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UNIQA pojišťovna loni narostla o šest procent
UNIQA loni poprvé překročila hranici šesti miliard na předepsaném
pojistném
Tržní podíl narostl na 5,1 %
Nejdynamičtější byl růst v pojištění vozidel
Podle předběžných výsledků předepsala UNIQA loni na pojistném celkem 6,156
miliardy korun a posílila o 6,01 % (podle metodiky České asociace pojišťoven na bázi APE, tj. s poměrným započtením jednorázového životního pojištění na
bázi deseti let, předepsala UNIQA 6,075 miliardy korun a vzrostla o 6,7 %).
Rostla tak třikrát rychleji než průměr trhu a upevnila svoji pozici osmičky (tržní
podíl 5,1 %).
Podíl 81 % z celkového pojistného připadl na neživotní segmenty, které meziročně posílily
na pojistném o 8,15 % na celkových 4,987 miliardy korun. UNIQA byla v tomto odvětví
druhou nejdynamičtější velkou pojišťovnou na trhu. Nejvíce se dařilo v odvětvích povinného
ručení (+9,9 %) a havarijním pojištění (+14,7 %). Tržní podíl UNIQA se v neživotním pojištění
zvýšil na 6,6 % (sedmé místo).
Životní pojištění přispělo v UNIQA celkem částkou 1,169 miliardy korun a meziročně ztratilo
celkově 2,2 %. Jednorázově placené životní pojištění loni oslabilo o dalších 37 %, přičemž
trpělo jednoznačně nepříznivými podmínkami na finančních trzích, kde je aktuálně prakticky
nemožné dosáhnout solidního a přitom garantovaného zhodnocení. Běžně placené životní
pojištění naproti tomu dokázalo nepatrně růst o 0,23 %. Ve světle celkových výsledků
českého trhu s životním pojištěním lze hodnotit výsledky UNIQA v běžně placeném pojištění
mírně pozitivně. Tržní podíl UNIQA se v životním pojištění nepatrně zvýšil na 2,6 % (třinácté
místo).
Celková škodovost byla díky absenci výskytu větších kalamitních škod na úrovni 55,4 %,
což prakticky kopírovalo výsledek roku 2015 (55 %). Nejvyšší škodovost loni byla v pojištění
odpovědnosti, havarijním pojištění a povinném ručení.
Ve kmeni UNIQA pojišťovny bylo ke konci prosince 2016 celkem 789 484 pojistných smluv –
meziročně o 6,5 % více. Nejvíce přibylo nových smluv povinného ručení.
Hospodářský výsledek UNIQA pojišťovny činil před zdaněním 242,6 milionů Kč, po zdanění
pak 190,9 milionu Kč.

Výsledky koncernu UNIQA Insurance Group 2016
Předepsané pojistné evropské skupiny kleslo podle předběžných údajů meziročně o tři
procenta na 5,048 miliardy EUR v souvislosti s plánovaným utlumením jednorázově
placeného životního pojištění. Naopak rostlo pojistné v soukromém zdravotním pojištění
(+4 %) a v úrazovém pojištění (+3 %). Hospodářský dosáhl 225,3 milionu EUR před
zdaněním, což bylo mírně nad očekáváním.
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V regionu Střední Evropy (CE – Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) činilo pojistné 857
milionů EUR, což znamenalo meziroční posun o 10 %. Podíl pojistného UNIQA International,
tedy společností koncernu mimo Rakousko, byl loni na úrovni 28 %.
O společnosti UNIQA
UNIQA pojišťovna vyvíjí své aktivity na českém pojistném trhu již bezmála čtyřiadvacet let. Jako
univerzální pojišťovna nabízí kompletní paletu pojistných produktů pro občany i korporátní klienty.
Podle objemu pojistného figuruje stabilně v osmičce nejsilnějších pojišťoven v ČR.
UNIQA pojišťovna je součástí skupiny UNIQA Insurance Group, která je nyní aktivní na 19 evropských
trzích a obsluhuje více než 10 milionu klientů.
Máte-li zájem o další informace, kontaktujte mě prosím:
Eva Svobodová, tisková mluvčí, UNIQA pojišťovna
tel.: 225 393 312, eva.svobodova@uniqa.cz
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