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Denumirea și forma juridică:  SC ERGO Asigurări de Viață SA 

Nr. ordine în Registrul Asiguratorilor: 066 din 16.12.2009 

Sediul social: București, Calea Floreasca nr. 175, etaj 6, sector 1 

 

Prezentarea structurii acționariatului și a managementului asigurătorului 

Acționarii societății și participațiile acestora la data de 31.12.2014: 

 ERGO Austria International AG - 99,9920% 

 ERGO Versicherung AG -   0,0080% 

Consiliul de Administrație la data de 31.12.2014: 

 Harald Londer     – Președinte al Consiliului; 

 Josef Adelmann   – Vicepreședinte al Consiliului; 

 Thomas Schollkopf    – Membru al Consiliului; 

 Niccolo Ubertali      – Membru al Consiliului; 

 Mihai Popescu     – Membru al Consiliului. 

Conducerea executivă la data de 31.12.2014: 

 Mihai Popescu   -  Director General 

 Levente-Zoltan Csaszar  – Director General Adjunct; 

 Robert Grigore    – Director General Adjunct. 

 

Prezentarea claselor de asigurări practicate 

 Clasa 1  - Asigurări de viață, anuități și asigurări de viață suplimentare 

 Clasa 3  - Asigurări de viață și anuități legate de fondurile de investiții 

 

Informații generale privind produsele de asigurare  

Pe parcursul anului 2014, ERGO Asigurări de Viață SA a practicat următoarele produse de asigurare: 

 Asigurări de viață atașate creditelor de nevoi personale, oferite prin sucursalele bancare, care acoperă 

deces din orice cauză, invaliditate totală permanentă, incapacitate temporară de muncă și șomaj; 

 Asigurări de tip Unit Linked și Index Linked 

 

Prezentarea rețelei și a canalelor de distribuție a produselor de asigurare practicate 

În cursul anului 2014, ERGO Asigurări de Viață SA nu a dezvoltat o rețea proprie de sucursale, agenții sau 

puncte de lucru, întreaga activitate desfășurându-se la sediul social al companiei și prin agenții subordonați 

UniCredit Tiriac Bank SA, UniCredit Consumer Financing IFN SA și Ralfi IFN SA. 

ERGO Asigurări de Viață SA a început activitatea de vânzare a produselor de asigurare la data de 03.05.2010 

prin intermediul rețelei băncii UniCredit Țiriac Bank. In anul 2014 produsele vândute de ERGO Asigurări de 

Viață SA au fost asigurări de viață atașate contractelor de credite de nevoi personale prin intermediul 

partenerului UniCredit Consumer Financing IFN si Ralfi IFN și asigurări de viață de tip Unit Linked ERGO 

LifeInvest și ERGO Portfolio LifeInvest prin intermediul UniCredit Tiriac Bank. 

 

Prezentarea rețelei de asistență în cazul despăgubirilor 

Societatea desfășoară activitatea specifică de avizare, instrumentare și plată a indemnizațiilor din asigurări la 

sediul social situat în București, Calea Floreasca nr. 175, etaj 6, sector 1. Societatea beneficiază de personal 

propriu specializat în instrumentarea daunelor. În anul 2014 activitatea de instrumentare a daunelor a fost 

permanent în atenția conducerii societății având în vedere importanța acestui serviciu post vânzare.  

Societatea a înregistrat pe parcursul anului 2014 pe rolul instanțelor de judecată 2 litigii în curs de soluționare 

cu asigurații, rezerva totală de daună constituită pentru aceste litigii fiind în suma de 25.800 RON.  

În anul 2014, ERGO Asigurări de Viaţă SA  a derulat un contract de reasigurare tip cotă parte cu 

reasigurătorul Munich Re. Contractul de reasigurare este încheiat pentru o perioadă nedeterminată.  

În ceea ce priveşte lichiditatea, solvabilitatea şi rezervele tehnice ale companiei, la data de 31.12.2014, 

ERGO Asigurări de Viaţă SA înregistrează un coeficient de lichiditate de 4,37. Conform normelor în vigoare 



 

 
 
 

 

 
emise de către Autoritatea de Supraveghere Financiara, coeficientul de lichiditate de care trebuie sa dispună 

asiguratorul în orice moment, este de cel puţin 1. 

De asemenea, marja de solvabilitate disponibilă a societăţii calculată conform prevederilor legale emise de 

către Autoritatea de Supraveghere Financiară este de 23.839.142 lei, mult peste marja de solvabilitate minimă 

de 16.322.180 lei pe care societatea trebuie sa o menţină în raport cu volumul activităţii desfăşurate. 

Societatea a respectat prevederile legislative care reglementează categoriilor de active admise să reprezinte 

rezervele tehnice, precum şi condiţiile şi criteriile de evaluare ale activelor. Totalul rezervelor tehnice brute 

pentru activitatea de asigurări de viaţă este de 93.395.580 lei, iar totalul activelor admise să acopere rezervele 

tehnice conform normelor legale este de 98.838.330 lei, prin urmare, societatea îndeplineşte fără probleme şi 

acest indicator. 

În rezumat, tranzacțiile efectuate pentru activitatea de asigurări de viață în cursul anului 2014 sunt prezentate 

în tabelul următor: 

- RON - 

Indicator 

Nr contracte încheiate (buc) 41.530 

Prime brute subscrise 24.909.828 

Prime anulate 2.260.308 

Prime cedate în reasigurare 95.711 

Indemnizații brute plătite 826.988 

Indemnizații brute datorate 1.316.720 

Răscumpărări plătite 3.817.542 

Cheltuieli de achiziție 11.421.414 

Cheltuieli de administrare 5.924.491 

 

Principala metodă de plasament a disponibilităților companiei au fost titlurile de stat emise de statul român în 

special datorită raportului optim între gradul de siguranță și rentabilitate pe care acest tip de plasamente îl 

prezintă. Astfel peste 64% din totalul activelor lichide ale societății considerate in calculul indicelui de lichiditate 

au fost investite în titluri de stat cu randamente anuale nominale cuprinse intre 4,75% si 7,49%, valoarea de 

piață totală a acestora fiind de 35.862.692 RON.  

La data de 31.12.2014, societatea are în portofoliu următoarele tipuri de investiții aferente produselor de 

asigurare tip unit-linked: 

- Pentru produsul „Life Invest”, conform condițiilor de asigurare, societatea a investit în titluri de participare 

în organisme de plasament colectiv și valori mobiliare (OPCVM) in 3 strategii de investiții in funcție de 

profilul de risc, administrate de către Pioneer Asset Management a.s. Praga (Cehia), a căror valoare totala 

de piața este la 31.12.2014 în suma de 622.460,71 EUR (2.789.931 RON echivalent). Valoarea unităților 

a fiecărei strategii la 31.12.2014 a fost de 13,06% pentru strategia Echilibrat, 12,70% pentru strategia 

Moderat si 14,04% pentru strategia Dinamic  

- Pentru produsul „Portfolio Life Invest”, conform condițiilor de asigurare, societatea a investit în titluri de 

participare în organisme de plasament colectiv și valori mobiliare (OPCVM) in 2 strategii de investiții in 

funcție de profilul de risc, administrate de către UniCredit Bank Austria AG, a căror valoare totală de piața 

este la 31.12.2014 în suma de 1.514.666,74 EUR (6.788.888 RON echivalent). Valoarea unităților a 

fiecărei strategii la 31.12.2014 a fost de 3,16% pentru strategia Balansat si 3,93% pentru strategia Dinamic  

- Pentru produsul „Oportun”, conform condițiilor de asigurare, societatea a investit in titluri corporative emise 

de către Unicredit Bank AG Munich (Germania) a căror valoare de piața la 31.12.2014 este în suma de 

1.810.410 EUR (8.114.439 RON echivalent), reprezentând o creștere de 6,370% fata de valoarea la data 

emiterii; 

- Pentru produsul „Capital Activ”, conform condițiilor de asigurare, societatea a investit in titluri corporative 

emise de către Unicredit SpA Milan (Italia) a căror valoare de piață la  31.12.2014 este în suma de 

4.214.700 EUR (18.890.707 RON echivalent), reprezentând o creștere de 31,607% fața de valoarea de la 

data emiterii; 



 

 
 
 

 

 
- Pentru produsul „Water Garant I”, conform condițiilor de asigurare, societatea a investit in titluri corporative 

emise de către Unicredit Bank SpA Milan (Italia) a căror valoare de piață la 31.12.2014 este în suma de 

1.351.100 EUR (6.055.765 RON echivalent), reprezentând o creștere de 35,110% față de valoarea de la 

data emiterii; 

- Pentru produsul „Water Garant II”, conform condițiilor de asigurare, societatea a investit in titluri corporative 

emise de către Unicredit Bank SpA Milan (Italia) a căror valoare de piață la 31.12.2014 este în suma de 

456.720 EUR (2.047.065 RON echivalent), reprezentând o creștere de 52,240% față de valoarea de la 

data emiterii; 

- Pentru produsul „GARP”, conform condițiilor de asigurare, societatea a investit in titluri corporative emise 

de către Unicredit Bank SpA Milan (Italia) a căror valoare de piața la 31.12.2014 este in suma de 1.209.900 

EUR (5.422.893 RON echivalent), reprezentând o creștere de 20,990% față de valoarea de la data emiterii; 

- Pentru produsul „DAX Dividend”, conform condițiilor de asigurare, societatea a investit in titluri corporative 

emise de către Unicredit Bank SpA Milan (Italia) a căror valoare de piața la 31.12.2014 este în suma de 

757.330 EUR (3.394.429 RON echivalent), reprezentând o creștere de 8,190% față de valoarea de la data 

emiterii; 

- Pentru produsul „Bond Garant 5”, conform condițiilor de asigurare, societatea a investit in titluri corporative 

emise de către Unicredit Tiriac Bank SA București (Romania) a căror valoare de piața la 31.12.2014 este 

in suma de 7.242.700 RON, reprezentând o creștere de 8,100% fața de valoarea de la data emiterii; 

 

Legea aplicabilă contractului de asigurare  

Legea aplicabilă contractului de asigurare este legea română, în particular, Legea nr. 136/1995 privind 

asigurările și reasigurările din România, cu modificările și completările ulterioare, normele emise de Comisia 

de Supraveghere a Asigurărilor precum și legislația din domeniul civil și comercial aplicabilă. 

 

Strategii şi perspective de dezvoltare a activităţii ERGO Asigurări de Viaţă SA 

Principalele obiective ale companiei pentru anul 2015 sunt: 

 Stabilirea unui nou parteneriat de distribuție al asigurărilor de tip protecție/risc cu o instituție financiar 

bancară/non bancară și analiză de oportunitate privind dezvoltarea de colaborări prin canalul de 

distribuție brokeri și vânzări directe. 

 Continuarea diversificării colaborării cu Unicredit Țiriac Bank prin lansarea de noi produse de asigurare 

distribuite de aceasta in rețeaua bancară. 

 Asigurarea unei eficacități operaționale sporite prin îmbunătățirea proceselor,  procedurilor și a 

guvernanței companiei, precum si prin intermediul unui mediu IT îmbunătățit în colaborare cu 

structurile regionale ale ERGO Group.  

 












