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Partea I. Principalii indicatorii statistici la data de 31.12.2014 pentru 

activitatea desfăşurată de societățile de asigurare și/sau reasigurare 

- date provizorii - 

 

În anul 2014 au desfășurat activitate un număr de 37 de societăți de asigurare din care: 20 asigurători au 

practicat numai activitate de asigurări generale, 9 asigurători au practicat numai activitate de asigurări 

de viață și 8 asigurători au practicat ambele categorii de asigurare.  

 

1.  Prime brute subcrise 

Din analiza datelor pentru anul 2014 rezultă un volum al primelor brute subscrise pentru cele două 
categorii de asigurare de 8.094.442.855 lei, înregistrându-se o scădere cu 0,34% față de anul 2013 

(8.122.446.891 lei).  

În anul 2014 gradul de penetrare a pieței asigurărilor în PIB a fost de circa 1,21% (conform datelor 

provizorii),  în scădere față de nivelul 1,29% înregistrat în anul 2013, respectiv 1,41 în anul 2012. 

Primele brute subscrise în anul 2014 au următoarea structură în funcție de cele două categorii de 
asigurare: 

a) Asigurările generale în valoare de 6.452.457.944 lei, reprezintă 79,71% din totalul primelor brute 
subscrise în piața asigurărilor şi sunt în scădere cu 0,55% față de anul 2013.  

b) Asigurările de viață în valoare de 1.641.984.911 lei, reprezintă 20,29% din totalul primelor brute 
subscrise în piața asigurărilor şi sunt în creștere cu 0,47% față de anul 2013. 

Tabelul 1. Evoluția primelor brute subscrise pe categorii de asigurări și pe total 

Categorii de asigurări 

31.12.2012 

(lei) 

31.12.2013 

(lei) 

31.12.2014 

(lei) 

Variație 

31.12.2014/31.12.2013 

(%) 

Asigurări generale 6.454.395.818 6.488.150.452 6.452.457.944 -0,55% 

Asigurări de viață 1.802.519.132 1.634.296.439 1.641.984.911 0,47% 

Total 8.256.914.950 8.122.446.891 8.094.442.855 -0,34% 
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Situația primelor 10 societăți de asigurare, în funcție de cota de piață deținută pentru anul 2014, se 

prezintă după cum urmează: 

Tabelul 2. Primele societăți de asigurare, în funcție de cota de piață deținută în 2014 

 

Nr. 

crt. 

Societate 

Total prime subscrise 

(asigurări generale si de 

viață) - lei 

Cota totala de piață 

(%) 

1 ALLIANZ - ŢIRIAC ASIGURĂRI S.A. 984.986.460 12,17 % 

2 OMNIASIG VIG S.A. 860.379.659 10,63 % 

3 ASTRA S.A. 777.240.286 9,60 % 

4 GROUPAMA ASIGURĂRI S.A. 710.847.112 8,78 % 

5 ING ASIGURĂRI DE VIAŢĂ S.A. 613.920.907 7,58 % 

TOTAL (1-5) 3.947.374.424 48,77% 

6 ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A. 575.276.138 7,11 % 

7 CARPATICA ASIG S.A. 553.811.137 6,84 % 

8 EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A. 474.376.061 5,86 % 

9 GENERALI ROMANIA S.A. 462.797.691 5,72 % 

10 UNIQA ASIGURĂRI S.A. 411.597.609 5,08 % 

TOTAL (1-10) 6.425.233.060 79,38% 

Alte societăți 1.669.209.795 20,62% 

TOTAL General 8.094.442.855 100% 

 

Din punct de vedere al repartizării subscrierilor de prime brute pe regiuni de dezvoltare ale României, 

situația a fost următoarea: 

- cea mai importantă pondere a deținut-o orașul București și județul Ilfov (51,23% din prime 

brute subscrise pe teritoriul României); 

- Regiunea Centru (7,72% din prime brute subscrise pe teritoriul României); 

- Regiunea Nord – Est (6,19% din prime brute subscrise pe teritoriul României); 

- Regiunea Nord – Vest (8,36% din prime brute subscrise pe teritoriul României); 

- Regiunea Sud (6,92% din prime brute subscrise pe teritoriul României); 

- Regiunea Sud – Est (6,91% din prime brute subscrise pe teritoriul României); 

- Regiunea Sud – Vest (4,13% din prime brute subscrise pe teritoriul României); 

- Regiunea Vest (5,27% din prime brute subscrise pe teritoriul României). 

Din valoarea totală a primelor brute subscrise pentru cele două categorii de asigurare, în 

cuantum de 8.094.442.855 lei, primele subscrise în România sunt în valoare de 7.829.558.329 

lei (96,73%), iar primele subscrise în alte State Membre ale Uniunii Europene sunt în valoare de 

264.884.526 lei (3,27%).  
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Figura 1. Prime brute subscrise pe regiuni de dezvoltare la data de 31.12.2014 

 

 

1.1. Prime brute subscrise în asigurări generale 

Pentru categoria asigurărilor generale topul primelor 10 societăți de asigurare, în funcție de primele 

brute subscrise pentru această categorie de asigurări este prezentat în tabelul următor. 

Tabelul 3. Primele societăți de asigurări generale, în funcție de cota de piață deținută în 2014 

Nr. 

crt. 
Societate 

Prime subscrise din 

asigurări generale 

 (lei) 

Cota de piață la 
asigurări generale 

(%) 

1 ALLIANZ - ŢIRIAC ASIGURĂRI S.A. 887.784.504 13,76% 

2 OMNIASIG VIG S.A. 860.379.659 13,33% 

3 ASTRA S.A. 767.081.288 11,89% 

4 GROUPAMA ASIGURĂRI S.A. 667.210.507 10,34% 

5 CARPATICA ASIG S.A. 553.811.137 8,58% 

TOTAL (1-5) 3.736.267.095 57,90% 

6 ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A. 477.545.082 7,40% 

7 EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A. 474.376.061 7,35% 

8 UNIQA ASIGURĂRI S.A. 411.597.609 6,38% 

9 GENERALI ROMANIA S.A. 384.525.006 5,96% 

10 CITY INSURANCE S.A. 361.795.907 5,61% 

TOTAL (1-10) 5.846.106.760 90,60% 

Alte societăți 606.351.184 9,40% 

TOTAL GENERAL 6.452.457.944 100% 
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Primele brute subscrise aferente claselor III Asigurări de mijloace de transport terestru, altele decât cele 

feroviare, VIII Asigurări de incendiu și alte calamități naturale și X Asigurări de răspundere civilă auto 

reprezintă 84,46% din totalul primelor brute subscrise pentru activitatea de asigurări generale.  

 

Tabelul 4. Evoluția primelor brute subscrise pe clase de asigurări generale 

Clase 

Prime brute subscrise (lei) 
Modificare absolută 

(lei) 

Variație 

(%) 

31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 
31.12.2014/ 

31.12.2013 

31.12.2014/ 

31.12.2013 

III 1.916.682.149 1.796.496.249 1.692.786.990 -103.709.259 -5,77% 

VIII 1.081.228.539 1.021.907.073 960.187.718 -61.719.355 -6,04% 

X 2.137.043.377 2.461.675.830 2.796.506.971 334.831.141 13,60% 

Alte 
clase 

1.319.441.753 1.208.071.300 1.002.976.265 -205.095.035 -16,98% 

Total 6.454.395.818 6.488.150.452 6.452.457.944 -35.692.508 -0,55% 

 

Clasa X. Asigurări de răspundere civilă pentru vehicule (RCA + CMR) cu un volum al primelor brute 
subscrise de 2.796.506.971 lei, reprezentând 43,34% din totalul subscrierilor pentru asigurări generale, a 
înregistrat în anul 2014 o creştere nominală de 13,60% față de anul 2013.   

Clasa III. Asigurări de mijloace de transport terestru (Casco) cu un volum al primelor brute subscrise de 
1.692.786.990 lei, reprezentând 26,23% din total asigurări generale, a înregistrat în perioada analizată o 
scădere nominală cu 5,77% față de anul 2013.   

Clasa VIII. Asigurări de incendiu şi alte calamități naturale cu un volum al primelor brute subscrise de 
960.187.718 lei, reprezentând 14,88% din totalul subscrierilor pentru asigurări generale, a înregistrat, în 
anul 2014, o scădere nominală de 6,04% față de anul 2013.  

PAID a subscris în anul 2014 prime brute în sumă de 126.632.285 lei, reprezentând 13,19% din volumul 
subscrierilor aferente clasei VIII Asigurări de incendiu şi alte calamități naturale şi 1,96% din total prime 
brute subscrise aferente asigurărilor generale. Nivelul înregistrat în anul 2014 a înregistrat o creştere de 
110,16% față de anul 2013 (60.253.975 lei), respectiv o creștere în mărime absolută de 66.378.310 lei, ca 
urmare a modificării Legii 260/2008 din luna august 2013. 
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Figura 2. Pondere portofoliu pe clase pentru asigurări generale 

 

 

În anul 2014, asigurările încadrate la “alte clase” dețin o pondere de 15,54% în total prime brute 

subscrise aferente asigurărilor generale, în scădere cu 16,98% față de nivelul înregistrat la data de 

31.12.2013. Dintre aceste clase, ponderi mai mari în total asigurări generale dețin următoarele clase:  

- clasa XIII Asigurări de răspundere civilă generală deține o pondere de 4,34%  în total asigurări 

generale. Primele brute subscrise aferente clasei XIII au scăzut în anul 2014 cu 22,53% față de 

anul 2013;  

- clasa IX Alte asigurări de bunuri deține o pondere de 2,59% în total asigurări generale. Primele 

brute subscrise aferente clasei IX au scăzut în anul 2014 cu 3,02% față de anul 2013; 

- clasa XV Asigurări de garanții deține o pondere de 2,46% în total asigurări generale. Primele 

brute subscrise aferente clasei XV au scăzut în anul 2014 cu 24,57% față de anul 2013. 

 

1.2. Prime brute subscrise în asigurări de viață 

 

Asigurările de viață, în valoare de 1.641.984.911 lei, reprezintă 20,29% din totalul primelor brute 

subscrise în piața asigurărilor şi sunt în creștere cu 0,47% față de anul 2013. 

Pentru categoria asigurărilor de viață, cota de piață a primelor 10 societăți de asigurare, în funcție de 

primele brute subscrise pentru această categorie de asigurări este prezentată în tabelul următor.  
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Tabelul 5. Primele societăți de asigurări de viață, în funcție de cota de piață deținută în 2014 

Nr. 

crt. 
Societate 

Prime subscrise din 

asigurări de viață 

 (lei) 

Cota de piață 

(%) 

1 ING ASIGURĂRI DE VIAŢĂ S.A. 613.920.907 37,39% 

2 METROPOLITAN LIFE ASIGURĂRI S.A.  264.356.617 16,10% 

3 
BCR ASIGURĂRI DE VIAŢĂ VIENNA INSURANCE 
GROUP S.A. 

143.831.041 8,76% 

4 ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A. 97.731.056 5,95% 

5 ALLIANZ - ŢIRIAC ASIGURĂRI S.A. 97.201.956 5,92% 

TOTAL (1-5) 1.217.041.577 74,12% 

6 BRD ASIGURĂRI DE VIAŢĂ S.A. 78.897.561 4,81% 

7 GENERALI ROMANIA S.A. 78.272.685 4,77% 

8 EUROLIFE ERB ASIGURĂRI DE VIAŢĂ S.A.  74.026.687 4,51% 

9 GRAWE ROMANIA ASIGURARE S.A. 47.095.525 2,87% 

10 GROUPAMA ASIGURĂRI S.A. 43.636.605 2,66% 

TOTAL (1-10) 1.538.970.640 93,73% 

Alte clase 103.014.271 6,27% 

TOTAL PBS asigurări de viață 1.641.984.911 100% 

 

În categoria asigurărilor de viață ponderi semnificative în structura portofoliului înregistrează clasele AI și 
AIII, care dețin împreună 94,90% din total.  

1. Clasa AI Asigurări de viață, anuități și asigurări de viață suplimentare reprezentau 61,15% din 

total, înregistrând o scădere de 2,05% față de anul 2013; 

2. Clasa AIII Asigurări de viață și anuități care sunt legate de fonduri de investiții reprezintă 

33,75% din total, în creștere cu 1,89% față de anul 2013. 

 

Tabelul 6. Dinamica primelor brute subscrise pentru asigurările de viață 

Clasa 

Prime brute subscrise pentru asigurările de viață (lei) 
Modificare 

absolută (lei) 

Ritm de 

creștere (%) 

31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 
31.12.2014/ 

31.12.2013 

31.12.2014/ 

31.12.2013 

AI 1.106.597.613 1.025.144.246 1.004.093.844 -21.050.402 -2,05 

AIII 626.278.317 543.896.343 554.154.028 10.257.685 1,89 

Alte clase 69.643.202 65.255.850 83.737.039 18.481.189 28,32 

Total 1.802.519.132 1.634.296.439 1.641.984.911 7.688.472 0,47 
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Figura 3. Evoluția structurii portofoliului pe clase pentru asigurările de viață 

 

Din datele prezentate mai sus rezultă faptul că, la data de 31.12.2014: 

- clasa AI “Asigurări de viață, anuități şi asigurări de viață suplimentare” a înregistrat o 

scădere în mărimi absolute de 21.050.402 lei, respectiv o scădere de 2,05% față de anul 2013; 

- clasa AIII “Asigurări de viață şi anuități care sunt legate de fonduri de investiții” a înregistrat 

o creștere în mărime absolută de 10.257.685 lei, respectiv o creștere de 1,89% față de anul 2013; 

- categoria “alte clase” a avut un ritm de creștere de 28,32%, care în mărimi absolute a 

însemnat o creștere cu 18.481.189 lei. Această categorie include următoarele clase:  

 clasa AII Asigurări de căsătorie, asigurări de naştere a înregistrat o scădere de 12,0% 

față de anul 2013; 

 clasa AIV Asigurări permanente de sănătate a avut o creștere de 0,13% față de anul 

2013; 

 clasa BI Accidente şi boală a înregistrat o creștere nominală de 8,37% față de anul 

2013; 

 clasa BII Asigurări de sănătate a înregistrat o creștere nominală de 59,73% față de 

anul 2013. 
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2. Indemnizații brute plătite  

 
În anul 2014, societățile de asigurare au raportat indemnizații brute plătite, cumulat pentru cele două 

categorii de asigurări, în sumă de 4.844.859.161 lei, înregistrând o scădere cu 2,78% față de anul 2013 

(4.983.199.308 lei). 

Din valoarea totală a indemnizațiilor brute plătite: 

 4.027.851.470 lei sunt aferente contractelor de asigurări generale (83,14%), înregistrând o 

scădere de 4,49% față de anul 2013 (4.217.170.541 lei); 

 817.007.691 lei sunt sume plătite pentru indemnizații brute, maturități şi răscumpărări plătite de 
asigurători aferente asigurărilor de viață, înregistrând o creștere de 6,65% față de anul 2013 
(766.028.767 lei). 

Situația indemnizațiilor brute plătite pentru cele două categorii de asigurare este prezentată în tabelul 

următor. 

Tabelul 7. Indemnizații brute plătite pentru cele două categorii de asigurare 

Perioada 

Total indemnizații 
plătite pentru  

asigurările generale 

şi de viață 

(lei) 

Variație 

(%) 

Indemnizații 
brute plătite 

pentru asigurările 

generale (lei) 

Ritm de 

creștere 
(%) 

Indemnizațiile brute, 

maturități şi 

răscumpărări plătite 
pentru asigurări de 

viață (lei) 

Variație 

(%) 

31.12.2012 5.183.371.291 - 4.453.717.618 - 729.653.673 - 

31.12.2013 4.983.199.308 -3,86 4.217.170.541 -5,31 766.028.767 4,99 

31.12.2014 4.844.859.161 -2,78 4.027.851.470 -4,49 817.007.691 6,65 

 

 

2.1. Indemnizații brute plătite aferente asigurărilor generale  
 

În tabelul de mai jos este prezentat un clasament al asigurătorilor care au raportat cele mai mari sume 

reprezentând indemnizații brute plătite la 31.12.2014 pentru categoria asigurărilor generale. 
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Tabelul 8 Primele societăți de asigurări generale, în funcție de indemnizațiile brute plătite 

Societatea 

Indemnizații brute 
plătite 

(lei) 

Ponderea în total 

indemnizații brute 

plătite (%) 

1 OMNIASIG VIG S.A. 667.782.861 16,58% 

2 ASTRA S.A. 493.887.541 12,26% 

3 UNIQA ASIGURĂRI S.A. 478.831.616 11,89% 

4 GROUPAMA ASIGURĂRI S.A. 466.134.540 11,57% 

5 ALLIANZ - ŢIRIAC ASIGURĂRI S.A. 403.962.648 10,03% 

TOTAL (1-5) 2.510.599.206 62,33% 

6 CARPATICA ASIG S.A. 348.264.056 8,65% 

7 EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A. 309.957.527 7,70% 

8 ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A. 294.506.977 7,31% 

9 GENERALI ROMANIA S.A. 215.814.148 5,36% 

10 CITY INSURANCE S.A. 172.039.573 4,27% 

Total (1-10) 3.851.181.487 95,61% 

Alte societăți 176.669.983 4,39% 

Total indemnizații brute plătite AG 4.027.851.470 100% 

  

Cea mai mare pondere în totalul indemnizațiilor brute plătite pentru asigurările generale o dețin plățile 
aferente următoarelor clase, reprezentând împreună 93,0%. 

- clasa X - asigurările de răspundere civilă pentru vehicule, cu un volum al indemnizațiilor brute 
plătite de 1.957.768.143 lei, reprezintă 48,61% din totalul indemnizațiilor brute plătite pentru asigurările 
generale şi au înregistrat o creștere de 1,61% față de anul 2013. Cele mai mari plăți aferente acestei 

clase au fost raportate de următoarele societăți: Astra SA (338,89 mil. lei), Carpatica Asig SA (315,16 mil. 

lei), Euroins SA (292,90 mil. lei) şi Omniasig VIG SA (223,75 mil. lei); 

- clasa III - asigurări de mijloace de transport terestru (Casco), cu un volum al indemnizațiilor 
brute plătite de 1.444.303.116 lei, reprezintă 35,86% din totalul indemnizațiilor brute plătite pentru 
asigurările generale şi au înregistrat o scădere de 18,15% față de anul 2013. Cele mai mari plăți aferente 

acestei clase au fost raportate de următoarele societăți: Groupama Asigurări S.A. (265,69 mil. lei), Uniqa 

Asigurări S.A. (261,40 mil. lei), Omniasig VIG S.A. (257,43 mil. lei) şi Allianz-Ţiriac Asigurări S.A. (235,59 

mil. lei); 

- clasa VIII - asigurări de incendiu şi alte calamități naturale, cu un volum al indemnizațiilor brute 
plătite de 204.822.759 lei, reprezintă 5,09% din total plăți aferente asigurărilor generale şi au înregistrat 
o scădere de 7,44% față de anul 2013. Indemnizațiile cele mai mari plătite pentru această clasa au 

raportat societățile: Omniasig VIG S.A. (41,19 mil. lei), Groupama Asigurări S.A. (35,41 mil. lei) şi Uniqa 

Asigurări S.A. (26,62 mil. lei); 

- clasa XIII - asigurări de răspundere civilă generală, cu un volum al indemnizațiilor brute plătite 
de 139.163.847 lei, reprezintă 3,46% din total plăți aferente asigurărilor generale şi a crescut de 3,8 ori 
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față de anul 2013. Cele mai mari plăți aferente acestei clase au fost raportate de următoarele societăți: 
Omniasig VIG S.A. (99,59 mil. lei), City Insurance S.A. (18,71 mil. lei) şi Asirom VIG S.A. (6,55 mil. lei). 

Evoluția indemnizatiilor brute plătite pentru asigurările generale pe clase de asigurări se prezintă astfel: 

Tabelul 9. Evoluția indemnizațiilor brute plătite pentru asigurările generale pe clase de asigurări 

Clase 

Indemnizațiile brute plătite 

pentru asigurările generale (lei) 

Modificare 

absolută (lei) 

Variație 

(%) 

31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 
31.12.2014/ 

31.12.2013 

31.12.2014/ 

31.12.2013 

BIII 1.947.134.155 1.764.679.548 1.444.303.116 -320.376.432 -18,15% 

BVIII 218.520.305 221.300.511 204.822.759 -16.477.752 -7,45% 

BX 1.862.712.485 1.926.727.101 1.957.768.143 31.041.042 1,61% 

BXIII 58.342.568 36.642.972 139.163.847 102.520.875 279,78% 

Alte clase 367.008.105 267.820.409 281.793.605 13.973.196 5,22% 

Total IBP 4.453.717.618 4.217.170.541 4.027.851.470 -189.319.071 -4,49% 

 

 

Figura 4. Ponderea indemnizațiilor brute plătite pe clase pentru asigurările generale 

 

 

2.2 Situația sumelor plătite pentru indemnizațiile brute, maturități și 

răscumpărări aferente asigurărilor de viață  
 

Pentru categoria asigurări de viață au fost plătite, în anul 2014, indemnizații brute, maturități şi 
răscumpărări în sumă de 817.007.691 lei, în creștere cu 6,65% față de anul 2013 (766.028.767 lei).  
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La data de 31.12.2014, pentru categoria asigurărilor de viață, topul primelor 10 societăți de asigurare în 

funcție de volumul indemnizațiilor brute, maturităților şi al răscumpărărilor plătite se prezintă astfel:  

Tabelul 10. Topul primelor 10 societăți de asigurare în funcție de volumul indemnizațiilor brute, maturităților şi al 

răscumpărărilor plătite 

 

În anul 2014, cele mai mari plăți au fost efectuate pentru următoarele clase de asigurare: 

- clasa AI  Asigurări de viață, anuități şi asigurări de viață suplimentare, reprezentând 44,90% 

(366.826.513 lei) din total plăți efectuate, a înregistrat o scădere de 8,53% față de anul 2013 

(401.049.615 lei); 

- clasa AIII Asigurările de viață şi anuități care sunt legate de fonduri de investiții, reprezentând 

51,74% (422.738.416 lei) din total, a înregistrat o scădere de 22,49% față de anul 2013 

(345.111.861 lei). 

 

 

 

 

Nr.crt. Societatea 

Indemnizații brute, 

maturități şi 

răscumpărări plătite (lei) 

Ponderea în total 

indemnizații brute plătite 
pentru 

asigurările de viață  (%) 

1 ING ASIGURĂRI DE VIAŢĂ S.A. 331.119.526 40,53% 

2 
BCR ASIGURĂRI DE VIAŢĂ VIENNA 
INSURANCE GROUP S.A. 

117.155.326 14,34% 

3 METROPOLITAN LIFE ASIGURĂRI S.A. 92.670.215 11,34% 

4 ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A. 62.250.111 7,62% 

5 ALLIANZ - TIRIAC ASIGURĂRI S.A. 52.234.692 6,39% 

Total (1-5) 655.429.870 80,22% 

6 GENERALI ROMANIA  S.A. 42.942.214 5,26% 

7 EUROLIFE ERB ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A. 36.847.984 4,51% 

8 GRAWE ROMANIA ASIGURARE S.A. 19.118.607 2,34% 

9 GROUPAMA ASIGURĂRI S.A. 14.793.311 1,81% 

10 AXA LIFE INSURANCE S.A. 14.468.650 1,77% 

Total (1-10) 783.600.636 95,91% 

Alte societăți 33.407.055 4,09% 

Total indemnizații brute, maturități şi 

răscumpărări plătite (lei) 

817.007.691 

 
100% 
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Tabelul 11. Evoluția structurii indemnizațiilor brute, maturităților şi răscumpărărilor plătite pentru principalele clase de 

asigurări de viață 

Clase 

Indemnizațiile brute, maturități şi 

răscumpărări (lei) 
Modificare absolută 

Ritm de creștere 
(%) 

31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 
31.12.2014/ 

31.12.2013 

31.12.2014/ 

31.12.2013 

AI 406.669.625 401.049.615 366.826.513 -34.223.102 -8,53% 

AIII 304.978.127 345.111.861 422.738.416 77.626.555 22,49% 

alte clase 18.005.921 19.867.291 27.442.762 7.575.471 38,13% 

Total 729.653.673 766.028.767 817.007.691 50.978.924 6,65% 

 

Figura 5. Evoluția structurii ponderii indemnizațiilor brute, maturități şi răscumpărări plătite pe clase de asigurări de viață 

 
 

2.2.1. Situația răscumpărărilor plătite de asigurători 

 

În anul 2014, volumul sumelor plătite cu titlu de răscumpărări (totale şi parțiale),  la cererea asiguraților, a 

înregistrat o scădere nominală cu 13,84% față de anul 2013.  

Evoluția răscumpărărilor totale şi parțiale plătite de asigurători, aferente contractelor de asigurări de viață, 

este prezentată în tabelul următor: 

Tabelul 12. Evoluția răscumpărărilor totale şi parțiale plătite de asigurători aferente contractelor de asigurări de viață 

Indicatori 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 

Modificare 

absolută 

31.12.2014/ 

31.12.2013 

(%) 

Ritm de creștere 
31.12.2014/ 

31.12.2013 

(%) 

Valoarea răscumpărărilor 
plătite, din care (lei): 

429.798.250 438.075.853 377.439.746 -60.636.107 -13,84 

- Răscumpărări totale (lei) 308.730.805 343.409.080 294.483.329 -48.925.751 -14,25 

- Răscumpărări parțiale (lei) 121.067.444 94.666.773 82.956.417 -11.710.356 -12,37 
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Din valoarea cumulată a răscumpărărilor raportate de asigurători pentru anul 2014, suma de 

150.422.553 lei reprezintă plățile efectuate pentru răscumpărările totale (78,02% din total 

răscumpărări). Acestea au înregistrat o scădere de 14,25% față de anul 2013. 

Răscumpărările parțiale au reprezentat 21,98% din valoarea totală a răscumpărărilor plătite şi au 

înregistrat o scădere nominală de 12,37% față de anul 2013. 

Clasa AIII - Asigurări de viață şi anuități legate de fonduri de investiții asigurări de viață, cu răscumpărări 

în valoare de 258.799.879 lei, a înregistrat ponderea cea mai mare (68,57%) din răscumpărările totale şi 

parțiale plătite în anul 2014. 

Figura 6 Evoluția primelor brute subscrise și a indemnizațiilor brute plătite pentru AG 

 

 

Figura 7. Evoluția primelor brute subscrise și a indemnizațiilor brute plătite pentru AV 

 
 



Autoritatea de Supraveghere Financiară                                  Evoluția pieței de asigurări în anul 2014 

14 

 

Figura 8. Evoluția primelor brute subscrise și a indemnizațiilor brute plătite pentru AG și AV 

 
 
Din analiza graficelor de mai sus se pot constata următoarele: 
- la data de 31.12.2014, pentru categoria asigurărilor generale, indemnizațiile brute plătite reprezintă 

62,43% din valoarea primelor brute subscrise, în scădere față de anul 2013, când reprezentau 65%; 
- pentru categoaria asigurărilor de viață, indemnizațiile brute plătite au reprezentat 49,76% din 

valoarea primelor brute subscrise, în creștere față de anul 2013, când reprezentau 46,88%. 

Pentru întreaga piață a asigurărilor, ponderea indemnizațiilor brute plătite în primele brute subscrise a 
scăzut,de la 61,35% la data de 31.12.2013,la 59,86% la data de 31.12.2014. 

 

3. Situația indicatorilor privind asigurările de locuințe la data de 31.12.2014 

 
În tabelul de mai jos este prezentata Situația în evoluție a indicatorilor asigurărilor de locuințe facultative 

şi obligatorii. 

Tabelul 13. Situația în evoluție a indicatorilor asigurărilor de locuințe facultative şi obligatorii 

Perioada Indicatori  

 

Total prime brute subscrise şi indemnizații brute plătite aferente clasei VIII - Asigurări 
de incendiu şi alte calamități naturale 

Total prime brute 

subscrise şi 
indemnizații brute 

plătite aferente 

clasei VIII (lei) 

Asigurări 
facultative de 

locuințe (lei) 

Asigurări 
obligatorii de 

locuințe (lei) 

Asigurări, altele decât 

cele facultative şi 

obligatorii de locuințe 
aferente clasei VIII (lei) 

31.12.2012 

Prime brute subscrise 1.081.228.539 565.773.166 24.200.893 491.254.480 

Indemnizații brute 
plătite 

218.520.305 76.678.178 276.689 141.565.438 

31.12.2013 

Prime brute subscrise 1.021.907.073 548.361.838 60.253.975 413.291.260 

Indemnizații brute 
plătite 

221.300.511 58.333.736 473.496 162.493.279 

31.12.2014 

Prime brute subscrise 960.187.718 348.671.847 126.632.285 484.883.586 

Indemnizații brute 

plătite 
204.822.759 59.037.973 2.968.227 142.816.559 
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Figura 9. Dinamica primelor brute subscrise şi a indemnizațiilor brute plătite pentru clasa B VIII - Asigurări de incendii şi alte 

calamități naturale 

 

 

 

Figura 10. Dinamica volumului primelor brute subscrise aferente asigurărilor obligatorii şi facultative de locuințe 
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Figura 11. Dinamica volumului indemnizațiilor brute plătite aferente asigurărilor obligatorii şi facultative de locuințe 

 

În ceea ce priveşte distribuția primelor brute subscrise aferente clasei VIII - Asigurări de incendii şi alte 

calamități naturale pe zone de dezvoltare din România, situația a fost următoarea: 

- Bucureşti şi Ilfov a deținut 48,64% din volumul de prime brute subscrise pe teritoriul României 

aferente clasei VIII; 

- Regiunea Centru a deținut 9,31% din volumul de prime brute subscrise pe teritoriul României 

aferente clasei VIII; 

- Regiunea Nord – Est a deținut 8,04% din volumul de prime brute subscrise pe teritoriul 

României aferente clasei VIII; 

- Regiunea Nord – Vest a deținut 8,02% din volumul de prime brute subscrise pe teritoriul 

României aferente clasei VIII; 

- Regiunea Sud a deținut 7,48% din volumul de prime brute subscrise pe teritoriul României 

aferente clasei VIII; 

- Regiunea Sud-Est a deținut 7,49% din volumul de prime brute subscrise pe teritoriul României 

aferente clasei VIII; 

- Regiunea Sud – Vest a deținut 3,47% din volumul de prime brute subscrise pe teritoriul 

României aferente clasei VIII; 

- Regiunea Vest a deținut 6,33% din volumul de prime brute subscrise pe teritoriul României 

aferente clasei VIII. 
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Figura 12. Distribuția primelor brute subscrise pentru asigurările generale aferente clasei VIII pe zone de dezvoltare  

la data de 31.12.2014 

 

Distribuția pe regiuni de dezvoltare a primelor brute subscrise aferente clasei VIII - Asigurări de incendiu 

şi alte clamități naturale este foarte apropiată de distribuția pe regiuni de dezvoltare a primelor brute 

subscrise aferente asigurărilor generale. 

Situația indicatorilor pentru asigurările facultative de locuințe este prezentată în tabelul de mai jos. 

Tabelul 14. Situația indicatorilor pentru asigurările facultative de locuințe 

Indicatori 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 

Ritm de creștere (%) 

31.12.2013/ 

31.12.2012 

31.12.2014/ 

31.12.2013 

Număr de contracte în vigoare (buc.) 3.324.910 2.462.765 1.839.136 -25,93% -25,32% 

Prime brute subscrise (lei) 565.773.166 548.361.838 348.671.847 -3,08% -36,42% 

Prime brute cedate în reasigurare (lei) 154.127.843 134.058.819 102.190.160 -13,02% -23,77% 

Ponderea primelor brute cedate în 

total prime brute subscrise (%) 
27,24% 24,45% 29,31% - - 

Indemnizații brute plătite (lei) 76.678.178 58.333.736 59.037.973 -23,92% 1,21% 
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Figura 13. Evoluția primelor brute subscrise, a primelor brute cedate în reasigurare, a indemnizațiilor brute plătite pentru 
asigurările facultative de locuințe 

 

 

4. Rata daunei  
 

Tabelul 15 Dinamica ratei daunei în 2014 

 

Rata daunei la 

31.03.2014 

(%) 

Rata daunei la 

30.06.2014 

(%) 

Rata daunei la 

30.09.2014 

(%) 

Rata daunei la 

31.12.2014 

(%) 

Total asigurări generale din care: 70,88 69,00 71,26 66,85 

B III - Asigurări de mijloace de transport terestru 83,88 81,46 79,18 79,55 

B VIII - Asigurări de incendiu şi alte calamități 

naturale 
26,10 29,12 34,65 27,38 

B X - Asigurări de răspundere civilă pentru 

autovehicule 
93,89 90,32 89,21 81,78 

 

Din analiza datelor prezentate mai sus au rezultat următoarele: 

- per total asigurări generale, în ultimele 12 luni, rata daunei a înregistrat o scădere cu 5,69%;  

- la nivelul claselor III - Asigurări de mijloace de transport terestru şi X Asigurări de răspundere 

civilă pentru autovehicule s-au înregistrat, de asemenea, scăderi cu 5,16% şi, respectiv, cu 12,90%; 

- rata daunei pentru clasa VIII - Asigurări de incendiu şi alte calamități naturale a înregistrat o 

creștere cu 4,89%. 
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Tabelul 16. Evoluția trimestrială a ratei cheltuielilor şi ratei daunei în 2014 

 

31.03.2014 30.06.2014 30.09.2014 31.12.2014 

Rata 

cheltuielilor 

 (%) 

Rata 

combinată 

 (%) 

Rata 

cheltuielilor 

(%) 

Rata 

combinată 

(%) 

Rata 

cheltuielilor 

(%) 

Rata 

combinată 

(%) 

Rata 

cheltuielilor 

(%) 

Rata 

combinată 

(%) 

Total asigurări 
generale din care: 

39,66 110,54 40,72 109,72 41,20 112,46 39,66 106,51 

B III - Asigurări de 

mijloace de 

transport terestru 

36,55 120,43 36,68 118,14 36,89 116,07 36,14 115,69 

B VIII - Asigurări 
de incendiu şi alte 

calamități 

naturale 

41,65 67,75 44,59 73,71 45,16 79,81 42,06 69,43 

B X - Asigurări de 

răspundere civilă 

pentru 

autovehicule 

41,54 135,43 42,77 133,09 42,63 131,83 39,94 121,72 

 

Tabelul 17. Dinamică rata daunei și rata cheltuielilor 

 
Ritm de modificare rata 

cheltuielilor T4 2014/T1 2014 (%) 

Ritm de modificare rata combinată 

T4 2014/T1 2014 (%) 

Total asigurări generale din care: 0,00 -3,65 

B III - Asigurări de mijloace de 

transport terestru 
-1,12 -3,93 

B VIII - Asigurări de incendiu şi 

alte calamități naturale 
0,97 2,48 

B X - Asigurări de răspundere 

civilă pentru autovehicule 
-3,86 -10,12 

  

În orizontul de timp analizat, atât pe total clase de asigurări generale, cât şi la nivelul a două din cele trei 
clase analizate, anume B III şi B X, s-au înregistrat reduceri ale ratei cheltuielilor şi ratei daunei 
combinată. La nivelul clasei B III rata daunei combinată pe ultimele 12 luni a înregistrat o creștere cu 
peste 2,4%. 

 

5. Activitatea de reasigurare 
 

La data de 31.12.2014, un număr de 26 societăți de asigurare au cedat riscuri în reasigurare pentru 
asigurările generale şi 16 societăți pentru asigurările de viață. Valoarea totală a primelor subscrise 
cedate în reasigurare la data de 31.12.2014 a fost de 1.906.048.538 lei, reprezentând 23,55% din total 
prime brute subscrise de societățile de asigurare din România în aceeași perioadă. Față de valoarea 
primelor subscrise cedate în reasigurare, în perioada similară a anului anterior, variația în sumă de 
428.846.082 lei reprezintă o scădere în valori nominale cu 18,37%. 
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Cea mai mare pondere în primele brute subscrise cedate în reasigurare în 2014 o ocupă asigurările 
generale. Pentru această categorie au fost cedate în reasigurare prime brute subscrise în valoare de 
1.856.732.831 lei, reprezentând 28,78% din total prime brute subscrise pentru asigurări generale.    

În ceea ce priveşte asigurările de viață, nivelul primelor cedate în reasigurare scade uşor având o 
pondere de 3,00% din total prime brute subscrise pentru asigurări de viață. 

La 31.12.2014, activitatea de primiri în reasigurare a cunoscut o scădere cu 9.566.139 lei, constând într-o 
scădere cu 26,73% față de aceeași perioada a anului precedent, ponderea covârşitoare fiind primirile în 
reasigurare pentru activitatea de asigurări generale.  

 

Figura 14. Dinamica primelor brute subscrise şi ale primelor subscrise cedate în reasigurare 2011-2014 

- milioane lei - 

 

Valoarea veniturilor înregistrate de la reasigurători din indemnizații recuperate, în baza contractelor de 
reasigurare încheiate, au fost la 31.12.2014 de 1.202.114.522 lei, în scădere față de 31.12.2013 cu 
305.124.524 lei, reprezentând o scădere cu 20,24% în valori nominale.  

Pentru categoria asigurărilor generale, cele mai mari ponderi în valoarea totală a primelor cedate în 

reasigurare au fost înregistrate pe următoarele clase de asigurare: 

a) clasa VIII – Asigurări de incendiu şi alte calamități naturale înregistrează un volum al primelor 

cedate în reasigurare de 452.390.258 lei, reprezentând 47,11% din total prime brute subscrise pentru 

această clasă de asigurare şi 24,36% din total prime cedate în reasigurare pentru asigurările generale. 

Față de aceeași perioadă a anului 2013 se constată o scădere în valori nominale a primelor subscrise 

cedate în reasigurare pentru această clasa de asigurare cu 12,15%. 
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Tabelul 18. Principalii indicatori ai activității de reasigurare aferente clasei de asigurări generale B VIII pentru 2013 şi 2014 

Indicatori 

  

Asigurări generale - clasa B VIII 

31.12. 2013 31.12.2014 

Prime brute subscrise (lei) 1.021.907.073 960.187.718 

Prime cedate în reasigurare (lei) 514.941.382 452.390.258 

Ponderea primelor cedate în total prime brute subscrise (%) 50,39% 47,11% 

Comisioanele primite pentru cedări în reasigurare (lei) 81.084.439 67.030.568 

Ponderea comisioanelor primite pentru cedări în reasigurare (%) 15,75% 14,82% 

Veniturile înregistrate de la reasigurători din indemnizații recuperate (lei) 83.580.976 61.935.868 

Ponderea veniturilor înregistrate de la reasigurători din indemnizații 
recuperate (%) 

16,23% 13,69% 

 
Pentru daunele produse, veniturile înregistrate de la reasigurători din indemnizații recuperate au fost în 

sumă de 61.935.868 lei, reprezentând 30,94% din valoarea indemnizațiilor brute plătite pentru această 

clasă.  

 

b) clasa X Asigurări de răspundere civilă a autovehiculelor, cu un volum al primelor cedate în 

reasigurare de 696.645.796 lei, reprezentând 24,91% din volumul primelor subscrise pe această clasă de 

asigurare şi 36,55% din total prime cedate în reasigurare pentru asigurările generale. Față de aceeași 
perioadă a anului precedent se constată o scădere a valorii primelor subscrise cedate în reasigurare 

pentru această clasă cu 9,97%. 

Tabelul 19. Principalii indicatori ai activității de reasigurare aferente clasei de asigurări generale B X Asigurări de răspundere 

civilă a autovehiculelor în 2013 şi 2014 

Indicatori 
Asigurări generale - clasa BX 

31.12.2013 31.12.2014 

Prime brute subscrise (lei) 2.461.675.830 2.796.506.971 

Prime cedate în reasigurare (lei) 773.761.857 696.645.796 

Ponderea primelor cedate în total prime brute subscrise (%) 31,43% 24,91% 

Comisioanele primite pentru cedări în reasigurare (lei) 50.871.691 148.871.214 

Ponderea comisioanelor primite pentru cedări în reasigurare (%) 6,57% 21,37% 

Veniturile înregistrate de la reasigurători din indemnizații recuperate 

(lei) 
865.054.232 538.331.910 

Ponderea veniturilor înregistrate de la reasigurători din indemnizații 
recuperate (%) 

111,80% 77,27% 

 

Pentru daunele produse, veniturile îinregistrate de la reasigurători din indemnizații recuperate au fost în 

sumă de 538.331.910 lei. Raportate la totalul indemnizațiilor brute plătite pentru această clasă de 

asigurări la 31.12.2014 indemnizațiile recuperate de la reasigurători au reprezentat 27,50%. 

 

c) clasa III  Asigurări de mijloace de transport terestru, altele decât cele feroviare, cu un volum al 

primelor cedate de 416.852.679 lei, reprezintă 24,63% din totalul primelor subscrise pentru această 
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clasă de asigurări şi 22,45% din totalul primelor cedate în reasigurare pentru asigurările generale. Față 

de aceeași perioadă a anului 2013 se constată o scădere a valorii primelor subscrise cedate în 

reasigurare pentru această clasa de asigurare cu 25,27% în valori nominale. 

Principalii indicatori ai activității de reasigurare aferente clasei de asigurări generale BIII în 2013 şi 2014 

se prezintă după cum urmează: 

 

Tabelul 20. Principalii indicatori ai activității de reasigurare aferente clasei de asigurări generale BIII în 2013 şi 2014 

Indicatori 

 

Asigurări generale - clasa B III 

31.12.2013 31.12.2014 

Prime brute subscrise (lei) 1.796.496.249 1.692.786.990 

Prime cedate în reasigurare (lei) 644.014.606 416.852.679 

Ponderea primelor cedate în total prime brute subscrise (%) 35,85% 24,63% 

Comisioanele primite pentru cedări în reasigurare (lei) 166.926.809 109.087.377 

Ponderea comisioanelor primite pentru cedări în reasigurare(%) 25,92% 26,17% 

Veniturile înregistrate de la reasigurători din indemnizații recuperate 

(lei) 
450.933.695 364.956.905 

Ponderea veniturilor înregistrate de la reasigurători din indemnizații 
recuperate (%) 

70,02% 87,55% 

 

Pentru daunele produse, veniturile înregistrate de la reasigurători din indemnizații recuperate au fost în 

sumă de 364.956.905 lei, în scădere nominală cu 19,07% față de aceeași perioadă a anului 2013. Aceste 

indemnizații reprezintă 25,27% din total indemnizații brute plătite de asigurători pentru această clasă de 

asigurare.  

   

d) alta clasă, care a înregistrat modificări semnificative față de 31.12.2014, din punct de vedere al  

cedărilor în reasigurare, este clasa XIII Asigurări de răspundere civilă generală. Volumul primelor brute  

subscrise a înregistrat o scădere cu 22,53% față de 31.12.2013, în timp ce primele brute subscrise cedate 

în reasigurare au înregistrat o scădere în valori nominale cu 10,32%, înregistrând un volum de 

106.719.645 lei.  

Pentru daunele produse, veniturile înregistrate de la reasigurători din indemnizații recuperate au fost în 
sumă de 120.517.235 lei, în creștere nominală cu 519,97% față de aceeași perioadă a anului 2013. 

Principalii indicatori ai activității de reasigurare aferente clasei de asigurări generale XIII în 2013 şi 2014 
se prezintă după cum urmează: 
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Tabelul 21. Principalii indicatori ai activității de reasigurare aferente clasei de asigurări generale XIII în 2013 şi 2014 

 

 

6. Rezervele tehnice brute constituite de asigurători 

 

La data de 31.12.2014, valoarea rezervelor tehnice brute constituite de asigurători pentru asigurările 

generale şi de viață este de 13.693.767.754 lei, din care: 

- 7.543.624.127 lei, reprezintă rezervele tehnice brute aferente asigurărilor generale;   

- 6.150.143.627 lei, reprezintă rezervele tehnice brute aferente asigurărilor de viață.   

 Partea cedată reasigurătorilor din rezervele tehnice brute este de 2.007.973.357 lei, din care: 

- pentru asigurările generale partea cedată din rezervele tehnice brute era de 1.969.914.897 lei; 

- pentru asigurările de viață partea cedată din rezervele tehnice brute era de 38.058.460 lei. 

Tabelul 22. Structura rezervelor tehnice brute pe AG și AV 

Data 

Structura rezervelor tehnice brute pe cele două categorii de asigurări (lei) 

Asigurări generale Asigurări de viață 
Total asigurări generale şi 

asigurări de viață 

31.12.2012 6.971.815.101 5.477.203.711 12.449.018.812 

31.12.2013 7.340.812.161 5.868.974.592 13.209.786.753 

31.12.2014 7.543.624.127 6.150.143.627 13.693.767.754 

Modificare procentuală 

31.12.2014/31.12.2013 (%) 
2,76 4,79 3,66 

 

 

 

Indicatori 

 

Asigurări generale - clasa BXIII 

31.12.2013 31.12.2014 

Prime brute subscrise (lei) 361.491.622 280.055.199 

Prime cedate în reasigurare (lei) 118.995.940 106.719.645 

Ponderea primelor cedate în total prime brute subscrise (%) 32,92% 38,11% 

Comisioanele primite pentru cedări în reasigurare (lei) 15.502.768 12.675.189 

Ponderea comisioanelor primite pentru cedări în reasigurare (%) 13,03% 11,88% 

Veniturile înregistrate de la reasigurători din indemnizații 
recuperate (lei) 

19.439.237 120.517.235 

Ponderea veniturilor înregistrate de la reasigurători din 

indemnizații recuperate (%) 
16,34% 112,93% 
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7. Active admise să acopere rezervele tehnice  
  

La data de 31.12.2014, valoarea activelor admise conform normelor să acopere rezervele tehnice brute 

pentru cele două categorii de asigurare este de 15.084.981.757 lei, în creștere cu 5,55% față de 

31.12.2013. Având în vedere creşterea activelor admise să acopere rezervele tehnice brute cu 5,55% față 

de perioada precedentă şi creşterea rezervelor tehnice brute cu 3,66% față de perioada precedentă, 

gradul de acoperire al rezervelor tehnice cu active admise a crescut la 110,16% față de 108,19% 

înregistrat la 31.12.2013. 

Tabelul 23. Indicatori asigurări generale şi de viață 

Indicatori asigurări generale şi de viață 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 

Active admise total (AG+AV) lei 14.259.927.537 14.292.232.504 15.084.981.757 

Rezerve tehnice brute (AG+AV) lei 12.449.018.814 13.209.786.755 13.693.767.927 

Gradul de acoperire (active/rezerve) (%) 114,55% 108,19% 110,16% 

 

8. Situația coeficientului de lichiditate 
 

Evoluția elementelor luate în calculul coeficientului de lichiditate pentru activitatea de asigurări generale 

sunt prezentate în tabelul de mai jos.  

Tabelul 24 Indicatori coeficientul de lichiditate în cazul AG 

Indicatori 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 

Ritm de 

creștere 
31.12.2014/ 

31.12.2013 (%) 

Active lichide (lei) 3.315.248.657 3.520.629.613 4.109.130.324 16,72 

Obligații pe termen scurt (lei) 2.079.634.223 2.401.874.303 2.553.879.367 6,33 

Coeficientul de lichiditate 1,60 1,47 1,61 - 

 

Evoluția elementelor luate în calculul coeficientului de lichiditate pentru asigurările de viață sunt 

prezentate în tabelul de mai jos.  

Tabelul 25. Indicatori coeficientul de lichiditate în cazul AV 

Indicatori  

31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 

Ritm de creștere 
31.12.2014/ 

31.12.2013 (%) 

Active lichide (lei) 3.493.140.901 3.694.269.830 4.215.926.409 14,12 

Obligații pe termen scurt (lei) 758.731.682 797.003.277 836.944.297 5,01 

Coeficientul de lichiditate 4,60 4,64 5,04 - 
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Partea II. Principalii indicatorii statistici la data de 31.12.2014 pentru 

activitatea desfășurată de brokerii de asigurare și/sau reasigurare 

 

 

1. Statistică brokeri de asigurare 
 

La data de 31.12.2014, 595 brokeri de asigurare dețineau autorizație de funcționare, din care: 

- 101 brokeri au activitatea suspendată la cerere/interzisă temporar; 

- 463 brokeri au transmis raportări; 

-   31 brokeri nu au transmis raportări. 

 

2. Activitatea de intermediere   
 

În urma centralizării raportărilor aferente trimestrului IV/2014, transmise de un număr de 463 brokeri de 
asigurare şi/sau reasigurare, a rezultat că, la data de 31.12.2014, s-au înregistrat următoarele: 

 valoarea totală a primelor intermediate = 4.569.613.521 lei 

 raportat la aceeași perioadă a anului 2013 (3.928.510.997 lei) se constată o creștere de 
16,32%; 

 valoarea primelor intermediate pentru asigurări generale = 4.459.584.590 lei  

 raportat la aceeași perioadă a anului 2013 (3.830.266.198 lei) se constată o creștere de 
16,43%; 

 valoarea primelor intermediate pentru asigurările de viață = 110.028.931 lei, 

 raportat la aceeași perioadă a anului 2013 (98.244.799 lei) se constată o creștere de 
11,99%. 

În anul 2014, brokerii de asigurare au intermediat 56,45% din volumul total al primelor brute subscrise 
de asiguratori pentru cele două categorii de asigurare (generale şi viață) 8.094.442.855 lei. 

Situația detaliată a gradului de intermediere pentru perioada 31.12.2012 – 31.12.2014 se prezintă astfel: 
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Tabelul 26. Situația detaliata a gradului de intermediere pentru perioada 31.12.2012 – 31.12.2014 

Data 

Prime brute subscrise Prime intermediate Grad intermediere 

Total din 

care: 

Asigurări 
generale (lei) 

Asigurări de 

viață (lei) 

Total din 

care: 

Asigurări 
generale (lei) 

Asigurări de 

viață (lei) 

Prime intermediate/PBS (%) 

Asigurări 
generale 

Asigurări 
de viață 

Total 

31.12.2012 8.256.914.950 6.454.395.818 1.802.519.132 3.603.711.982 3.506.100.616 97.611.366 54,32% 5,42% 43,64% 

31.12.2013 8.122.446.891 6.488.150.452 1.634.296.439 3.928.510.997 3.830.266.198 98.244.799 59,03% 6,01% 48,37% 

31.12.2014 8.094.442.855 6.452.457.944 1.641.984.911 4.569.513.852 4.459.484.921 110.028.931 69,11% 6,70% 56,45% 

 

Situația primilor 20 brokeri de asigurare care dețin o pondere de 52,95% din totalul primelor 
intermediate de piață de brokeraj şi cota de piață a acestora se prezintă astfel: 

Tabelul 27. Situația primilor 20 brokeri de asigurare 

    Valoarea primelor intermediate 

Nr. 

crt. 
Broker de asigurare Total, din care:  

Asigurări 
generale 

Asigurări de 

viață 

Cota de 

piață 

    1 2 3 4 

1 SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L. 309.032.547 308.265.441 767.106 6.76% 

2 MARSH - BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE S.R.L. 285.668.198 277.411.071 8.257.127 6.25% 

3 DESTINE BROKER DE ASIGURARE S.R.L. 185.214.052 181.827.332 3.386.720 4.05% 

4 TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.R.L. 179.217.381 178.798.879 418.502 3.92% 

5 UNITY BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE SRL 150.483.769 150.483.769 0 3.29% 

6 PORSCHE BROKER DE ASIGURARE S.R.L. 136.742.575 136.724.530 18.045 2.99% 

7 UNICREDIT INSURANCE BROKER S.R.L. 135.897.571 135.575.652 321.919 2.97% 

8 INTER BROKER DE ASIGURARE S.R.L. 129.372.269 129.076.320 295.949 2.83% 

9 CAMPION BROKER DE ASIGURARE S.R.L. 104.010.502 103.352.602 657.900 2.28% 

10 DAW MANAGEMENT - BROKER DE ASIGURARE S.R.L. 99.933.560 99.888.034 45.526 2.19% 

11 GLOBAL ASSURANCE BROKER DE ASIGURARE S.R.L. 87.659.647 87.640.451 19.196 1.92% 

12 MILLENIUM INSURANCE BROKER (M.I.B.) S.A. 83.145.960 82.434.032 711.928 1.82% 

13 PROFESSIONAL BROKER DE ASIGURARE S.R.L. 74.988.088 74.890.784 97.304 1.64% 

14 
AON ROMANIA BROKER DE ASIGURARE - 

REASIGURARE S.R.L 
72.150.048 68.723.030 3.427.018 1.58% 

15 RCI BROKER DE ASIGURARE S.R.L. 70.957.779 70.957.779 0 1.55% 

16 
GRAS SAVOYE ROMANIA BROKER DE ASIGURARE-

REASIGURARE S.R.L. 
70.245.376 67.036.450 3.208.926 1.54% 

17 DOMAS INSURANCE BROKER DE ASIGURARE S.R.L. 65.097.289 65.097.289 0 1.42% 

18 D&CA INSURANCE BROKER S.R.L. 63.395.110 63.050.601 344.509 1.39% 

19 MAXYGO BROKER DE ASIGURARE S.R.L. 58.695.770 57.977.430 718.340 1.28% 

20 SRBA - BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE SRL 57.716.487 57.536.716 179.771 1.26% 

  
Prime intermediate de primii 20 brokeri  

la 31.12.2014 
2.419.623.978 2.396.748.192 22.875.786 52,95% 

  
Total general prime intermediate 

la 31.12.2014 
4.569.613.521 4.459.584.590 110.028.931   

  Ponderea primilor 20 brokeri în total piață 52,95 53,74 20,79   
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Veniturile totale obținute de brokerii de asigurare din activitatea de intermediere în asigurări în anul 
2014 au fost în valoare de 843.647.839 lei. Raportat la aceeași perioadă a anului 2013 (790.863.209 lei) 
se constată o creștere de  6,67%. 

Tabelul 28. Veniturile totale obținute de brokerii de asigurare din activitatea de intermediere în asigurări 

  

Total venituri din 

activitatea de 

intermediere în 

asigurări din care: 
(lei) 

din negocierea  

contractelor de 

asigurare şi reasigurare 

(lei) 

 din alte activități în legătură 
cu obiectul de activitate 

(regularizări de daune, 

inspecții de risc etc.) 

(lei) 

31.12.2014 843.647.839 821.630.552 22.017.287 

31.12.2013 790.863.209 769.963.920 20.899.289 

Variație 2014/2013 (%) 6,67 6,71 5,35 

31.12.2012 725.701.330 703.468.335 22.232.995 

 

Structura primelor intermediate şi a veniturilor obținute din activitatea de intermediere, conform 
raportărilor transmise de brokerii de asigurare, detaliate pe clase de asigurări generale şi viață, pentru 
anul 2014, se prezintă astfel: 

Tabelul 29. Structura primelor intermediate şi a veniturilor obținute din activitatea de intermediere 

Clase de asigurări  
Total prime 

intermediate 

(lei) 

Pondere clasa 

în total prime 

intermediate 

Total venituri din 

activitatea de 

intermediere  

(lei) 

Pondere clasă în 

total venituri din 

activitatea de 

intermediere 

Clasa X. Asigurări de răspundere civilă 

pentru vehicule (RCA + CMR)  
2.235.381.805 50,13% 407.555.028 51,98% 

Clasa III. Asigurări de mijloace de 

transport terestru (Casco)  
1.154.608.820 25,89% 166.972.650 21,30% 

Clasa VIII. Asigurări de incendiu şi alte 

calamități naturale  
389.580.528 8,74% 76.284.926 9,73% 

Alte clase  680.013.437 15,25% 133.212.078 16,99% 

Total asigurări generale 4.459.584.590 
 

784.024.682 
 

Clasa AI Asigurări de viață, anuități şi 

asigurări de viață suplimentare  
93.944.798 85,38% 21.984.254 83,32% 

Alte clase  16.084.133 14,62% 4.401.950 16,68% 

Total asigurări de viață  110.028.931 
 

26.386.204 
 

Venituri neîncadrate pe clase de 

asigurări   
33.236.953 

 

Total general la 31.12.2014 4.569.613.521 
 

843.647.839 
 

 


