24.7.2020. godine
JAVNA OBJAVA O UTJECAJU MJERA COVID-19 NA POSLOVANJE DRUŠTVA
OTP Osiguranje d.d. (u daljnjem tekstu Društvo) u skladu s Preporukama Europskog nadzornog tijela
za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA-BoS-20/236 od 20.3.2020.) i Hrvatske agencije
za nadzor financijskih usluga (HANFA) objavljuje periodične informacije o utjecaju mjera COVID-19 na
poslovanje društva za osiguranje prema novim saznanjima i činjenicama o utjecaju pandemije.
Društvo ovime obavještava potrošače i javnost o utjecaju proglašenja pandemije SARS-CoV-2 (u
daljnjem tekstu COVID-19) i pripadajućih mjera od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske na
Društvo. Djelatnici Društva rade kombinirano i od kuće i u uredima Društva radi pridržavanja mjera
održavanja razmaka među djelatnicima i sprječavanja širenja zaraze COVID-19. Društvo i dalje
osigurava cjelodnevnu podršku rada i komunikaciju s klijentima za sve upite putem elektroničke pošte,
putem pošte ili putem telefona. Uz ovakav pristup Društvo poduzima preventivne mjere prema
preporukama stručnjaka radi zaštite naših klijenata i djelatnika.
Utjecaj pandemije se kontinuirano prati u Društvu kao i predviđanja budućih utjecaja na gospodarstvo
Republike Hrvatske i šire. Posljedice restriktivnih mjera borbe protiv zaraze COVID-19 utjecalo je na
smanjenje prodaje ugovora o osiguranju u proteklom razdoblju, te za sada nije imalo značajniji negativni
utjecaj na rezultate poslovanja Društva. Društvo je imalo pad premijskog prihoda u prvih šest mjeseci u
iznosu od 17,7% u odnosu na isto razdoblje u 2019. godini, te uslijed popuštanja mjera sprječavanja
širenja zaraze COVID-19 i postupnog vraćanja ekonomske aktivnosti, Društvo očekuje stabilizaciju
zaračunate bruto premije do kraja 2020. godine.
Društvo je provelo redoviti izračun stanja solventnosti za prvo i drugo tromjesečje 2020. godine. S
obzirom na omjer solventnosti Društva od 304% na 31.3.2020. i 306% na 30.6.2020. u usporedbi s
302% na 31.12.2019. (omjer minimalnog solventnog kapitala na 31.3.2020. u iznosu od 239%, te 241%
na 30.6.2020. u usporedbi s 238% na 31.12.2019.) Društvo je, i nakon nastupa razdoblja otežanog
poslovanja uslijed mjera COVID-19, adekvatno kapitalizirano budući da su omjeri solventnosti značajno
iznad regulatornog minimuma od 100%, te su i svi ostali regulatorni kapitalni zahtjevi zadovoljeni.
Društvo povremeno provodi i procjene solventnosti u okolnostima izmijenjenih pretpostavki budućih
planiranih planskih pozicija, te je prema provedenim izračunima i u novim pogoršanim okolnostima
poslovanja Društvo adekvatno kapitalizirano, te je u planskom razdoblju Društvo nije pokazalo značajno
negativno odstupanje u odnosu na izračun SCR omjera u prethodnim razdobljima.
Detaljnije informacije o rizičnom profilu Društva javno su dostupne u Izvješću o solventnosti i
financijskom stanju (SFCR) za 2019. godine, te u trenutku objave ovih ažuriranih informacija nije bilo
većih promjena u profilu rizičnosti.
Društvo održava visoku razinu likvidnih i novčanih sredstava i nije imalo povećane odljeve financijskih
sredstava zbog povećanih šteta za slučaj smrti, niti zbog povećanih zahtjeva za prijevremenim raskidima
ugovora o osiguranju. Društvo ne očekuje poteškoće s likvidnošću niti u budućem razdoblju unatoč
nepovoljnom okruženju, te ima na raspolaganju dostupne mjere u slučaju nastupa nepovoljnih i
iznenadnih okolnosti.
Društvo će i nadalje aktivno pratiti razvoj situacije oko utjecaja COVID-19 u ekonomskom okruženju i
utjecaju na poslovanje Društva, te će, ukoliko procijeni da će isti značajno utjecati na poslovnu i
financijsku poziciju Društva u 2020. godini, u cijelosti će postupati u skladu sa Zakonom o osiguranju i
svim relevantnim propisima.
S poštovanjem,
OTP Osiguranje d.d.
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