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RAPORTUL DE ACTIVITATE AL ERGO ASIGURĂRI DE VIATĂ SA 

PENTRU EXERCIŢIUL FINANCIAR 2012 

 

 

Denumirea şi forma juridică:  SC ERGO Asigurări de Viaţă SA 

Nr. ordine în Registrul Asiguratorilor:  066 din 16.12.2009 

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

Prezentarea structurii acţionariatului şi a managementului asigurătorului 

Acţionarii societăţii şi participaţiile acestora la data de 31.12.2012: 

 ERGO Austria International AG - 99,9913% 

 ERGO International AG  -   0,0087% 

Consiliul de Administraţie la data de 31.12.2012: 

 Josef Adelmann    – Preşedinte al Consiliului; 

 Harald Londer     – Vicepreşedinte al Consiliului; 

 Elisabeth Stadler    – Membru al Consiliului; 

 Levente – Zoltan Csaszar    – Membru al Consiliului; 

 Eva Magdalena Moon    – Membru al Consiliului. 

Conducerea executivă la data de 31.12.2012: 

 Levente-Zoltan Csaszar  – Director General; 

 Robert Grigore    – Director General Adjunct. 

 

Prezentarea claselor de asigurări practicate 

 Clasa 1  - Asigurări de viaţă, anuităţi şi asigurări de viaţă suplimentare 

 Clasa 3  - Asigurări de viaţă şi anuităţi legate de fondurile de investiţii 

Informaţii generale privind produsele de asigurare  

Pe parcursul anului 2012, ERGO Asigurări de Viaţă SA a practicat următoarele produse de asigurare: 

 Asigurări de viaţă ataşate creditelor de nevoi personale, oferite prin sucursalele bancare, care 

acoperă deces din orice cauză, invaliditate totală permanentă, incapacitate temporară de muncă şi 

şomaj; 

 Asigurări de tip Unit Linked şi Index Linked 

Prezentarea reţelei şi a canalelor de distribuţie a produselor de asigurare practicate 

În cursul anului 2012, ERGO Asigurări de Viaţă SA nu a dezvoltat o reţea proprie de sucursale, agenţii sau 

puncte de lucru, întreaga activitate desfăşurându-se la sediul social al companiei şi prin agentul subordonat 

UniCredit Tiriac Bank. 

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

03.05.2010 prin intermediul reţelei băncii UniCredit Ţiriac Bank, prin cele două companii ale Grupului 

UniCredit respectiv  UniCredit Consumer Financing şi UniCredit Tiriac Bank. Astfel, în anul 2012 produsele 

vândute de ERGO Asigurări de Viaţă SA au fost asigurări de viaţă ataşate contractelor de credite de nevoi 

personale prin intermediul partenerului UniCredit Consumer Financing şi asigurări de viaţă de tip Unit 

Linked  ERGO LifeInvest şi Index Linked ERGO Capital Activ, ERGO Water Garant II şi ERGO GARP 

Secured Value prin intermediul UniCredit Tiriac Bank. 

Prezentarea reţelei de asistenţă în cazul despăgubirilor 

Societatea desfăşoară activitatea specifică de avizare, instrumentare şi plată a indemnizaţiilor din asigurări 

la sediul social situat în Bucureşti, Intrarea Murmurului nr. 2-4, etaj 1, sector 1. Societatea beneficiază de 

personal propriu specializat în instrumentarea daunelor. În anul 2012 activitatea de instrumentare a daunelor 

a fost permanent în atenţia conducerii societăţii având în vedere importanţa acestui serviciu post vânzare.  

Forma scurtă a raportului auditorului financiar extern. 

Situaţiile financiare aferente anului 2012 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: 



 
 
 

 

  



 
 
 

 

 

  



Societatea nu are înregistrate pe parcursul anului 2012 pe rolul instanţelor de judecată litigii cu asiguraţii, 

intermediarii în asigurări sau cu alte societăţi de asigurare.  

 

În anul 2012, 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 31.12.2012, 

ERGO Asigurări de Viaţă SA înregistrează un coeficient de lichiditate de 8,36. 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 puţin 1. 

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

către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor este de 23.186.085 lei, mult peste marja de solvabilitate 

minimă de 16.772.470 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 47.495.868 lei, iar totalul activelor admise să acopere 

rezervele tehnice conform normelor legale este de 60.841.632 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 8.36 

Marja de solvabilitate 16.772.470 23.186.085 

Rezerve tehnice /active admise 47.495.868 60.841.632 

 

În rezumat, tranzacţiile efectuate pentru activitatea de asigurări de viaţă în cursul anului 2012 sunt 

prezentate în tabelul următor: 

- RON - 

Indicator 

Nr contracte încheiate (buc) 20.139 

Prime brute subscrise 17.648.007 

Prime anulate 1.153.796 

Prime cedate în reasigurare 214.442 

Îndemnizaţii brute plătite 330.718 

Îndemnizaţii brute datorate 110.936 

Răscumpărări plătite 6.854.257 

Cheltuieli de achiziţie 3.879.261 

Cheltuieli de administrare 6.463.408 

 

În plan financiar-contabil, ERGO Asigurări de Viaţă SA nu a fost verificată de către organe de control ale 

statului român în cursul anului 2012. Principala metodă de plasament a disponibilităţilor companiei a fost 

titlurile de stat emise de statul roman în special datorită raportului optim între gradul de siguranţă şi 

rentabilitate pe care acest tip de plasamente îl prezintă. Astfel, suma de 26.977.064 lei, adică peste 45% din 

totalul activelor lichide ale societăţii a fost investită în titluri de stat.  

La data de 31.12.2012, societatea are în portofoliu următoarele tipuri de investiţii aferente produselor de 

asigurare tip unit-linked: 

- Pentru produsul „LifeInvest”, conform condiţiilor de asigurare, societatea a investit în titluri de participare 

în organisme de plasament colectiv şi valori mobiliare (OPCVM) a căror valoare totală de piaţă este la 

31.12.2012 în sumă de 353.980 EUR (1.567.670 RON echivalent)  

- Pentru produsul „Oportun”, conform condiţiilor de asigurare, societatea a investit în obligaţiuni private 

emise de către UniCredit Bank AG Munich a căror valoare de piaţă este la 31.12.2012 în sumă de 

1.815.685 EUR (8.041.124 RON echivalent) 



 
 
 

- Pentru produsul „Capital Activ”, conform condiţiilor de asigurare, societatea a investit în obligaţiuni 

private emise de către UniCredit SpA Milano a căror valoare de piaţă este la 31.12.2012 în sumă de 

1.731.470 EUR (7.668.161 RON echivalent) 

- Pentru produsul „Water Garant I”, conform condiţiilor de asigurare, societatea a investit în obligaţiuni 

private emise de către UniCredit Bank SpA Milano a căror valoare de piaţă este la 31.12.2012 în sumă 

de 1.372.930 EUR (6.080.259 RON echivalent) 

- Pentru produsul „Water Garant II”, conform condiţiilor de asigurare, societatea a investit în obligaţiuni 

private emise de către UniCredit Bank SpA Milano a căror valoare de piaţă este la 31.12.2012 în sumă 

de 649.920 EUR (2.878.301 RON echivalent) 

- Pentru produsul „GARP”, conform condiţiilor de asigurare, societatea a investit în obligaţiuni private 

emise de către UniCredit Bank SpA Milano a căror valoare de piaţă este la 31.12.2012 în sumă de 

1.172.820 EUR (5.194.068 RON echivalent) 

 

Prezentarea pe scurt a situaţiilor financiare anuale 

aferente exerciţiului financiar 2012 

 

Activ - RON - 

Active necorporale 26.220 

Plasamente – total, din care: 28.342.296 

- imobilizări corporale - 

- imobilizări financiare 28.342.296 

Plasamente pentru care expunerea la risc 

este transferată contractanţilor 
31.217.122 

Lichidităţi (casa şi conturi bancare) 672.246 

Alte elemente de activ 11.647.249 

Total activ 71.878.913 

  

Pasiv - RON - 

Capital social subscris şi vărsat 42.211.020 

Rezultatul cumulat (pierdere) 18.998.716 

Rezerve tehnice 16.278.746 

Rezerva matematică aferentă asigurărilor pentru care expunerea 

la risc este transferată contractanţilor 
31.217.122 

Alte elemente de pasiv 1.170.741 

Total pasiv 71.878.913 

  

Contul tehnic al asigurării de viaţă - RON - 

Venituri din prime nete de reasigurare 17.417.681 

Venituri din plasamente 6.430.120 

Cheltuieli cu daunele, nete de reasigurare 7.272.532 

Variaţia altor rezerve tehnice, nete de reasigurare 1.442.622 

Variaţia rezervei matematice aferentă asigurărilor pentru care 

expunerea la risc este transferată contractanţilor 
9.107.716 

Alte cheltuieli  10.729.153 

Rezultatul tehnic al asigurării de viaţă (pierdere) 4.704.222 

  

Rezultatul curent al exerciţiului (pierdere) 3.575.049 

  

Capitaluri proprii 23.212.304 

 



 
 
 

Legea aplicabilă contractului de asigurare  

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, normele emise de Comisia 

de Supraveghere a Asigurărilor precum şi legislaţia din domeniul civil şi comercial aplicabilă. 

 

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

Pentru anul 2013, ERGO Asigurări de Viaţă SA va continua dezvoltarea parteneriatelor de bancassurance 

existente şi va stabili noi parteneriate cu instituţii financiare bancare şi nebancare.  

De asemenea, vor fi dezvoltate noi produse de asigurare din sfera unit-linked şi index-linked, produse 

diferenţiate în funcţie de segmentul de clienţi cărora se adresează.. Pentru produsele de tip unit-linked vor 

demara acţiuni promoţionale în sucursalele UniCredit Tiriac Bank în scopul unei mai bune cunoaşteri a 

produselor ERGO Asigurări de Viaţă SA în rândul clienţilor dar şi a personalului de vânzare al băncii.  

ERGO Asigurări de Viaţă SA va continua să îşi diversifice metodele de distribuţie a produselor prin utilizarea 

şi a altor canale cum ar fi: brokeri de asigurare sau alte instituţii bancare, în funcţie de situaţia specifică a 

pieţei. 


