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Dėl apvalinimo lentelėse dėmenų sumos gali nesutapti.

I.

DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA

Šalies rinkoje 2014 m. pirmojo ketvirčio pabaigoje draudimo paslaugas teikė 24
draudikai, 9 iš jų vykdė gyvybės draudimo ir 15 – ne gyvybės draudimo veiklą.
2014 m. pirmąjį ketvirtį Lietuvoje registruotos draudimo įmonės ir kitų Europos
Sąjungos (ES) valstybių narių Lietuvoje įsteigti draudimo įmonių filialai pasirašė
486,9 mln. Lt draudimo įmokų, t. y. net 10,3 proc. daugiau nei praėjusiais
metais. Šių metų pirmąjį ketvirtį Lietuvos draudimo rinkos apimtis viršijo ankstesnių metų apimtis, t. y. buvo rekordinė ir 2 proc. (10 mln. Lt) viršijo penkerius
metus nepasiektą 2008 m. pirmojo ketvirčio veiklos apimtį.
Rekordines draudimo rinkos apimtis nulėmė augusios abi draudimo šakos,
tačiau gyvybės ir ne gyvybės draudimo šakos augo nevienodai: gyvybės
draudimo rinka per metus padidėjo 14,6 proc. (iki 152,3 mln. Lt), ne gyvybės –
8,5 proc. (iki 334,6 mln. Lt).
1 lentelė. Pasirašytos įmokos

Draudimo šakos
Gyvybės draudimas
Ne gyvybės draudimas
Iš viso

Suma (mln. Lt)
152,3
334,6
486,9

1 pav. Visos draudimo rinkos pasirašytų įmokų
kaita (skalė kairėje) ir augimo tempas (skalė
dešinėje)
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2 pav. Pasirašytų gyvybės ir ne gyvybės draudimo
įmokų kaita
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Gyvybės draudimo šakoje pasirašytos rekordinės tradicinio gyvybės draudimo
įmokos rodo padidėjusią konservatyvesnių investavimo produktų paklausą.
Draudimo išgyvenimo atvejui pirmojo ketvirčio pasirašytų įmokų (37 mln. Lt)
augimo tempas buvo geriausias per paskutinius dešimt metų ir siekė 16 proc.
Gerokai padidėjo ir draudimo mirties atvejui pasirašytos įmokos – 22,0 proc. (iki
7,8 mln. Lt). Investicinio gyvybės draudimo apimtis (pasirašyta 102,7 mln. Lt)
nepasiekė ankstesnių metų apimčių, bet vos 1,1 proc. atsiliko nuo geriausio
rinkos rezultato, pasiekto per ekonominį pakilimą 2007 m. Pakankamai reikšmingai (13,1 %) augusios investicinio draudimo pasirašytos įmokos rodo, kad,
vyraujant mažų palūkanų normų aplinkai, draudėjai taip pat renkasi investicijas į
rizikingesnius, bet kartu ir galimo didesnio pelningumo, gyvybės draudimo
įmonių produktus, nepaisydami didesnės investavimo rizikos. Nuosekliai didėjo
visų draudimo grupių sudarytų gyvybės draudimo sutarčių skaičius, tačiau
tradicinio gyvybės draudimo sudarytų sutarčių skaičiaus augimo tempas buvo
daug didesnis nei investicinio gyvybės draudimo (atitinkamai 13,9 ir 6,7 %).
Gyvybės draudimo rinkos reikšmingas padidėjimas leidžia teigti, kad, kylant
šalies ekonomikai ir didėjant gyventojų finansiniam išprusimui, gyventojai
pradeda labiau pasitikėti gyvybės draudimo produktais ir suprasti jų naudą.
Gyvybės draudimo rinkos apimčių augimą rodo ir galiojančių draudimo sutarčių
pokyčiai: 2014 m. kovo 31 d. galiojo 409 tūkst. gyvybės draudimo sutarčių, t. y.
4,8 proc. daugiau nei 2013 m. pirmojo ketvirčio pabaigoje.
Rinkos dalyvių, vykdančių gyvybės draudimo veiklą, valdomų techninių atidėjinių suma ir toliau didėja. Gyvybės draudimo rinkos lyderiai pagal suformuotų
techninių atidėjinių sumą yra ilgiausiai Lietuvoje veikiančios ir seniausią draudimo portfelį turinčios įmonės – Swedbank Life Insurance SE Lietuvos filialas,
UAB „SEB gyvybės draudimas“ ir ERGO Life Insurance SE. Šiais metais prie jų
labai priartėjo ir UAGDPB „AVIVA Lietuva“.
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4 pav. Gyvybės draudimo rinkos koncentracija pagal
suformuotą techninių atidėjinių sumą
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Gyvybės draudimo rinka geriausią 2007 m. pirmojo ketvirčio rezultatą pagerino
5,9 proc., arba 8,5 mln. Lt. Ne gyvybės draudimo rinkai iki didžiausių 2008 m.
pirmojo ketvirčio apimčių dar pritrūko 2,1 proc., arba 7,3 mln. Lt.

5 pav. Pasirašytų ne gyvybės draudimo įmokų kaita
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6 pav. Ne gyvybės draudimo rinkos koncentracija pagal
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7 pav. Visos draudimo rinkos išmokėtų sumų kaita
(skalė kairėje) ir augimo tempas (skalė dešinėje)
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8 pav. Gyvybės ir ne gyvybės draudimo išmokų kaita
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Didėjant Lietuvos automobilių parkui, auga ir kasko draudimo poreikis.
2014 m. pirmąjį ketvirtį sudaryta 57 tūkst. vnt. draudimo sutarčių, t. y. 9,8
proc. daugiau, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, tačiau pasirašytų įmokų suma per tą patį laikotarpį padidėjo vos 1,6 proc. – iki 73,1 mln. Lt.
Dėl didelės konkurencijos ne gyvybės draudimo rinkoje stebimas vidutinės
kasko įmokos mažėjimas.
Turto draudimo apimtis mažai atsilieka nuo kasko draudimo apimties: 2014 m.
pirmąjį ketvirtį pasirašyta 70,6 mln. Lt turto draudimo įmokų, t. y. 10 proc.
daugiau nei praėjusių metų atitinkamą laikotarpį. Didėjo ir juridiniams asmenims, ir gyventojams priklausančio turto draudimo apimtis (atitinkamai 9,0 ir
10,9 %).
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PZU Lietuva

Seesam Lietuvos filialas

Procentai
30
40

2014 m. pirmąjį ketvirtį ir toliau reikšmingai didėjo ne gyvybės draudimo
šakoje didžiausios draudimo grupės – TPVCA draudimo – pasirašytų įmokų
suma (iki 112,1 mln. Lt), t. y. 13 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu prieš
metus. Pažymėtina, kad tai didžiausia pastarosios draudimo grupės apimtis
ne gyvybės draudimo rinkos istorijoje. Didžiausias augimas stebimas komerciniame segmente, kur pasirašytų TPVCA įmokų suma išaugo net 24,3 proc.
TPVCA sudarytų draudimo sutarčių skaičius didėjo mažesniu tempu (8,3 %
augimas) nei pasirašytos įmokos, o tai rodo vidutinės įmokos augimą.

2014 m. balandžio mėn. Lenkijos draudimo bendrovė „PZU S.A.“, valdanti
13,9 proc. Lietuvos ne gyvybės draudimo rinkos užimančią įmonę UAB DK
„PZU Lietuva“, pranešė apie ketinimus įsigyti AB „Lietuvos draudimas“. Šiuos
ketinimus įgyvendinus, vienas subjektas užimtų reikšmingą poziciją Lietuvos
ne gyvybės draudimo rinkoje.
2014 m. pirmąjį ketvirtį draudikai išmokėjo 267,8 mln. Lt išmokų, t. y. 15,2
proc. mažiau, nei buvo išmokėta praėjusių metų tą patį laikotarpį.
2 lentelė. Išmokos

Draudimo šakos
Gyvybės draudimas
Ne gyvybės draudimas
Iš viso

Suma (mln. Lt)
85,9
182,0
267,8

Augimo tempas
2014 m. I ketv. (%)
2013 m. I ketv. (%)
▼30,2
▲51,3
▼5,6
▲10,9
▼15,2
▲23,8

2014 m. pirmojo ketvirčio gyvybės draudimo išmokų sumažėjimas 30,2 proc.
rodo, kad baigėsi išmokų bumas, kurį lėmė tai, kad 2012 m. baigė galioti daug
gyvybės draudimo sutarčių, sudarytų iki 2002 m. pabaigos, prieš pasikeičiant
mokestinei aplinkai. Dalis mokėjimų pagal šias sutartis nusikėlė į 2013 m.
sausio mėn., dėl ko 2013 m. pirmojo ketvirčio draudimo išmokos buvo rekordinės.
Ne gyvybės draudimo išmokų suma sumažėjo 5,6 proc. – iki 181,9 mln. Lt.
Sumažėjimą lėmė beveik perpus sumažėjusios kredito draudimo išmokos.
Mažėjo ir transporto priemonių draudimo grupėse išmokėtos sumos. 2014 m.
pirmąjį ketvirtį išmokėta 70,8 mln. Lt TPVCA draudimo grupės draudimo
išmokų, arba 0,6 proc. mažiau nei 2013 m. tą patį laikotarpį. Kasko draudimo
išmokos sumažėjo 2,0 proc. – iki 56,8 mln. Lt. Įvertinus išmokų skaičiaus
pokytį, pastebėtina, kad TPVCA išmokų sumos mažėjimas sietinas su išmokų
skaičiaus mažėjimu, o kasko draudimo – su vidutinės išmokos mažėjimu.
Turto draudimo grupės išmokėtų sumų padidėjimą 1,8 proc. (iki 20,0 mln. Lt)
nulėmė gyventojams priklausančio turto draudimo didesnės išmokų sumos.
Juridiniams asmenims priklausančio turto draudimo išmokos priešingai –
mažėjo (8,8 %).
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os draudimo įmonės uždirbo
o 61,2 mln. Ltt pelno.
2013 m. Lietuvvoje registruoto
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Priešingai nei praėjusiais laikotarpiais, drraudimo įmoniių pelninguma
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2,3 proc. p. – iki 1,5
re
proc., o investa
avimo rezultata
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didžiausią investicijų
ų dalį pagal em
mitento valstyb
bę sudarė Liettuvos Respublikos em
mitentai (49 %
%), Vokietijos emitentų investicijos sudarė
ė 11, Prancūzzijos – 7
7, Airijos – 5, A
Austrijos – 4, Nyderlandų – 3 proc., visų kitų valstybių –
mažiau nei po 3 pro
oc. investicijų.
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0

Tačiau
u, atskirai verttinant vyriausyybių vertybinių
ų popierių passiskirstymą tarrp
valstyb
bių, matyti d
didesnė Lietuvvos Respubliikos Vyriausyybės vertybinių
popierrių koncentraccija – jie suda
aro daugiau n
nei pusę (55 %)
% vyriausybės,
centrin
nio banko ir sa
avivaldybės ve
ertybinių popierių.

Nekilnojamasis turtas
Akcijos ir kiti kintamų ppajamų vertybiniai popieriaai
Terminuotieji indėliai, ggrynieji pinigai
Kitų ūkio subjektų obliggacijos
Vyriausybės, centrinio banko ir savivaldybės vertybiniai popieriai (kitų
valstybių nei Lietuvos Respublikos)
Vyriausybės, centrinio banko ir savivaldybės vertybiniai popieriai (Lietuvoos
Respublikos)

13
3 pav. Draudimo įm
monių mokumo attsargos ir mokumo
o
ko
oeficiento kaita
M Lt
Mln.
3220
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2.6
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22.4
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11.4
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11.2
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2010

2011
Mokumo atsarga

LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA / 2014 m. I ketvirtis

22.6

2012

22013

2014 I ketv.

Mokumo koeficientas

Vienass iš pagrindiniių draudimo rinkos finansiniio stabilumo ro
odiklių – moku
umo atssargos koeficiientas, paroda
antis, ar draud
dimo įmonės turi pakankamai
nuosa
avų lėšų nenum
matytiems ir, sskaičiuojant tecchninius atidėjjinius, neįvertin
ntiems nuostoliams p
padengti: norss ir mažėjantiss, tačiau jis vis dar yra gan
na
umo atsargos reikalavimai vvykdomi, kai mokumo koeffidideliss – 2,5 (moku
cientas yra didesniss nei 1). Paka
ankamas draud
dimo rinkos te
echninių atidėjjiadengimas turtu ir didelė mokumo
m
atsa
arga rodo fina
ansiškai stabilią
nių pa
rinką.

