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Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji osiągnęły w 2009 roku zysk finansowy równy 
6,58 mld zł, co w odniesieniu do roku 2008 oznacza wzrost o 0,78 mld zł (13,52%). Wynik 
techniczny sektora ubezpieczeń w analizowanym okresie jest równieŜ dodatni - wyniósł on 
3,97 mld zł, co w odniesieniu do 2008 roku oznacza spadek o 0,22 mld zł (5,16 %).  
 
Wynik finansowy w dziale I (ubezpieczenia na Ŝycie) jest najwyŜszy w historii ubezpieczeń 
tego działu. Wyniósł on 3,99 mld zł i w porównaniu z rokiem 2008 zwiększył się o 1,48 mld 
zł (59,18%). RównieŜ wartość wyniku technicznego sektora ubezpieczeń na Ŝycie jest 
najwyŜsza w historii - wyniósł on 4,24 mld zł i w porównaniu z 2008 rokiem zwiększył się 
o 0,79 mld zł (22,73%). Wynik techniczny działu I po raz pierwszy przekroczył wysokość 4 
mld zł, a w samym tylko IV kwartale 2009 r. jego wartość zwiększyła się o 21,03%, tj. o 0,74 
mld zł. Największy wpływ na wysokość zysku technicznego w dziale I ma wynik techniczny 
w grupie 1 w wysokości 2,26 mld zł, który wzrósł w okresie rocznym o 0,76 mld zł (50,79%). 
W 2009 roku składka przypisana brutto zakładów ubezpieczeń na Ŝycie wyniosła 
30,28 mld zł, co oznacza spadek w okresie rocznym o 8,70 mld zł (22,33%). Największy 
spadek składki przypisanej brutto – o 9,16 mld zł (32,28%) – miał miejsce w ubezpieczeniach 
grupy 1. PowyŜsze wynika ze zmniejszenia przychodów z tytułu ubezpieczeń opartych na 
produktach bankowych (tzw. polisolokaty lub „antybelki”) i stanowi konsekwencję 
wycofywania się zakładów ubezpieczeń z oferowania tego typu produktów z uwagi m.in. na 
ryzyko kredytowe, spadek stóp procentowych, niską rentowność dla zakładów ubezpieczeń 
przy jednoczesnych wysokich wymogach kapitałowych w świetle obowiązujących i 
przyszłych regulacji dotyczących koncentracji lokat. 
 
Zakłady ubezpieczeń działu II (pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia 
majątkowe) odnotowały dodatni wynik finansowy równy 2,59 mld zł. W porównaniu z 2008 
rokiem zmniejszył się on o 0,70 mld zł (21,28%). Wynik techniczny (strata techniczna) działu 
II wyniósł -0,27 mld zł i w porównaniu z 2008 rokiem zmniejszył się o 1,00 mld zł, co 
w głównej mierze stanowi konsekwencję straty technicznej z tytułu ubezpieczeń 
komunikacyjnych w łącznej wysokości 1,04 mld zł. W 2009 roku składka przypisana brutto 
zakładów ubezpieczeń działu II wyniosła 21,12 mld zł, co oznacza wzrost w okresie rocznym 
o 0,74 mld zł (3,64%). PowyŜsze stanowi głównie konsekwencję wzrostu składki przypisanej 
brutto z ubezpieczeń róŜnych ryzyk finansowych (grupa 16, wzrost o 0,32 mld zł, tj. 59,36 %) 
oraz ubezpieczeń szkód spowodowanych Ŝywiołami (grupa 8, wzrost o 0,29 mld zł, 
tj. 15,21%). 


