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RAPORTUL 

Denumirea şi forma juridică: 

Nr. ordine în Registrul Asiguratorilor:

Sediul social: 

Prezentarea structurii acŃionariatului 

AcŃionarii societăŃii şi participaŃiile acestora

• ERGO Austria International AG
• ERGO International AG

Consiliul de AdministraŃie la data de 31.12.2011

• Josef Adelmann 
• Harald Londer   
• Elisabeth Stadler 
• Ina Magda Lorincz 
• Eva Magdalena Mu

Conducerea executivă la data de 31.12.20

• Ina Magda Lorincz 
• Levente-Zoltan Csaszar 
• Robert Grigore   

Prezentarea claselor de asigură

• Clasa 1  - Asigur
• Clasa 3  - Asigur

InformaŃii generale privind produsele de asigurare 

Pe parcursul anului 2011, ERGO 

• Asigurare de viaŃă ataşat
acoperă deces din orice cauz
şomaj; 

• ERGO Life Invest – asigurare de via
acoperă decesul ca risc principal 
facultative 

• ERGO Oportun - este o asigurare de via
componente: 
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RAPORTUL DE ACTIVITATE AL ERGO ASIGURĂRI DE VIAT

PENTRU EXERCIłIUL FINANCIAR 2011 

 

  ERGO Asigurări de ViaŃă SA 

egistrul Asiguratorilor: 066 din 16.12.2009 

Bucureşti, Intrarea Murmurului nr. 2

ionariatului şi a managementului asiguratorului 

iile acestora la data de 31.12.2011: 

ERGO Austria International AG - 99,9904% 
ERGO International AG  -   0,0096% 

la data de 31.12.2011: 

Josef Adelmann    – Preşedinte al Consiliului;
   – Vicepreşedinte al Consiliului;

Elisabeth Stadler    – Membru al Consiliului; 
Ina Magda Lorincz    – Membru al Consiliului; 
Eva Magdalena Muehlbauer   – Membru al Consiliului. 

la data de 31.12.2011: 

Ina Magda Lorincz   – Director General; 
Zoltan Csaszar  – Director General Adjunct; 

  – Director General Adjunct. 
laselor de asigurări practicate 

Asigurări de viaŃă, anuităŃi şi asigurări de viaŃă suplimentare
Asigurări de viaŃă şi anuităŃi legate de fondurile de investi

ii generale privind produsele de asigurare  

, ERGO Asigurări de ViaŃă SA a practicat următoarele produse de asigurare:

 ataşată creditelor de nevoi personale, oferite prin sucursalele bancare, care 
 deces din orice cauză, invaliditate totală permanentă, incapacitate temporar

asigurare de viaŃă de tip unit linked (primă unică sau prim
 decesul ca risc principal şi decesul din accident şi invaliditate din accident ca riscuri 

este o asigurare de viaŃă de tip index linked care com
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edinte al Consiliului; 
edinte al Consiliului; 

 
 
 

suplimentare 
legate de fondurile de investiŃii 

toarele produse de asigurare: 

 creditelor de nevoi personale, oferite prin sucursalele bancare, care 
, incapacitate temporară de muncă şi 

ă sau primă eşalonată) care 
i invaliditate din accident ca riscuri 

 de tip index linked care combină următoarele trei 
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- ProtecŃie: în situaŃia decesului din orice cauză a persoanei asigurate 110% din prima de 
asigurare sau valoarea contului la data aparitiei evenimentuilui asigurat, daca aceasta valoare 
este mai mare decat 110% din prima de asigurare; 

- GaranŃie: la maturitatea poliŃei, UniCredit Bank AG Munchen garantează returnarea sumei 
investite (100% din prima investita); 

- Randament:  
- până la 125% din creşterea realizată de indicele S&P BRIC 40 ponderat  
- 10% din suma investită, dacă valoarea indicelui este mai mare decât valoarea sa iniŃială 

la fiecare data de evaluare anuală. 
• ERGO Capital Activ - este o asigurare de viaŃă de tip index linked care combină următoarele doua 

componente: 
- ProtecŃie: în situaŃia decesului din orice cauză a persoanei asigurate 110% din prima de 

asigurare sau valoarea contului la data aparitiei evenimentuilui asigurat, daca aceasta valoare 
este mai mare decat 110% din prima de asigurare; 

- GaranŃie: la maturitatea poliŃei, UniCredit SpA Milan garantează returnarea sumei investite 
(142% din prima de asigurare); 

• ERGO Water Garant Exclusive - este o asigurare de viaŃă de tip index linked care combină 
următoarele trei componente: 
- ProtecŃie: în situaŃia decesului din orice cauză a Persoanei Asigurate 110% din prima investita 

sau valoarea contului la data aparitiei evenimentuilui asigurat, daca aceasta valoare este mai 
mare decat 110% din prima investita; 

- GaranŃie: la maturitatea poliŃei, UniCredit SpA Milan garantează returnarea sumei investite 
(100% din prima investita)  

- Randament: valoarea randamentului ponderat al indicelui S&P Global Water Index; 

Prezentarea reŃelei şi a canalelor de distribuŃie a produselor de asigurare practicate 

În cursul anului 2011, ERGO Asigurări de ViaŃă SA nu a dezvoltat o reŃea proprie de sucursale, agenŃii sau 
puncte de lucru, întreaga activitate desfăşurându-se la sediul social al companiei. 

ERGO Asigurări de ViaŃă SA a început activitatea de vânzare a produselor de asigurare la data de 
03.05.2010 prin intermediul reŃelei băncii UniCredit łiriac Bank, prin cele două companii ale Grupului 
UniCredit respectiv  UniCredit Consumer Financing şi UniCredit Tiriac Bank. Astfel, în anul 2011 produsele 
vândute de ERGO Asigurări de ViaŃă SA au fost asigurări de viaŃă ataşate contractelor de credite de nevoi 
personale prin intermediul partenerului UniCredit Consumer Financing şi asigurări de viaŃă de tip Unit 
Linked  ERGO LifeInvest şi Index Linked ERGO Oportun, ERGO Capital Activ, ERGO Water Garant si 
ERGO Water Garant II prin intermediul UniCredit Tiriac Bank. 

Prezentarea reŃelei de asistenŃă în cazul despăgubirilor 

Societatea desfăşoară activitatea specifică de avizare, instrumentare şi plată a indemnizaŃiilor din asigurări 
la sediul social situat în Bucureşti, Intrarea Murmurului nr. 2-4, sector 1. Societatea beneficiază de personal 
propriu specializat în instrumentarea daunelor. În anul 2011 activitatea de instrumentare a daunelor a fost 
permanent în atenŃia conducerii societăŃii având în vedere importanŃa acestui serviciu postvânzare.  

Forma scurtă a raportului auditorului financiar extern. 
SituaŃiile financiare aferente anului 2011 au fost auditate de SC KPMG Audit SRL – auditor autorizat 
membru al C.A.F.R., care după ce a examinat documentele solicitate a emis următorul raport: 
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Societatea nu are înregistrate pe parcursul anului 2011 pe rolul instanŃelor de judecata litigii cu asiguraŃii, 
intermediarii în asigurări sau cu alte societăŃi de asigurare.  

În anul 2011, ERGO Asigurări de ViaŃă SA  a derulat un contract de reasigurare tip cota parte cu 
reasiguratorul Munich Re. Contractul de reasigurare este încheiat pentru o perioada nedeterminata.  
În ceea ce priveşte lichiditatea, solvabilitatea şi rezervele tehnice ale companiei, la data de 31.12.2011, 
ERGO Asigurări de ViaŃă SA înregistrează un coeficient de lichiditate de 9,81. Conform normelor în vigoare 
emise de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, coeficientul de lichiditate de care trebuie sa dispună 
asiguratorul în orice moment, este de cel puŃin 1. 

De asemenea, marja de solvabilitate disponibila a societăŃii calculata conform prevederilor legale emise de 
către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor este de 22.096.969 lei, mult peste marja de solvabilitate 
minimă de 15.236.550 lei pe care societatea trebuie sa o menŃină în raport cu volumul activităŃii desfăşurate. 
Societatea a respectat normele legislative care reglementează categoriilor de active admise să reprezinte 
rezervele tehnice, precum şi condiŃiile şi criteriile de evaluare ale activelor. Totalul rezervelor tehnice brute 
pentru activitatea de asigurări de viaŃă este de 36.928.283 lei, iar totalul activelor admise să acopere 
rezervele tehnice conform normelor legale este de 52.200.827 lei, prin urmare, societatea îndeplineşte fără 
probleme şi acest indicator. 

 

Indicator 
Valoare minimă solicitată prin 

norme legale 
Valoare disponibilă 

înregistrată de societate 
Coeficient de lichiditate 1,00 9,81 
Marja de solvabilitate 15.236.550 lei 22.096.969 lei 
Rezerve tehnice /active admise 36.928.283 lei 52.200.827 lei 

 

In rezumat, tranzacŃiile efectuate pentru activitatea de asigurări de viaŃă în cursul anului 2011 sunt 
prezentate în tabelul următor: 

- RON - 

Indicator Asigurări de viaŃă 
Asigurări de viaŃă legate de 

fonduri de investiŃii 
Nr contracte incheiate (buc) 9.034 458 
Prime brute subscrise 10.840.797 16.299.964 
Prime anulate 0 1.118.555 
Prime cedate in reasigurare 438.467 5.531 
Indemnizatii brute platite 71.871 9.051 
Indemnizatii brute datorate 95.936 0 
Rascumparari platite 2.361.332 393.506 
Cheltuieli de achizitie 5.233.347 608.265 
Cheltuieli de administrare 3.356.919 5.121.749 

 

În plan financiar-contabil, ERGO Asigurări de ViaŃă SA nu a fost verificată de către organe de control ale 
statului roman în cursul anului 2011. Principala metodă de plasament a disponibilităŃilor companiei a fost 
titlurile de stat emise de statul roman în special datorita raportului optim între gradul de siguranŃa şi 
rentabilitate pe care acest tip de plasamente îl prezintă. Astfel, suma de 25.376.294 lei, adică peste 50% din 
totalul activelor lichide ale societăŃii au fost investite în titluri de stat.  
La data de 31.12.2011, societatea are în portofoliu urmatoarele tipuri de investiŃii aferente produselor de 
asigurare tip unit-linked: 
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- Pentru produsul „Life-Invest”, conform condiŃiilor de asigurare, societatea a investit în titluri de participare 
în organisme de plasament colectiv şi valori mobiliare (OPCVM) a căror valoare totală de piaŃă este la 
31.12.2011 în sumă de 199.205 EUR (860.504 RON echivalent)  

- Pentru produsul „Oportun”, conform condiŃiilor de asigurare, societatea a investit în obligaŃiuni private 
emise de către Unicredit Bank AG Munich a căror valoare de piaŃă este la 31.12.2011 în sumă de 
1.867.950 EUR (8.068.984 RON echivalent) 

- Pentru produsul „Capital Activ”, conform condiŃiilor de asigurare, societatea a investit în obligaŃiuni 
private emise de către Unicredit SpA Milan a căror valoare de piaŃă este la 31.12.2011 în sumă de 
1.119.835 EUR (4.837.351 RON echivalent) 

- Pentru produsul „Water Garant Exclusive”, conform condiŃiilor de asigurare, societatea a investit în 
obligaŃuni private emise de către Unicredit Bank AG Munich a căror valoare de piaŃa este la 31.12.2011 
în sumă de 1.943.600 EUR (8.395.769 RON echivalent) 

 

 

Prezentarea pe scurt a situaŃiilor financiare anuale 

aferente exerciŃiului financiar 2011 

 
Activ - RON - 
Active necorporale 186.184 
Plasamente – total, din care: 26.459.251 
- imobilizări corporale - 
- imobilizări financiare 26.459.251 
Plasamente pentru care expunerea la risc 
este transferată contractanŃilor 

22.162.608 

Rezerve tehnice cedate în reasigurare 537.422 
CreanŃe 1.335.761 
Imobilizări corporale 339.805 
LichidităŃi (casa şi conturi bancare) 3.171.216 
Cheltuieli de achiziŃie reportate 8.469.177 
Total activ 62.661.424 
  
Pasiv - RON - 
Capital social subscris şi vărsat 37.706.820 
Rezerve legale şi statutare - 
Rezultatul reportat (pierdere) 9.369.749 
Rezultatul exerciŃiului (pierdere) 6.053.918 
Rezerve tehnice 14.603.749 
Rezerva matematica aferenta asigurărilor pentru care expunerea 
la risc este transferata contractanŃilor 

22.508.762 

Provizioane 156.217 
Datorii provenite din reasigurări 157.524 
Alte datorii 984.335 
Venituri în avans 1.967.684 
Total pasiv 62.661.424 
  
Contul tehnic al asigurării de viaŃă - RON - 
Venituri din prime nete de reasigurare 26.696.762 
Venituri din plasamente 2.711.563 
Cheltuieli cu daunele, nete de reasigurare 2.991.529 
VariaŃia altor rezerve tehnice, nete de reasigurare 6.988.553 
VariaŃia rezervei matematice aferenta asigurărilor pentru care 13.173.313 
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expunerea la risc este transferată contractanŃilor 
Cheltuieli de exploatare nete 9.914.722 
Cheltuieli cu plasamentele 3.248.812 
Rezultatul tehnic al asigurării de viaŃă (pierdere) 6.908.604 
  
Contul netehnic - RON - 
Rezultatul tehnic al asigurării de viaŃă (pierdere) 6.908.604 
Alte venituri netehnice 2.211.440 
Alte cheltuieli netehnice 1.356.754 
Alte impozite - 
Rezultatul curent al exerciŃiului (pierdere) 6.053.918 
  
Capitaluri proprii 22.283.153 

 
Legea aplicabilă contractului de asigurare  

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

Strategii şi perspective de dezvoltare a activităŃii ERGO Asigurari de Viata SA 

Pentru anul 2012, ERGO Asigurări de ViaŃă SA va urmări finalizarea negocierilor privind asigurările de viaŃă 
ataşate contractelor de credit garantate cu ipotecă (CPI Mortgage) împreună cu UniCredit Tiriac Bank şi 
Volksbank, dar şi continuarea vânzărilor de produse de asigurare cu componentă investiŃională demarate în 
anul 2011. 

De asemenea vor fi dezvoltate noi produse de asigurare din sfera unit-linked şi index-linked, produse 
diferenŃiate în funcŃie de sectoarele de retail şi private banking. Pentru produsele de tip unit-linked cu 
vânzare permanentă se vor demara acŃiuni promoŃionale în sucursalele UniCredit Tiriac Bank în scopul unei 
mai bune cunoaşteri a produselor ERGO Asigurări de ViaŃă SA în rândul clienŃilor, dar şi a personalului de 
vânzare al băncii.  

ERGO Asigurări de ViaŃă SA va continua să îşi diversifice metodele de distribuŃie a produselor prin utilizarea 
şi a altor canale cum ar fi: reŃele de agenŃi proprii sau alte instituŃii bancare, în funcŃie de  situaŃia specifică a 
pieŃei. 


