigurative pentru actualul parc 
auto, aflat în continuă învechire.
Gasirea de solutii de asigurare pentru 
auto de nișă (hibride / full electrice), în 
creștere pe piața din România.
Soluții pentru un acces cât mai facil al 
clienților la oferta asigurătorilor (ex. 
calculatoare online, aplicații de mobil)



ROMÂNIA ȘI CATASTROFELE NATURALE
• Întreaga parte de Est, unele zone din

Centru, dar și partea de Sud a României
sunt expuse la un hazard seismic ridicat;

• Gradul de cuprindere în asigurare a 
locuințelor pe polițe obligatorii PAD se 
situează sub 20%, cu exceptia
Bucuresti+Ilfov: 36,81% și Prahova: 
22,10%.

• În cazul unui cutremur similar celui din 
1977 ar fi afectate peste 850.000 de 
locuinte, aprox 10% din fondul locativ al 
țării, cu daune peste 6,5 miliarde euro
(conform studiu AON).

(sursa: https://asiguropedia.ro/romania-si-catastrofele-
naturale/, august 2017, cu sprijinul PAID România și 
Centrul de Cercetare - Evaluarea Riscului Seismic).



FENOMENE ATMOSFERICE SEVERE

• DATE UNSAR:
Ca urmare a fenomenelor
meteo înregistrate în luna
septembrie 2017, în
special pe vestul țării,
asigurătorii membrii
UNSAR au inregistrat în
total aprox. 7.000 de
dosare de daună.

• Fenomenele atmosferice severe
(furtună, vijelie) și incendiile nu au
caracter de dezastru, ci au un impact
punctual.

Sistemul compus dintr-un 
program obligatoriu de 

asigurare (PAD) și 
asigurările facultative, 

este funcțional cu reale 
perspective de 

îmbunătățire prin 
implicarea tuturor: 

autorități - companii de 
asigurare – cetățeni

Dezvoltarea unui 
sistem de 

asigurare adecvat 
riscurilor la care 

este expusă 
România

Măsuri 
susținute de 

educație 
financiară a 
populației



ASIGURĂRI OBLIGATORII DE LOCUINȚE (PAD)
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Evoluția asigurărilor obligatorii de locuintăPentru S1 2017 comparativ 
cu S1 2016 (date ASF)
 Numărul de contracte în

vigoare s-a diminuat cu 3%;
 PBS a scăzut cu 2%.

Implementarea Planului de 
instrumentare a daunelor de 
catastrofă (dezastru extins) 
și armonizarea metodologiei 
de constatare a daunelor si 
optimizarea fluxurilor dintre 
asigurătorii care emit polițele 
facultative de locuințe vs. 
PAID. 



ASIGURĂRI FACULTATIVE DE LOCUINȚE

Piața de asigurări facultative 
este una liberă, funcțională, 
oferind clienților 
posibilitatea de a opta 
pentru o paletă extinsă de 
riscuri asigurate, conform 
propriilor necesități.
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Pentru S1 2017 comparativ 
cu S1 2016 (date ASF)
 Numărul de contracte în

vigoare s-a diminuat cu 
4%;

 PBS a scăzut cu 13%.

Evoluția nr de contracte și volum PBS – asigurări facultative de locuințe



ALTE ASIGURĂRI GENERALE

• UNSAR susține elaborarea unor proiecte de îmbunătățire a legislației
în domeniul agențiilor de turism, cu implicații asupra formelor de
asigurare aferente.

• UNSAR este implicată activ și sprijină demersurile Ministerului Agriculturii și Dezvoltării
Rurale (MDAR) privind îmbunătățirea măsurilor de management al riscurilor în agricultură,
incluzând măsura de subvenționarea primelor de asigurare.

• Această măsură va contribui semnificativ la:
 Creșterea gradului de accesibilitate a fermierilor la asigurările agricole;
 O mai bună protecție financiară a fermierilor în cazul apariției unor fenomenele climatice

nefavorabile;
 Creșterea gradului de atractivitate a pieței asigurărilor agricole.

ASIGURĂRI PENTRU 
AGENȚILE DE TURISM

ASIGURĂRI ARICOLE

Industria de asigurări este preocupată permanent de dezvoltarea relațiilor de parteneriat cu 
toate industriile din economia românească și de a contribui la o evoluție pozitivă a pieței. 



ASIGURĂRI VOLUNTARE DE SĂNĂTATE

PBS AVS - creștere de 69% 
Nr de contracte - creștere cu 23%
(Date ASF, S1 2017 vs S1 2016)

 Creșterea AVS este datorată, în principal, deductibilităților 
fiscale. 

 Principalul obiectiv al UNSAR - Extinderea asigurărilor private 
către spitalele publice. 

Beneficii:
• Sistemul public de asigurări de sănătate va fi degrevat de 

cheltuieli
• Creșterea finanțării spitalelor publice și ale veniturilor medicilor
• Creșterea accesului populației la servicii medicale la standarde

ridicate de calitate
 Sunt esențiale reglementări care să asigure măsuri de protecție 

a pacienților care apelează la servicii medicale în regim privat.



ASIGURĂRI DE VIAȚĂ
Creștere semnificativă a PBS pe AV, 
cu 36%, față de S1 2016
În România, AV reprezintă 21% din 

total PBS, piața fiind dominată de 
asigurările generale, respectiv cele
auto. 

Discrepanță între regiuni:
• Pentru AV, București și Ilfov

reprezintă 50.8% din total PBS AV 
(restul zonelor fiind sub 10 %).

• Pentru AG, București și Ilfov
reprezintă 38,07% din total PBS AG 

(date ASF, S1 2017 vs S1 2016)

Soluții UNSAR pentru creșterea pieței:
 Acordarea de facilități fiscale pentru produsele de asigurări 

de viață cu componentă exclusivă de protecție.
 Creșterea gradului de conștientizare a nevoii de asigurari de 

viață și a importanței rolului pe care acestea il au în 
societate.



CONCLUZII
Piața de asigurări din România are potențial de dezvoltare 

sustenabilă.
Piața de asigurări a trecut prin provocari legislative și 

operaționale și urmează GDPR și IDD cu efecte asupra 
tuturor liniilor de business.
Educarea populației în spiritul responsabilizării individuale 

trebuie să fie un deziderat major pentru toți actorii implicați.
UNSAR își declară disponibilitatea pentru dialog și

colaborare pentru consolidarea industriei precum și pentru o 
protecție cât mai mare a clienților.



VĂ MULȚUMESC!


