
ADRIAN MARIN

Președinte UNSAR

Piața de asigurări în contextul 
provocărilor europene și locale



ECE și România în 2017

18,28 mld EUR
Total PBS ECE

Europa Centrală și de Est - 2017

• Creștere substanțială PIB
• Creștere PBS de 11,5 % (32 miliarde EURO 

total piata) – creștere datorată în special 
Poloniei, care rămâne liderul regiunii 
(reprezintă 41,4% total PBS)

România – 2017

• Creștere substanțială PIB
• Creștere PBS de 3,5% 
• Schimbare în tendințe: consolidarea segmentului

de asigurări de viață care a crescut semnificativ
față de anii anteriori: 21% creștere față de 2016

Dinamica repartizării pe segmente de asigurare în perioada 2013 – 2017 în România*

*Sursa: Raport ASF 2017



Amprenta României în ECE

5.9 % - Market Share
2.12 mld EUR (locul 6)

36,1 mld. EUR
Total PBS ECE

3.35% - Market Share
442 mil .EUR (locul 6)

7,34% - Market Share
1.68 mld. EUR (locul 3)

22.93 mld. EUR
Total PBS AG, ECE

13.17 mld. EUR
Total PBS AV, ECE

Sursa: XPRIMM Insurance Report FY 2017



Provocări la nivel european

Volatilitate a 
piețelor financiare

Transformări ale 
cadrului de 

reglementare

Modificări climatice
și management al 
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tehnologic

Impact asupra modelului de business al asigurătorilor   



Provocări - Industria de Asigurări din 
România

Provocări reglementări 
europene 
• GDPR

• IDD

• Respectarea cadrului 
Solvency 2

Soluții

• Consumatorul în prim plan

• Cadru lărgit de protecție și
transparență

• Accent pe calitate

Scăderea semnificativă a petițiilor – în 2017 cu 47,82% mai puține decât în 2016 (8.046 petiții)



Context

• Piața de AV în România, pe ultimele locuri în Europa:

✓Pondere a PBS pentru AV în PIB de 0,3%, de 10 ori mai puțin față de media 
europeană (2,9%)

✓Suma alocată în medie de un român pentru AV = 18 EURO/ Suma alocată în 
medie în Europa pentru AV = 1326 EURO*

• Trend ascendent al pieței– 21% creștere în 2017 față de 2016 Potențial de 
creștere foarte mare 

Proiectele UNSAR

• Creșterea gradului de educație financiară (încurajarea responsabilizării individuale)

• Introducerea unui regim fiscal stimulativ

Provocări 2018 – Asigurări de viață

*Studiu KPMG realizat la solicitarea APPA



Context

• Asigurările voluntare de sănătate s-au înscris, în ultimii ani, pe un trend ascendent, 
întrecând, poate, și așteptările jucătorilor din piața de profil – creștere semnificativa
fata de anii anteriori

• Cu toate acestea, piața de AVS în România este departe de cea europeană – încă nu 
și-a atins potențialul real de creștere. 

Proiectele UNSAR

Îmbunătățirea legislației, cu scopul creării unui cadru favorabil dezvoltării segmentului
asigurărilor voluntare de sănătate

Provocări 2018 – Asigurări voluntare 
de sănătate



Context

• Asigurările auto reprezintă aproximativ 74% din totalul primelor brute subscrise 

aferente asigurărilor generale și 59% din totalul primelor brute subscrise de societățile 

de asigurări în anul 2017, conform datelor ASF.

• Modificări majore asupra cadrului de reglementare în 2017 – piața se află într-un 

proces continuu de maturizare

Proiectele UNSAR

•Introducerea sistemului tabelar pentru reglementarea despăgubirilor pentru daune morale 

asociate vătămărilor corporale

•Creșterea gradului de cuprindere în asigurare

•Reglementare optimă a constatatorului independent de daune

•Digitalizarea si sistemul telematics 

•Creșterea nivelului de siguranță rutieră

•Eforturi continue pentru îmbunătățirea reglementărilor în domeniu

Provocări 2018 – Asigurările auto



Provocări 2018 – P&C
Context

• Asigurările de incendiu și calamități naturale împreună cu alte asigurări de bunuri au 
înregistrat în 2017 o creștere cu aproape 6%, față de 2016.

Proiecte UNSAR
• Creșterea gradului de cuprindere în asigurările de locuințe (doar 19% grad de cuprinde în 

ceea ce privește asigurarea PAD și doar 16,4% grad de cuprindere în asigurarea 
facultativă); Campanii de informare

• Subvenționarea primelor de asigurare agricole
• Îmbunătățirea legislatiei aferente asigurărilor de răspundere civilă profesională a 

medicilor (malpraxis) prin introducerea unei metode de calcul a despăgubirilor pentru 
daune morale pe un sistem similar

• Eforturi pentru îmbunătățirea cadrul de reglementare pentru asigurări de garanții și 
asigurări pentru insolvența agențiilor de turism



Orizont – Industria de Asigurări

Dialog permanent cu CLIENTUL

Consumatorul impune regulile 
jocului 

Protecția consumatorului

Educare



VĂ MULȚUMESC!


