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EuCO rozpoczęło działalność w Rumunii
Europejskie Centrum Odszkodowań rozszerzyło swoją działalność na kolejny rynek
europejski. Grupa jest pierwszym tego typu podmiotem w Rumunii. Zdaniem
wiceprezesa dodatkowymi atutami jest słaba konkurencja oraz dynamicznie rosnący
rynek odszkodowań.
Europejskie Centrum Odszkodowań (EuCO) uruchamia działalność w Rumunii. Pod
koniec listopada grupa zarejestrowała spółkę Centrul European De Despagubiri SRL
z siedzibą w Bukareszcie. To już piąty europejski rynek, na którym firma będzie
oferować usługi dochodzenia roszczeń o zapłatę odszkodowań, rent lub
zadośćuczynień ofiarom wypadków. Oprócz Polski grupa jest już obecna w
Czechach, na Słowacji oraz Węgrzech.
Wiceprezes EuCO zwraca uwagę na potencjał rumuńskiego rynku. W 2011 roku
wartość roszczeń o odszkodowania skierowana do towarzystw ubezpieczeniowych
wyniosła 63 mln euro, czyli 2,5 razy więcej niż rok wcześniej. Dodatkowym atutem
jest rosnąca z roku na rok wysokość wypłaconych odszkodowań z polis OC
sprawców wypadków. We wrześniu ubiegłego roku w Rumunii wypłacono
największe odszkodowanie z takiej polisy w wysokości 1 mln euro.
- Rozpoczynamy działalność w zakresie pozyskiwania spraw dochodzenia
odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych na nowym i perspektywicznym
rynku zagranicznym. Rumunia ma ponad 21 mln obywateli i jest w tej chwili
największym po Polsce rynkiem, na którym działa EuCO. Rumunia jest rynkiem ze
słabo rozwiniętą konkurencją, która praktycznie ogranicza się do kancelarii
prawnych dochodzących odszkodowań. Dotychczas nie pojawiła się tam firma, która
podobnie jak EuCO, specjalizuje się dochodzeniu odszkodowań na masową skalę.
Rośnie także świadomość obywateli Rumunii w dochodzeniu większych
odszkodowań od ubezpieczycieli. – mówi Adam Wszołek, wiceprezes zarządu
EuCO.
Model biznesowy w Rumunii będzie polegał na bezpośrednim docieraniu
współpracowników EuCO do osób poszkodowanych w wypadkach lub ich bliskich.
- Różnice w organizacji działalności na rynkach w Rumunii, Czechach, Słowacji czy
na Węgrzech dotyczą jedynie regulacji prawnych specyficznych dla danego kraju,
ale sposób współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi i poszukiwanie klientów
jest taki sam jak w Polsce. – mówi Adam Wszołek.
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W Rumunii system wypłat z towarzystw ubezpieczeniowych, podobnie jak w
Czechach, bazuje na przyznawaniu punktów za utratę zdrowia w wyniku wypadku.
Jest jednak bardziej korzystny dla poszkodowanego w Rumunii niż w Czechach.
W pierwszych trzech kwartałach 2012 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży
wyniosły 28,6 mln zł, tj. o 1/5 więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Zysk operacyjny wyniósł 5,9 mln zł. Natomiast zysk netto osiągnął 8,4 mln zł, ale w
wyniku został ujęty dodatkowy zysk z tytułu amortyzacji znaku towarowego w
wysokości 3,3 mln zł. Po skorygowaniu o to zdarzenie jednorazowe zysk netto po
trzech kwartałach 2012 roku wyniósł 5,1 mln zł. Nieco słabiej prezentuje się wynik za
sam III kwartał na tle analogicznego okresu z ubiegłego roku, gdzie tylko przychody
zanotowały 25-proc. dynamikę wzrostową (do 10,5 mln zł), natomiast wynik EBIT i
netto spadły o 7 i 10 proc. odpowiednio do 2,36 mln zł i 1,95 mln zł.
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