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În primul semestru companiile de asigurari au subscris prime de 5,4 mld.lei, în
creștere cu 7,8%
În semestrul I 2019, societațile de asigurare au subscris prime brute în valoare de 5.438.764.708 lei, în
creștere cu 7,8% fața de aceeași perioada a anului anterior, a anunțat Cristian Roșu, vicepreședinte ASF
pentru sectorul de asigurari și reasigurari.
Din totalul primelor brute subscrise de societațile de asigurare autorizate și reglementate de ASF în semestrul I
2019, primele brute subscrise pe teritoriul altor state au înregistrat un volum de aproximativ 114 milioane lei,
reprezentând circa 2% din volumul total al primelor subscrise, în creștere cu circa 91% fața de anul precedent (60
milioane lei).
La 30 iunie 2019 activau pe piața asigurarilor 28 de societați de asigurare, autorizate și reglementate de ASF,
dintre care 15 au practicat numai activitate de asigurari generale, 7 au practicat numai activitate de asigurari de
viața și 6 au practicat activitate compozita.
Cele 11 sucursale care își desfașoara activitatea în baza dreptului de stabilire (FOE - freedom of establishment) au
cumulat, la finalul lunii iunie 2019, prime brute subscrise în valoare de aproximativ 454 milioane lei, în creștere cu
aproximativ 26% fața de aceeași perioada a anului precedent.
Piața asigurarilor din România este caracterizata de un grad mediu spre ridicat de concentrare. În semestrul I 2019,
aproximativ 89% din volumul total de prime brute subscrise a fost realizat de 10 societați de asigurare din cele 28
de societați care desfașurau activitate de asigurare/reasigurare la 30 iunie 2019.
La nivelul întregii piețe de asigurari, numarul de contracte de asigurare, în vigoare la finalul semestrului I al
acestui an, a fost de 15.551.834, în creștere fața de anul precedent cu aproximativ 3,9%.
Piața a continuat sa fie dominata de asigurarile generale în proporție de 79%. Volumul total al primelor brute
subscrise pentru asigurarile generale, în semestrul I 2019, a fost de 4.313.973.719 lei, în creștere cu 8,7% fața de
semestrul I 2018.
Aproximativ 96% din volumul total de prime brute subscrise pe asigurari generale a fost realizat de 10 societați din
cele 28 de societați care desfașurau activitate de asigurare/reasigurare la 30 iunie 2019, cumulând prime brute
subscrise în valoare de 4.136.322.344 lei .
Din totalul primelor brute subscrise pentru asigurari generale, cele mai mari ponderi le dețin clasele A10 Raspundere civila pentru utilizarea vehiculelor auto terestre, A3 -Vehicule terestre, exclusiv materialul feroviar
rulant, A8 - Incendiu și calamitați naturale (pentru alte bunuri decât cele asigurabile în clasele A3 - A7).
Piața asigurarilor generale ramâne dominata de asigurarile auto, astfel încât acestea, incluzând clasa A3 (Asigurari
de mijloace de transport terestru, altele decât cele feroviare) și clasa A10 (Asigurari de raspundere civila auto,
inclusiv raspunderea transportatorului) reprezinta aproximativ 72% din totalul primelor brute subscrise pentru
activitatea de asigurari generale și 57% din totalul primelor brute subscrise de societațile de asigurari în semestrul I
2019.
La 30 iunie 2019, pe piața asigurarilor își desfașurau activitatea 9 asiguratori autorizați de ASF pentru activitați de
asigurare RCA, care au realizat un volum de prime brute subscrise de 1.910.123.710 lei.

page 1 / 3

www.bizlawyer.ro
Un proiect al Bullet Media & 648 Group
2019-09-05 10:52:22

Comparativ cu primul semestru al anului precedent, valoarea primelor brute subscrise a crescut cu circa 4%.
De asemenea, pe teritoriul României își desfașoara activitatea un asigurator în baza libertații de prestare a
serviciilor (FOS) – compania Euro Insurances Dac - care în primul semestru al anului 2019 a subscris prime în
valoare de 4,5 milioane lei și un asigurator în baza dreptului de stabilire pe teritoriul României (FOE) - sucursala
WATFORD Insurance Company Europe - care a înregistrat un nivel al primelor brute subscrise de 46,5 milioane
lei.
Gradul de concentrare ramâne ridicat pentru primii asiguratori din top, astfel ca primii 2 asiguratori cumulau
aproximativ 70% din portofoliul de asigurari RCA din România.
La 30 iunie 2019, cele mai mari ponderi au fost deținute de polițele cu o valabilitate de 6 luni, respectiv 12 luni. Se
remarca o tendința ascendenta pentru polițele de asigurare cu o valabilitate de o luna.
Pe ansamblul întregii piețe, prima medie RCA anualizata a crescut cu aproximativ 2% în semestrul I 2019
comparativ cu același semestru din anul precedent, înregistrând valoarea de 617 lei.
Pe parcursul primelor șase luni ale anului 2019, comparativ cu anul trecut, prima medie a înregistrat o creștere cu
aproximativ 2%, în timp ce dauna medie a crescut cu 11,7%.
Dauna medie RCA platita pentru vatamari corporale în primele 6 luni ale anului 2019 s-a diminuat comparativ cu
semestrul I din anul precedent cu aproximativ 13%, iar cea pentru daune materiale a crescut cu circa 16%.
Comparativ cu aceeași perioada a anului anterior, la 30 iunie 2019 piața asigurarilor de locuințe (obligatorii și
facultative) a consemnat în primul semestru al anului 2019 o creștere a primelor brute subscrise de aproximativ 6%
comparativ cu aceeași perioada a anului precedent.
Numarul de contracte de asigurare obligatorie de locuința în vigoare la sfârșitul perioadei de raportare (807.141)
s-a marit cu circa 2%, primele brute subscrise (în valoare de 74.163.142 lei) au crescut cu aproximativ 4%, în timp
ce indemnizațiile brute platite (2.146.268 lei) au crescut semnificativ, cu 121%.
Subscrierile aferente asigurarilor facultative de locuințe (prime brute subscrise de 172.756.649 lei), au înregistrat o
creștere de aproximativ 7% comparativ cu primul semestru din anul precedent, în timp ce indemnizațiile brute
platite (44.928.508 lei) au fost în creștere cu circa 54%, iar numarul de contracte noi încheiate în perioada de
raportare (639.748) a crescut cu 3%.
În semestrul I 2019 a continuat dinamica pozitiva a sectorului asigurarilor de viața, manifestata începând cu anul
2015, iar volumul primelor brute subscrise se menține la cel mai ridicat nivel din ultima perioada.
Primele brute subscrise aferente asigurarilor de viața sunt în suma de 1.124.790.989 lei, în creștere cu 4,6% fața de
aceeași perioada a anului precedent.
S-a menținut un grad mare de concentrare, astfel ca primele 2 societați din punct de vedere al volumului primelor
brute subscrise pentru activitatea de asigurari de viața dețin o cota de piața cumulata în valoare de 54%. De
asemenea, 10 societați au deținut o pondere de peste 97% din volumul total al primelor subscrise pe acest segment,
cu subscrieri cumulate în valoare de 1,09 miliarde lei.
Asigurarile de sanatate au cumulat la finalul lunii iunie 2019 prime brute subscrise în valoare de 205 milioane lei,
în creștere cu aproximativ 24% fața de aceeași perioada a anului precedent. Numarul de contracte în vigoare la
sfârșitul perioadei de raportare s-a marit cu circa 18%, iar cea mai ridicata pondere este deținuta de contractele de
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asigurari de sanatate asimilabile asigurarilor generale.
La nivelul întregii piețe de asigurari, rezultatul net al activitații din semestrul I 2019 a fost unul pozitiv, profitul net
total: circa 134 mil. lei.
La finalul semestrului I 2019, atât valoarea activelor, cât și cea a obligațiilor societaților de asigurare (masurate
conform principiilor regimului Solvabilitate II) au înregistrat creșteri comparativ cu valorile înregistrate în aceeași
perioada a ultimilor trei ani. Activele totale au crescut cu 7,9%, iar datoriile totale ale societaților de asigurare au
crescut cu 10,9% în semestrul I 2019 comparativ cu valoarea înregistrata în perioada similara din anul anterior.
Valoarea fondurilor proprii eligibile sa acopere cerința de capital de solvabilitate se afla la finalul primului
semestru al anului 2018 la nivelul de 5,21 miliarde lei, în creștere cu 2,30% comparativ cu valoarea înregistrata în
semestrul I al anului 2018.
Îmbunatațirea indicatorilor de solvabilitate a societaților de asigurare a continuat și pe parcursul primelor șase luni
ale anului, astfel ca la sfârșitul lunii iunie 2019, toate societațile îndeplineau cerințele necesarului de capital de
solvabilitate (SCR), precum și cerințele minime de capital (MCR), cu o singura excepție (o companie fara
activitate pe segmentul RCA și cu prezența redusa pe piața).
Ca și în perioadele similare ale anilor 2016, 2017, 2018, ratele SCR și MCR la nivelul pieței, au fost supraunitare,
rata SCR menținându-se relativ stabila, iar rata MCR înregistrând o creștere de aproximativ 8%.
În primul semestru al anului 2019, brokerii de asigurare și/sau reasigurare au intermediat circa 64% din volumul
total al primelor brute subscrise de asiguratori pentru cele doua categorii de asigurare, într-o ușoara creștere fața de
perioada similara a anului 2018.
În urma centralizarii raportarilor transmise de companiile de brokeraj, la data de 30.06.2019, se constata o creștere
procentuala fața de aceeași perioada a anului 2018 a valorii primelor intermediate pentru asigurari generale și
asigurari de viața de 11,30%, de la 3.123.895.838 lei la 3.476.887.148 lei.
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