
 
RAPORTUL ANUAL DE ACTIVITATE 

aferent exerciŃiului financiar 2009 

 

 

Denumirea şi forma juridică:   ERGO Asigurări de ViaŃă SA 

 

Numărul de ordine în Registrul Asigurătorilor: 066 din 16l.12.2009 

 

Număr Registrul ComerŃului Bucureşti:  J40/6000/2009 

 

Codul înregistrare fiscală:   25569690 

 

Sediul social: Bucureşti, Intrarea Murmurului nr. 2-4, parter, sector 1 

 

Capitalul social subscris si vărsat:   14.533.200 Ron 

 
AcŃionarii societăŃii la data de 31.12.2009 sunt: 

Ergo Austria International AG 99,975% 

Ergo International AG 0,025% 

 
Consiliul de AdministraŃie la data de 31.12.2009: 

Josef Adelman - preşedinte 

Josef Marek - vicepreşedinte 

Holger Karl Schmelzer - membru 

Ina Magda CreŃoiu - membru 

Josef Kreiterling - membru 

 

Conducerea executivă la data de 31.12.2009: 

Ina Magda CreŃoiu - director general 

Josef Kreiterling - director general adjunct 

 
ERGO Asigurări de ViaŃă SA este autorizată să opereze ca şi companie de asigurări de viaŃă, cu dreptul de a 

practica categoria A – Asigurări de viaŃă, cu următoarele clase: 

 

I. Asigurări de viaŃă, anuităŃi şi asigurări de viaŃă suplimentare 

II. Asigurări de căsătorie, asigurări de naştere 

III. Asigurări de viaŃă şi anuităŃi ce sunt legate de fonduri de investiŃii 

IV. Asigurări permanente de sănătate 

 

şi categoria B – Asigurări generale cu următoarele clase (cu precizarea că acestea sunt practicate doar ca şi supliment 

de asigurare la asigurările de viaŃă): 

 

I. Asigurări de accidente (inclusiv accidentele de muncă şi bolile profesionale) 

II. Asigurări de sănătate  

 

Asigurările prevăzute în categoria B - Asigurări generale sunt practicate doar ca şi supliment de asigurare la 

asigurările prevăzute la categoria A – Asigurări de viaŃă. 

 

ERGO Asigurări de ViaŃă SA a primit autorizaŃia de funcŃionare ca societate de asigurări prin Decizia CSA nr.1021 

din data de 15 decembrie 2009, astfel încât nu există activitate de asigurări în anul 2009. 

 
La sfârşitul anului 2009, ERGO Asigurări de ViaŃă SA nu dispune de reŃele şi canale de distribuŃie a produselor de 

asigurări practicate. 

 

Forma scurtă a raportului auditorului financiar extern. 
SituaŃiile financiar contabile aferente anului 2009 au fost auditate de KPMG Audit SRL, care, după ce a examinat 

documentele solicitate, a emis următorul raport: 

 







Principala metodă de plasament a disponibilităŃilor companiei a fost depozitele bancare în special datorită raportului 
optim între gradul de siguranŃă şi rentabilitate pe care acest tip de plasamente îl prezintă. Întrucât societatea nu a 
desfăşurat activitate de asigurări in cursul anului 2009, nu a fost necesară efectuarea dispersiei în ceea ce priveşte 
plasamentele în depozite bancare, cu precizarea faptului că toate disponibilităŃile au fost localizate în România. 

 
Pe parcursul anului 2009, ERGO Asigurări de ViaŃă SA a derulat un contract de reasigurare încheiat cu Munchener 
Ruckversicherungs-Gesellschaft AG unul dintre cei mai mari reasigurători din lume. Contractul de reasigurare 
acoperă diferentiat riscurile asigurate conform autorizaŃiei de funcŃionare, acestea fiind tratate diferenŃiat în funcŃie 
de produsele de asigurare oferite.  

 
Legea aplicabilă contractului de asigurare este legea română, în particular, Legea nr. 136/1995 privind asigurările 
şi reasigurările din România, cu modificările şi completările ulterioare, şi normele emise de Comisia de 
Supraveghere a Asigurărilor . 
 

Prezentarea în rezumat a situaŃiilor financiare pentru exerciŃiul financiar 2009 
 

Activ - RON - 
Active necorporale 342.326 
Plasamente – total, din care: 17.618.101 
- imobilizări corporale - 
- imobilizări financiare 17.618.101 
Rezerve tehnice cedate în reasigurare - 
CreanŃe - 
Alte elemente de activ 494.576 
Cheltuieli în avans 20.335 
Total activ 18.475.338 
  
Pasiv - RON - 
Capital social 14.533.200 
Rezerve - 
Rezultatul reportat - 
Rezultatul exerciŃiului (pierdere) 821.479 
Rezerve tehnice - 
Provizioane - 
Datorii 4.763.617 
Venituri în avans - 
Total pasiv 18.475.338 
  
Contul tehnic al asigurării de viaŃă - RON - 
Venituri din prime nete de reasigurare - 
Venituri din plasamente 318.355 
Cheltuieli cu daunele, nete de reasigurare - 
VariaŃia altor rezerve tehnice, nete de reasigurare - 
Cheltuieli de exploatare nete 3.490.313 
Rezultatul tehnic al asigurării de viaŃă (pierdere) 3.171.958 
  
Contul netehnic - RON - 
Rezultatul tehnic al asigurării de viaŃă (pierdere) 3.171.958 
Alta venituri netehnice 2.364.177 
Alte cheltuieli netehnice 13.698 
Rezultatul curent al exercitiului (pierdere) 821.479 

 
Strategii şi perspective de dezvoltare a activităŃii ERGO Asigurări de ViaŃă SA 
 
În anul 2010, distribuŃia produselor ERGO Asigurări de ViaŃă SA se va realiza prin reŃelele instituŃiilor bancare şi 
non-bancare (activitate de bancassurance), reŃele asigurate de către parteneri strategici, iar flexibilitatea de care 
compania a dat dovadă până acum va fi susŃinută de dorinŃa de nou şi inovaŃie, lucruri care, împreună, vor conduce la 
obŃinerea unor rezultate favorabile atât pentru companie, cât şi pentru toŃi asiguraŃii sau potenŃialii asiguraŃi cărora le 
vom câştiga încrederea pentru a deveni clienŃii şi partenerii noştri. 


