
Ubezpieczenia  
wartość dla 
gospodarki 
i społeczeństwa

Sopot, 9 maja 2017 r.



budżet
domowy

02



budżet
państwa

03



gospodarka 
Polski

04

Ubezpieczyciele 
są długoterminowym 
inwestorem



drugi po bankach 
sektor zaangażowany 
w polski rynek długu,

65 mld

który pozwala 
realizować inwestycje 
infrastrukturalne

gospodarka

05



gospodarka

06

z dodatkowego 
wzrostu w PKB 
rocznie:

400-900
mln

w perspektywie 20 lat:

to odpowiada kwocie 
za którą można 

byłoby wybudować:

330 km

autostrad



gospodarka

07

ubezpieczyciele 
zainwestowali

17,5 mld

(łącznie na koniec 2016)

w udziały 
przede wszystkim 
polskich firm



budżet 
państwa

08

podatków

mld
(dochodowy, od aktywów i dywidend)

tylko w 2016 roku



budżet 
państwa

09

170000

Dzięki nam 
zatrudnienie znajduje

osób



budżet 
państwa
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Gdyby każdy zatrudniony płacił 
100 zł dodatkowej składki 
zdrowotnej miesięcznie 
to dałoby dodatkowe 

pieniędzy z prywatnej 
składki zdrowotnej 
pozwala odciążać 
system państwowy 
i skraca kolejki do lekarzy.

0,5 mld zł

10 mld zł 
na świadczenia 
zdrowotne.

ale 40% „wraca” do finansów publicznych;



1 250 0000

To tyle samo co

rozruszników serca

09

11

Kolejkę do ortopedy 
skracamy ubezpieczonym
z miesięcy

do kilku dni…



firma

012

odszkodowań 
majątkowych 
wypłaconych 
firmom w 2016 roku 

ponad

mld zł



firma

013

tyle Ergo Hestia wypłaciła firmie 
Coko-werk z tytułu szkody za 
spaloną fabrykę

100 mln zł

Business 
interruption
i odtwarzanie majątku:



firma

014

z nich realizują 
ubezpieczyciele

1 054

Pracownicze 
Programy Emerytalne

programy

70%



firma

015

środki zgromadzone 
na koniec 2015

10,6 mld

korzystających 
na koniec 2015

392000
liczba pracowników



człowiek
bezpieczeństwo majątku 
(w tym odtwarzanie) 
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11 mld zł 
suma wypłat 
z tytułu szkód majątkowych dla polskich 
rodzin

w 2010 ubezpieczyciele wypłacili 
z tytułu powodzi

1,7 mld zł

na koniec 2016



człowiek

017

18,3

Stabilność finansowa

mld

wypłat z ubezpieczeń 
na życie w 2016

(np. utrata zdolności do pracy 
albo śmierć współmałżonka)

w grupowych 
16,5 mln ludzi

11,5 mln umów 
indywidulanych

1,86

Zdrowie i dostęp 
do opieki medycznej

mln

liczba polis 
zdrowotnych w Polsce

Emerytury
składnik 

emerytury

pomnażanie majątku 
aktywa UFK 

57 mld zł
na koniec 2016



człowiek
ochrona poszkodowanych w wypadkach (2016)
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1 000 000 
szkód

7,68
Wypłaty z OC

mld 
zł

Zadośćuczynienia

1,55
mld 
zł

Renty (w tym leczenie i rehabilitacja)

440
mln 
zł



Co nas czeka?

019

Gospodarka

Społeczeństwo

Środowisko



Co nas czeka? 
Gospodarka

020

regulacje



zmiany
klimatyczne

Co nas czeka? 
Środowisko

021



Co nas czeka? 
Społeczeństwo

022

shared economy

starzenie się 
społeczeństwa 



Dziękuję za uwagę!

Zapraszam do dyskusji


