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Informacja prasowa 

  Warszawa, 22 grudnia 2014 r. 

 

54-proc. wzrost zysku UNIQA Polska 

 
 Wynik finansowy brutto spółek po trzech kwartałach 2014 r. był znacznie 

lepszy w porównaniu z dziewięcioma miesiącami zeszłego roku i wyniósł 
30,245 mln zł (I-IX 2013: 19,668 mln zł). 

 Grupa w Polsce zebrała 992,18 mln zł składki przypisanej brutto (I-IX 2013: 
1155,35 mln zł). 

 UNIQA TU na Życie dynamicznie rozwijała sprzedaż produktów ze składką 
regularną. 

 Spółka majątkowa odnotowuje wzrosty w ubezpieczeniach korporacyjnych i 
mieszkaniowych. 

 

Wynik finansowy brutto spółek UNIQA w Polsce wzrósł o 54 proc. i wyniósł 30,245 
mln zł po III kwartałach 2014 r. Z kolei spadek składki przypisanej brutto sięgnął 
łącznie 14 proc., do 992,180 mln zł. Jest to efekt wojny cenowej w ubezpieczeniach 
komunikacyjnych i zmniejszenia sprzedaży ubezpieczeń życiowych ze składką 
jednorazową. 

UNIQA TU  

Po trzech kwartałach 2014 r. UNIQA TU w dalszym ciągu notowała wzrosty w najbardziej 
rentownych liniach biznesowych. Dzięki konsekwentnemu rozwojowi sprzedaży ubezpieczeń 
korporacyjnych składka przypisana w sektorze ubezpieczeń ogniowych wzrosła o 9,8 proc. Trzeci 
kwartał był okresem bardzo dynamicznego wzrostu sprzedaży nowego produktu mieszkaniowego 
„Twój DOM Plus”, wprowadzonego w lutym tego roku.  Składka przypisana z tej linii wzrosła po 3 
kwartałach o 12,2 proc., a w samym 3. kwartale o 19,1 proc. Wzrosty zanotowała również w 
obszarze ubezpieczeń assistance (5,8 proc.), finansowych (4,6 proc.) oraz w ubezpieczeniach 
kredytu - typu PPI (15 proc.) skierowanych do sektora bancassurance. 
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W dalszym ciągu zmniejszeniu ulega przypis w obszarach rynku najsilniej objętych konkurencją 
cenową – głównie w ubezpieczeniach komunikacyjnych (-8,9 proc.), których rynek w pierwszych 9 
miesiącach 2014 r. notuje spadki sprzedaży na poziomie -3,5 proc.  

- Nie obniżyliśmy cen taryfowych ubezpieczeń komunikacyjnych. Nie bierzemy udziału w wojnie 
cenowej. Spadek przypisu jest w tej sytuacji naturalny. Najważniejsza jest dla nas rentowność, a spadki 
w komunikacji rekompensujemy wzrostem sprzedaży innych ubezpieczeń majątkowych – mówi 
Andrzej Jarczyk, prezes UNIQA Polska. 

Spółka konsekwentnie prowadzi racjonalną politykę cenową opartą na oferowaniu produktów w 
cenie zapewniającej pokrycie ponoszonego ryzyka ubezpieczeniowego oraz na eliminacji z portfela 
ryzyk o najwyższej szkodowości.  

- Klienci wykorzystują panującą na rynku wojnę cenową i negocjują niższe składki. Równocześnie wielu 
z nich wnioskuje o utrzymanie dotychczasowej ceny rozszerzając listę ryzyk, za które odpowiada 
ubezpieczyciel. W tej sytuacji w przyszłym roku można spodziewać się obniżenia rentowności branży z 
tytułu wyższej szkodowości wygenerowanej przez zwiększoną odpowiedzialność ubezpieczycieli jak i 
spadek średniej ceny – mówi Andrzej Jarczyk.  
 
UNIQA TU zanotowała spadek składki przypisanej brutto na poziomie 4,5 proc. (wynikający 
głównie z ubezpieczeń komunikacyjnych). Zebrała po trzech kwartałach 2014 r. składkę w kwocie 
818,070 mln zł (I-IX 2013: 856,982 mln zł). W samym 3. kwartale 2014 r. składka przypisana 
brutto spadła o 1,9 proc. Zysk spółki przed opodatkowaniem wyniósł 26,864 mln zł (17,781 mln 
zł) po 3 kwartałach. I jest to rezultat o ponad 50 proc. lepszy od osiągniętego w analogicznym 
okresie roku ubiegłego.  
 
- Wpływ na tak dynamiczny wzrost zysków ma racjonalna polityka oceny ryzyka, konsekwentne 
eliminowanie z portfela najbardziej szkodowych umów oraz aktywne zarządzanie poziomem kosztów. 
Łączny poziom kosztów akwizycji i administracji był po trzech kwartałach o 5,8 proc. niższy niż rok 
wcześniej – komentuje Andrzej Jarczyk. 

Na poprawę wyniku finansowego wpływ ma również zmiana struktury portfela (udział ubezpieczeń 
komunikacyjnych w łącznej składce zmniejszył się po 3 kwartałach 2014 r. do 47,4 proc. w 
porównaniu z 50,1 proc. rok wcześniej), wzrost wyniku z działalności lokacyjnej, osiągnięty pomimo 
niskich stóp procentowych, oraz ciągła optymalizacja procesu inkasa składki pozwalająca na 
zmniejszenie poziomu tworzonych rezerw na nieściągalne należności. 

 
UNIQA TU na Życie  
 
Spółka w pierwszych trzech kwartałach 2014 r. dynamicznie rozwijała sprzedaż produktów ze składką 
regularną przy jednoczesnym obniżaniu poziomu składki z produktów ze składką jednorazową. 
Łączna wartość składki przypisanej w okresie styczeń-wrzesień 2014 r. wyniosła 174,110 mln zł (I-IX 



 

3 

 

2013: 298,342 mln zł). Wskaźnik wzrostu składki regularnej w analizowanym okresie 2014 r. w 
porównaniu z analogicznym okresem 2013 r. wyniósł 14,1 proc., co oznacza przypis w kwocie 79,0 
mln zł.  
 
- Jest to wzrost znacznie przekraczający rynkowy, który według danych po drugim kwartale 2014 r. 
wyniósł tylko 3,1 proc. – mówi prezes UNIQA. 
  
Najszybciej rośnie przypis z ubezpieczeń typu unit-linked, gdzie wskaźnik wzrostu wynosi 63 proc. 
Dynamiczny rozwój można zaobserwować również w przypadku innych linii produktowych, w tym 
ubezpieczeń grupowych (12 proc.) oraz podobny poziom wzrostu uzyskano w przypadku 
terminowego ubezpieczenia na życie. W strukturze portfela ubezpieczeń ze składką regularną 
dominowały ubezpieczenia grupowe, których udział w portfelu na koniec września 2014 r. wyniósł 
56 proc. 
 
- Ubezpieczenia grupowe są głównym motorem wzrostu i liczymy, że nadal tak będzie. We wrześniu 
wprowadziliśmy nowy produkt – Bezpieczna Przyszłość i tylko w pierwszym miesiącu sprzedaliśmy 50 
polis. Wystartowaliśmy także ze sprzedażą ubezpieczeń grupowych w ramach przetargów publicznych i 
wchodzimy w sprzedaż u brokerów. Rozwijamy również intensywnie terminowe ubezpieczenia na życie  
– mówi Andrzej Jarczyk. – Obserwujemy bowiem coraz większe zainteresowanie klientów produktami 
ochronnymi. 
 
Produkty ze składką jednorazową przyniosły spółce 95,1 mln zł przypisu w okresie styczeń-wrzesień 
2014 r. Zmniejszenie składki jednorazowej odzwierciedla tendencje obserwowane dla rynku 
ubezpieczeń (według danych po drugim kwartale 2014 r. rynek składki jednorazowej zanotował 
spadek o ponad 25 proc. w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego). 
Dynamiczny rozwój sprzedaży produktów ze składką regularną oraz ścisła kontrola poziomu 
ponoszonych kosztów przyczyniły się do osiągnięcia oczekiwanego wyniku finansowego. Zysk 
finansowy brutto UNIQA TU na Życie za pierwsze trzy kwartały 2014 r. wyniósł 3,381 mln zł (I-IX 
2013: 1,887 mln zł). 
 
UNIQA Polska 
UNIQA w Polsce reprezentują spółki UNIQA TU SA oraz UNIQA TU na Życie SA, oferujące 
ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne i życiowe, zarówno dla klientów indywidualnych, jak 
też instytucjonalnych. Obecnie UNIQA TU SA zajmuje 5. pozycję na rynku ubezpieczeniowym pod 
względem wysokości składki przypisanej brutto, która w 2013 r. wyniosła ponad 1,12 mld zł. Dzięki 
rozbudowanej sieci sprzedaży oraz zaangażowaniu ponad 3000 agentów UNIQA jest blisko klientów, 
zapewniając im profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze ubezpieczenia. Produkty UNIQA 
można kupić zarówno w ramach sieci wyłącznej, mającej 130 placówek, jak też w multiagencjach 
oraz u brokerów i dealerów samochodowych. UNIQA jest laureatem konkursu Solidny Pracodawca 
2014. W 2014 r. otrzymała również nagrody: Laur Konsumenta – Odkrycie Roku 2014” za 
ubezpieczenie domów i mieszkań Twój DOM Plus, „Modernizacja Roku 2013” w kategorii „Obiekty 
biurowe”, Polską Nagrodę Innowacyjności Forum Przedsiębiorczości „Najwyższa Jakość Quality 
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International” oraz Certyfikat „Innowacyjna Firma” za Portal Obsługi Sprzedaży (POS), a także 
Certyfikat „Dobra Polisa” dla ubezpieczenia mieszkania ze składką płatną miesięcznie. 
Inwestorem strategicznym spółek jest europejski holding ubezpieczeniowy o austriackich korzeniach 
- UNIQA Insurance Group AG. 
 
Grupa UNIQA 

Grupa UNIQA należy do czołowych grup ubezpieczeniowych na rynkach w Austrii i Europie 
Środkowo-Wschodniej. 22 000 pracowników i współpracowników obsługuje 9 mln klientów w 19 
krajach. UNIQA i Raiffeisen Insurance to dwie silne marki, gwarantujące bardzo dobrą podstawę do 
dalszego rozwoju.  

UNIQA jest obecna w 15 krajach w regionie Europy: Albanii, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, 
Kosowie, Chorwacji, Macedonii, Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji, Czechach, 
Ukrainie i Węgrzech. Do Grupy UNIQA należą również spółki ubezpieczeniowe we Włoszech, 
Szwajcarii i Liechtensteinie. 

 

Kontakt dla mediów: 

Katarzyna Ostrowska 
Rzecznik prasowy UNIQA 

tel. (+48) 697 770 498 

e-mail: katarzyna.ostrowska@uniqa.pl 
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