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Provocările industriei

Directiva 
Solvabilitate II - 
exigențe mai stricte 
privind capitalul de 
solvabilitate, 
reglementare și 
calitate.
Falimentul Astra și 
Carpatica, două 
companii care 
dețineau aproximativ 
50% din piața RCA 
și peste 15% cotă 
de piață.

Depedența excesivă 
de portofoliu auto: 
Asigurările auto = 
74% din totalul PBS 
Asigurări generale și 
60% din total PBS la 
nivel de piață (date 
ASF, T4 2016).

Plafonarea 
tarifului RCA 
prin OUG, 
noiembrie 
2016 – 18 mai 
2017

Din mai 
2017 
NOUA LEGE 
RCA

Protestele 
transportatorilor 



România, 
dominată de asigurări Auto

sursa: Raport ASF , 2017

Piata de Asigurari Romania, 2016

Non - Life - 82% (+ 11% fata de 2015) = 1.8 
mld Eur

Life - 18% (+ 6.7% fata de 2015)

2.2 miliarde EURO (10.05 miliarde lei), 
+ 10% fata de 2015 

Auto – 74% (1.33 mld 
Eur)
Non – Auto – 26% 

 Asigurările de viață reprezintă în Romania doar 
18 % din total PBS , restul fiind Asigurările  Non 
– Life.

 Segmentul Non – Life este preponderent Auto 
(74%) dominat de segmentul RCA:  în 2016 a 
crescut cu aproximativ 26%  față de anul trecut. 

 Cea mai mare creștere față de aceeași perioadă 
a anului precedent au înregistrat-o, in România, 
asigurările de sănătate, cu aproximativ 70% 
(total PBS 2016 - 173 milioane lei). 

 Numărul total al contractelor de asigurare aflate 
în vigoare la 31 dec 2016  sunt 12.714.011 
contracte.

 Total petitii pentru 2016 = 0.12% din total 
contracte (15.419 petiții, în scădere cu 2,96% 
față de anul 2015).



România, 
țara cu cea mai mare pondere a asigurărilor 
auto din Europa

sursa: Insurance Europe, august 
2016

Primele brute subscrise în 
Europa, în 2015



RCA, Un subiect fierbinte

Tarifele de 
referință 
prevăzute în 
lege să nu dea 
naștere, prin 
intermediul 
legislației 
secundare, unei 
noi forme de 
plafonare a 
tarifelor RCA.

Limitarea 
cheltuielilor 
de 
administrare 
și de 
vânzare, 
inclusiv taxe 
ale 
companiilor 
de asigurare, 
la 25%. 

Mai 2017
 S-a ieșit din perioada de plafonare
 S-a votat noua Lege RCA

 Modul în care se 
va realiza 
despăgubirea 
pentru reparația 
autovehiculelor 
avariate poate 
duce la o 
creștere 
necontrolată a 
daunelor plătite.

 Sistemul tabelar 
pentru 
reglementarea 
despăgubirilor 
pentru daune 
morale asociate 
vătămărilor 
corporale

 Sistemul 
telematics – 
măsură care poate 
ajuta la 
responsabilizarea 
șoferilor.



România se află pe ultimul loc în 
Europa în ceea ce privește 
ponderea cheltuielilor cu sănătatea 
din PIB, cu 5,1% mai puțin față de 
media europeană (8,6%*)

Cheltuielile cu asigurările private 
de sănătate reprezintă în România 
0,01% din PIB, de 80 ori mai puțin 
față de media europeană (0,8%**)

*Date OMS 2012, 
**Eurostat, date colectate 2009-2014 

Asigurările private de sănătate

Unde suntem 

Structura cheltuielilor pentru sănătate în România

Contribuția asigurării private de sănătate la 
cheltuielile totale de sănătate este redusă. 

Majoritatea cheltuielilor private sunt reprezentate 
de abonamentele pentru îngrijirea sănătății și alte 
plăți directe***. 
M.F.P., CNAS, ASF, MIR Research 2014
Fondul unic național de asigurări de sănătate (NUFHI)



Extinderea facilităților fiscale: 
400 Eur – angajat și 400 Eur - angajator
În 2016, PBS Asigurările private de sanatate = peste 173 
milioane lei,  cea mai mare creștere din piață (+ 70%).

Asigurările private de sănătate, 
perspective 

Evoluția anuală a primelor brute subscrise (mil. lei)

Direcții strategice ale UNSAR:
 Măsuri pe termen scurt & 

mediu - extinderea Asigurărilor 
private către spitalele publice 

 Măsuri pe termen lung -  
Reformarea întregului sistem de 
asigurări de sănătate din România.

+
70

%
 fa

ță
 

de
 2

01
6



România se află pe ultimele locuri în 
Europa cu o pondere a PBS în PIB pentru 
asigurările de viață de 0,3%, de 10 ori 
mai puțin față de media europeană 
(2,9%).

Piața din Europa este dominată de 
segmentul asigurărilor de viață (circa 
61%) conform Insurance Europe, date 
2014.  

Asigurările de viață reprezintă în România 
doar 18 % din total PBS.

Asigurările de viață
Unde suntem 



Introducerea unui 
regim fiscal 
stimulativ pentru 
achiziționarea de 
polițe de asigurare 
de viață.

Asigurările de viață,
perspective

Dezvoltarea sectorului Asigurărilor de Viață, viziunea UNSAR

Un raport al 
Consiliului 
Concurentei din 2014 
recomandă 
Guvernului și ASF-ului 
să analizeze 
oportunitatea 
acordării de 
stimulente fiscale 
pentru dezvoltarea 
pieței asigurărilor de 
viață.

Creșterea gradului de 
informare asupra 
beneficiilor acestora și 
încurajarea 
responsabilizării 
individuale asupra 
planificării viitorului 
financiar.



Evoluția asigurărilor de locuință

Polițe obligatorii
Evolutii 2016T4 vs 2015T4:
PBS: + 9%
Nr polite in vigoare: +7%

Polițe facultative
Evolutii 2016T4 vs 2015T4:
PBS : -5.7%!
Nr polite in vigoare: -8,5%
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În cazul unui cutremur cu aceeași anvergură ca a celui din 1977, daunele în 
zona de locuințe s-ar ridica la aproximativ 6 miliarde de euro (conform 
unui studiu AON).

Gradul redus de penetrare a asigurărilor de locuințe este o problemă 
reală în România și poate avea un impact negativ puternic în cazul unui 
eveniment catastrofal.

Importanța asigurărilor de locuințe

Modificări legislative
UNSAR susține împreună cu PAID 
corecții ale Legii 260/2008 privind 
asigurarea obligatorie de locuință (de 
exemplu: eliminarea restricției pentru 
asigurarea facultativă a clădirilor care 
nu pot fi asigurate obligatoriu, măsuri 
pentru creșterea gradului de 
cuprindere, liberalizarea canalelor de 
distribuție pentru polițele PAD etc.)

Administrarea 
daunelor în cazul unui 
dezastru extins 
UNSAR contribuie 
împreună cu PAID la 
desenarea unui proces 
de administrare a 
daunelor în caz de 
catastrofă majoră.

Proiecte UNSAR pe asigurări 
de locuințe



Creșterea interesului 
pentru asigurările 
facultative.

Creșterea nivelului de 
încredere în industrie.

UNSAR, Obiective 2017

 Beneficii 
fiscale.

 Educație 
financiară.

 Stabilizare
a și 
maturizar
ea pieței 
de 
asigurări. 
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