
 

 
 
 
 

 

Eurolife FFH: Principalele canale de vânzări - bancassurance, brokeri și parteneriate   
- creșteri în H1 2020 comparativ cu H1 2019 

 
 
București, 16 iulie 2020 – Grupul Eurolife FFH, ce deține în România companiile Eurolife FFH Asigurări 
de Viață și Eurolife FFH Asigurări Generale, a înregistrat în primul semestru (H1) al anului în curs o 
evoluție pozitivă a primelor brute subscrise generate prin atragerea de business nou, comparativ cu 
perioada similară din 2019. Trendul ascendent a fost raportat pe majoritatea segmentelor de business 
în care compania este prezentă (brokeri, bancassurance și parteneriate), cu excepția zonei de online 
(asigurarea de călătorie), unde rezultatele au fost afectate de declararea stării de pandemie la nivel 
internațional. 
 
“Rezultatele obținute în prima jumătate a anului 2020, chiar și în contextul pandemiei, ne confirmă 
direcția strategică propusă: dezvoltarea de parteneriate sustenabile și sănătoase, atât cu brokerii și 
băncile, cât și cu parteneri – furnizori de servicii și experiențe - prin asocieri neașteptate. La toate 
acestea, adaugăm inovația digitală, zonă în care am făcut pași importanți prin lansarea recentă a primei 
aplicații de mobile de pe plan local. E un început, dar este în linie cu obiectivul strategic – acela de a face 
diferența pentru clienții noștri”, a declarat Anita Nițulescu, CEO Eurolife FFH.  
 
Astfel, la nivelul canalului de brokeri, în primul semestru din 2020, primele brute subscrise au crescut 
cu 149% pe segmentul asigurărilor de viață. În topul vânzărilor pentru persoane fizice au fost asigurările 
tradiționale și asigurările atașate creditelor, în timp ce pe segmentul corporate, companiile au 
manifestat un interes crescut pentru protecția vieții angajaților, optând pentru asigurarea care îmbină 
beneficiile unei asigurări de sănătate cu protecția unei asigurări de viață. Tendința s-a menținut și pe 
segmentul asigurărilor generale, unde apetitul companiilor pentru asigurarea de sănătate s-a reflectat 
direct în volumul de prime subscrise în primele 6 luni ale anului. De asemenea, solicitările venite din 
zona asigurărilor facultative de locuință (individuale și atașate creditelor ipotecare) au contribuit la un 
avans cu 97% a primelor totale subscrise pe acest segment de business în H1 2020 vs H1 2019. 
 
Primele brute subscrise s-au menținut în creștere și pe segmentul de bancassurance, asigurările de viață 
atingând un nivel al primelor cu  295% mai mare vs H1 2019. Acest avans a fost generat cu precădere 
de polițele de asigurare atașate creditelor. În ceea ce privește asigurările generale, polițele de imobil 
atașate creditelor ipotecare și cele pentru întreprinderile mici și mijlocii au contribuit la o majorare cu 
97% a primelor subscrise în H1 2020 comparativ cu H1 2019.  
 
Un segment nou de business, acela al micro-asigurărilor lansate în parteneriat cu alte companii de 
servicii prezente în piață, a avut de asemenea o evoluție peste așteptări. Astfel, prima asigurare de bilete 
disponibilă pe piața locală prin intermediul platformei www.bilete.ro a raportat în primele 6 luni ale 
anului prime brute subscrise mai mare cu 61% față de perioadă similară a anului trecut, clienții optând 
astfel pentru beneficiul recuperării integrale a sumei plătite în cazul neparticipării la eveniment din 
motive neprevăzute.  
 

http://www.bilete.ro/


 

 
 
 
 
În paralel, o scădere de 44% față de H1 2019 a fost înregistrată pentru vânzările online, respectiv 
asigurarea de călătorie.   
 
Eurolife FFH dispune de un portofoliu extins de produse, dedicate atât clienților persoane fizice, cât și 
juridice, care poate fi accesat prin canale diversificate de vânzare: bancassurance, parteneri, brokeri și 
online.  
 
Despre EUROLIFE FFH  
 
Eurolife FFH este o companie de top pe segmentul asigurărilor cu o experiență de peste 12 ani pe piața locală. Eurolife FFH 
acoperă un portofoliu complex de riscuri: asigurări de viaţă, asigurări de invaliditate, asigurări de şomaj, asigurări de imobil, 
asigurări de accidente, asigurări de sănătate, asigurări de răspundere civilă, asigurări de călătorie, asigurări de bilete. Eurolife 
FFH include companiile Eurolife FFH Asigurări de Viaţă şi Eurolife FFH Asigurări Generale, fiind o subsidiară a Eurolife FFH 
Insurance Group. Eurolife FFH Insurance Group face parte din Fairfax Financial Holdings Limited, unul dintre liderii pieței de 
asigurări la nivel internațional.  
Mai multe detalii găsiți pe: www.eurolife-asigurari.ro   

 
 

http://www.eurolife-asigurari.ro/

