
RAPORT ANUAL 2015
Raport anual conform:  Ordinului Președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) nr. 113119/2006 pentru punerea în aplicare a Normelor privind informațiile minime ce trebuie publicate anual de către asiguratori.
Denumirea și forma juridică a emitentului:  OMNIASIG Vienna Insurance Group SA
Sediul Social la 31.12.2015:    Aleea Alexandru, nr. 51, Sector 1, București

INFORMAȚII GENERALE 
OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. (denumită în continuare OMNIASIG VIG), societate administrată în sistem dualist, cu sediul în București, Aleea Alexandru, nr. 51, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/10454/2001, cod unic de înregistrare 14360018, autorizată de CSA, cod unic de 
înregistrare de la CSA RA – 047/10.04.2003, înscrisă în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal al ANSPDCP sub nr. 1641, are ca principală activitate asigurările generale, desfășurată prin intermediul celor 116 unități. 
Sediul central este situat în municipiul București, Aleea Alexandru număr 51, Sector 1. În București funcționează și un număr de 3 sucursale după cum urmează: Sucursala Municipiului București – Strada Rabat, număr 21, parter, Sector 1; Sucursala Aviatorilor – Strada Lascăr Catargiu, număr 36, Sector 1 și Sucursala 
Unirea – Strada Tunari, număr 44, Sector 2.
Acționarul majoritar al companiei este VIENNA INSURANCE GROUP AG Wienner Versicherung Gruppe, societate care este deținută de WIENER STÄDTISCHE WECHSELSEITIGER VERSICHERUNGSVEREIN – Vermögensverwaltung – Vienna Insurance Group. 

Nota 1 – Întocmirea formei scurte a situațiilor financiare în aplicarea Ordinului Președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113119/2006
În aplicarea Ordinului Președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113119 din 23 iunie 2006 pentru punerea în aplicare a Normelor privind informațiile minime care trebuie publicate anual 
de către asiguratori, conducerea Societății Omniasig Vienna Insurance Group S.A. („Societatea”) a procedat la extragerea informațiilor din situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 
decembrie 2015.
Forma scurtă a situațiilor financiare, care cuprinde bilanțul în forma scurtă la 31 decembrie 2015 și contul de profit și pierdere în forma scurtă pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015, care 
au fost extrase agregat, fără modificări, din situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015, care au fost întocmite conform Ordinului Președintelui Comisiei de Supraveghere 
a Asigurărilor nr. 3129/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor cu modificările ulterioare („Ordinul 3129/2005”).
Forma scurtă a situațiilor financiare este consecventă cu acele situații financiare. Forma scurtă a situațiilor financiare include și această notă explicativă (Nota 1), dar aceasta nu a fost extrasă din acele 
situații financiare.
Forma scurtă a situațiilor financiare nu cuprinde toate prezentările cerute de Ordinul 3129/2005. Astfel, citirea formei scurte a situațiilor financiare nu reprezintă un substitut pentru citirea situațiilor 
financiare auditate ale Societății.
Strategii și perspective de dezvoltare a activității asigurătorului
OMNIASIG VIG își propune pentru anul 2016 creșterea organică, durabilă și peste piață, creșterea calității serviciilor oferite și câștigarea unui capital cât mai mare de încredere în rândul asiguraților noștri.

Activitatea de reasigurare
OMNIASIG Vienna Insurance Group deține un program complex de reasigurare care acoperă toate portofoliile importante subscrise și permite transferul riscurilor către piețele internaționale specializate, 
contribuind la întărirea stabilității financiare a companiei. Dintre companiile situate în topul mondial al reasigurătorilor care participă la contractele de reasigurare ale OMNIASIG VIG enumerăm: Gen Re 
(rating AA+ Standard&Poor’s), Hannover Re (rating AA- Standard&Poor’s), SCOR (rating AA- Standard&Poor’s), R+V Versicherung AG (rating AA- Standard&Poor’s), Partner Re (rating A+ Standard&Poor’s), 
Sindicate Lloyd’s (rating A+ Standard&Poor’s), VIG Re (rating A+ Standard&Poor’s), Mapfre Re (rating A Standard&Poor’s), Endurance (rating A Standard&Poor’s).
Contractele de reasigurare pentru riscurile de catastrofe naturale și răspundere civilă auto fac parte din programele de grup concepute de VIG pentru toate subsidiarele locale, oferind avantaje atât din 
punct de vedere al capacității disponibile, cât și o optimizare mai eficientă a raportului între costuri și condițiile de acoperire.
Capacitatea protecției pentru riscurile de catastrofe naturale este stabilită la nivelul expunerii calculată utilizând cele mai performante modele de simulare disponibile la companii specializate de pe piața 
internațională. Expunerea la riscurile de catastrofe naturale este monitorizată periodic, în așa fel încât limita programului de reasigurare să poată fi suplimentată în cazul în care se constată o creștere a 
sumelor asigurate agregate peste nivelul așteptat.

Anul înființării: 2001 
Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului: J40/10454/2001 
Cod unic de înregistrare: 14360018 
Capitalul social subscris și vărsat la 31.12.2015:  450.587.547 RON  
Adresa: Aleea Alexandru, nr. 51, Sector 1, București, cod 011822 
Telefon:  +4021.405.74.00 
Fax: +4021.311.44.90 
E-mail: office@omniasig.ro 
Website: www.omniasig.ro 
Numărul mediu de salariați:  1.238 
Rețea teritorială națională la data de 31 decembrie 2015: 116 unități, din 
care 32 de sucursale organizate în 6 regiuni și 84 agenții. 
Certificat SR AC ISO 9001 (ISO 9001:2008)
În 2015, OMNIASIG VIG a înregistrat o evoluție pozitivă pe majoritatea 
segmentelor de activitate, ceea ce a generat o creștere generală a business-
ului cu peste 13%, peste media pieței. De-a lungul acestui an, am înregistrat 
prime brute subscrise în valoare totală de 976,69 milioane lei, în creștere 
cu 13,52% față de anul anterior și un profit de 15,84 milioane lei, conform 
standardelor de raportare. 

MANAGEMENTUL COMPANIEI LA 31 DECEMBRIE 2015   
Structura Acționariatului
Vienna Insurance Group Wienner  
Versicherung Gruppe Ag    448.273.539 99,47%
Banca Comercială Română SA            432.149   0,10%
Alți acționari  
(deținând mai puțin de 1% fiecare)        1.881.859    0,43%
TOTAL    450.587.547   100 %

Majorarea capitalul social a fost aprobată de Autoritatea de Supraveghere 
Financiară prin Decizia numărul 163 din data de 19 ianuarie 2016 și a fost 
înregistrată la Registrul Comerțului prin Certificatul de Înregistrare Mențiuni 
numărul 25536 din data de 21 ianuarie 2016.
Consiliul de Supraveghere
Franz FUCHS – Președinte
Martin STENITZER – Membru
Sorin Cristinel MITITELU – Membru
Juraj LELKES – Membru
Roland GOLDSTEINER – Membru
Adrian Mircea BACIU – Membru
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în ședința din data de 
23 februarie 2015 l-a desemnat, prin vot secret,  pe domnul Andrew John 
Gerber ca membru al Consiliului de Supraveghere, care însă nu și-a exercitat 
atribuțiile pe parcursul anului 2015.
La data de 22 septembrie 2015 domnul Sorin Cristinel Mititelu a demisionat 
din funcția de Membru al Consiliului de Supraveghere începând cu data 
aprobării Autorității de Supraveghere Financiară a unui nou membru al 
Consiliului de Supraveghere desemnat de către Adunarea Generală a 
Acționarilor companiei, respectiv cu data primirii aprobării de către domnul 
Bogdan Ionuț Speteanu.
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în ședința din data de 
10 decembrie 2015 l-a numit, prin vot secret,  pe domnul Bogdan Ionuț 
Speteanu ca membru al Consiliului de Supraveghere. Facem precizarea că 
până la finele anului 2015 domnul Bogdan Ionuț Speteanu nu și-a exercitat 
atribuțiile de membru al Consiliului de Supraveghere.
Directoratul
Mihail TECĂU  – Președinte
Rafal Jacek MOSIONEK – Vicepreședinte 
Bogdan TUDOR SFETEA – Membru începând cu 14.04.2015
Costinel Silviu STRATNIC – Membru
Mădălin ROȘU  – Membru
Daniela COVĂCESCU  – Membru, până la 28.02.2015

Conducerea Executivă
Balaban Mircia – Direcția Suport Vânzări, Ceciu Maria Carmen – Departament 
Control Intern, Ciocea Adrian –  Direcția Canale Alternative, Ciumara 
Roxana Florina – Direcția Managementul Riscului, Constantin Mădălina – 
Departament Relații Publice & Marketing, Dorobăț Vasile – Departament 
Prevenire și Protecție, Doroftei Narcisa Mihaela – Direcția Informatică, 
Dumitru Gabriela Florentina – Direcția Operațiuni, Enache Elena Alina - 
Direcția Resurse Umane (de la 16.03.2015), Filip Lucian – Direcția Brokeri, 
Guruianu Alis Daniela – Direcția Dezvoltare Produse, Iancu Teodor Ștefan – 
Direcția Managementul Activelor, Ionescu Liviu Cristian – Direcția Antifraudă, 
Ionescu Cornel – Subscriitor Șef, Ionescu Turda Adrian – Direcția Logistică, 
Lazăr Alexandra – Direcția Audit Intern, Matei Cătălin Andrei – Direcția Litigii, 
Niță Georgian – Departament Managementul Calității și Reclamații, Neacșu 
Dana Alina – Direcția Controlling, Neacșu Liviu Andrei – Direcția Financiară, 
Oproiu Cristina Dalia – Direcția Juridică (de la 01.02.2015), Printz Vladimir 
Alexandru – Direcția Managementul Proiectelor și Arhitectură Procese (de la 
02.06.2015), Rădoi Liliana – Direcția Monitorizare Tehnică (de la 12.11.2015), 
Radu Beatrice Daniela – Direcția Actuariat, Rădulescu Cornelia – Direcția 
Conformitate, Rafa Simona Luminița – Direcția AMM și Subscriere Retail Non 
Auto, Savin Diana Anca – Secretariat General, Savu Liliana – Direcția Daune, 
Șerbu Florin Cristian – Direcția Subscriere Auto, Stan George – Direcția 
Vânzări Directe, Tacu Virgil Ovidiu – Direcția Dezvoltarea Afacerii, Zoița Oana 
– Direcția Reasigurări.
Directori Regionali 
Arsene Mircea, Ghemeș Adriana Angela, Guță Dumitru Gabriel, Nechifor 
Adrian, Mazdrache Constantin Traian (de la 18.08.2015), Popescu Anda (de 
la 18.05.2015).
Directori Sucursale în București
Caraman Cătălina Angelica – Sucursala Aviatorilor
Dobrescu Raluca Laura – Sucursala Unirea
Soare Georgel – Sucursala București
Directori Sucursale
Adamescu Ramona Daniela, Anghelina Ioan Ilie, Axente Panait, Bicu Ovidiu, 
Bucăloiu Vlad, Buzatu Alina Dorina, Ciobanu Traian Laurențiu, Coman Valeria, 
Ciuche Mariana, Colbu Maria, Cosmulese Gheorghe, Cune Florin, Dorobanțu 
Claudiu, Duță Mihaela (de la 09.06.2015), Făgădaru Matei,  Gal Cristina, 
Ghintuială Dumitru Cătălin, Grigore Mihai Daniel, Iovan Lucian Ioan, Iuga 
Alexandrina, Ivasciuc Ioan Constantin, Marian Sorin Radu, Mataragiu Costel, 
Popa Georgeta, Șerbănați Dorin Dumitru, Staicu Alina, Şucan Ioan Marius (de 
la 01.07.2015), Tamas Ferencz, Urcan Remus Adrian.

PRODUSE DE ASIGURARE
OMNIASIG VIG oferă o gamă complexă de produse de asigurări generale 
adaptate cererii și nevoilor specifice persoanelor fizice și juridice, în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 136 din 1995 privind asigurările și reasigurările din 
România și Legii nr. 32 din 2000 privind activitatea de asigurare și supraveghere 
a asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare.
ASIGURĂRI DE BUNURI ȘI ASIGURĂRI TEHNICE

- Asigurări de proprietate: incendiu și alte riscuri pentru clădiri și 
conținutul acestora; utilaje de construcții, agricole sau alte utilaje 
speciale; valori; valori pentru cazurile de tâlhărie asupra curierilor; avarii 
accidentale pentru mașini, utilaje și instalații industriale (MB);

- Asigurarea lucrărilor de construcții-montaj (inclusiv răspunderea 
constructorului/montorului și pierderea în avans a profitului) (CAR - EAR);

- Asigurarea echipamentelor electronice (EEI);
- Asigurarea întreruperii afacerilor (BI);
- Asigurări pentru locuințe;
- Asigurarea bunurilor achiziționate prin carduri bancare;
- Asigurarea afacerilor mici si mijlocii (produse dedicate IMM-urilor).

ASIGURĂRI AGRICOLE
- Asigurarea culturilor agricole;
- Asigurarea animalelor;
- Asigurarea păsărilor.

ASIGURĂRI DE RĂSPUNDERE
Răspunderi Generale
- Răspundere publică; răspunderea producătorului; răspunderea 

angajatorului față de angajații proprii; răspunderea pentru mediu; 
- Răspunderea civilă delictuală pentru persoane fizice.

Răspunderi profesionale
- Personal medical, unități sanitare și furnizori de produse și servicii medicale; 

experți contabili, contabili autorizați, auditori independenți și consultanți 
fiscali; experți tehnici, evaluatori și geodezi; farmaciști, asistenți de 
farmacie și unități farmaceutice; administratori judiciari și lichidatori; 
medici veterinari; arhitecți și ingineri constructori din proiectare; avocați; 
operatori și agenți autorizați să opereze în arhiva electronică de garanții 
reale imobiliare; persoane care profesează în activitatea de standardizare 
și certificare a conformității; brokeri de asigurare; agenți de asigurare; 
notari publici; consilieri juridici; traducători; executori judecătorești; unități 
prestatoare de servicii de întreținere și îngrijire corporală; unități de salvare 
montană și salvare acvatică; experți tehnici, evaluatori și geodezi; furnizori 
de servicii de arhivare electronică, certificare a semnăturii electronice 
și marcare temporală, recuperatori creanțe; consultanți în afaceri și 
management; răspunderea decurgând din studii clinice.

D&O
- răspunderea civilă a administratorilor, membrilor consiliului de 

supraveghere, membrilor directoratului și directorilor societăților 
comerciale.

Alte răspunderi
- Structuri de primire turistice (hoteluri, moteluri, pensiuni, etc.);
- Organizatori de concursuri automobilistice, de motociclism sau de 
karting;
- Operatori de transport rutier aflați în insolvență;
- Operatori de manevră feroviară;
- Vânători;
- Societăți de pază și protecție;
- Autovehicule și utilaje nesupuse înmatriculării;
- Proprietari sau deținători de animale;
- Locatari și/sau locatori (chiriași și/sau proprietari);
- Intermediari de transporturi rutiere;
- Unități de service auto;
- Operatori de transport feroviar;
- Administratori de imobile;
- Prestatori de servicii (inclusiv servicii de curierat);
- Activități conexe transportului naval.

ASIGURĂRI DE AVIAȚIE
- Asigurarea Casco pentru aeronave; răspundere civilă față de terți, pasageri, 
bagaje, marfă; accidente pentru personalul navigant și nenavigant; 
răspundere civilă pentru aeroporturi, administrația de control a traficului 
aerian și furnizorii de servicii aviatice.

ASIGURĂRI MARITIME
- Asigurarea navelor, ambarcațiunilor de agrement; 
- Asigurarea P&I – protecție și despăgubire;
- Asigurarea constructorilor de nave; 
- Asigurarea răspunderii reparatorului de nave;
- Asigurarea porturilor și terminalelor;
- Asigurarea riscului de neplată a salariilor personalului navigant român 

îmbarcat pe nave cu pavilion român sau străin (CREWING);
- Asigurarea de răspundere a transportatorului pentru pagube produse 

călătorilor prin accidente de navigație.
ASIGURĂRI AUTO (inclusiv răspundere civilă pentru vehicule)
- Asigurarea facultativă a autovehiculelor – CASCO;
- Asigurarea autovehiculelor pentru toate riscurile - VIVA CASCO; 
- Asigurarea autovehiculelor - CASCO EXPRES;
- Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA); 
- Asigurarea de frontieră pentru răspunderea civilă a autovehiculelor; 
- Asigurarea de răspundere civilă Carte Verde, cu valabilitate în afara 

teritoriului României;
- Asigurarea suplimentară de răspundere civilă pentru prejudicii produse 

prin accidente de vehicule (Excedent RCA).
ASIGURĂRI TRAMVAIE
ASIGURĂRI MATERIAL RULANT
ASIGURĂRI DE BUNURI ÎN TRANZIT (CARGO)
- Cargo maritim/fluvial, aerian și terestru (rutier sau feroviar);
- Asigurarea valorilor pe timpul transportului;
- Asigurarea containerelor pe timpul transportului.

ASIGURĂRI DE ACCIDENTE PERSOANE
- Persoane individuale; angajați; persoane aflate în autovehicule; turiști; 

sportivi; vânători sportivi;
- Asigurarea de accidente pentru profesioniștii din media și spectacole.

ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
- Asigurarea de sănătate pentru grup
- Asigurarea pentru intervenții medicale cu celule stem.

ASIGURĂRI DE ASISTENȚĂ TURISTICĂ
- Cetățeni români călătorind în străinătate; 
- Cetățeni străini aflați pe teritoriul României.

ASIGURĂRI DE GARANȚII ȘI PIERDERI FINANCIARE
- Asigurări de cauțiune în favoarea IATA;
- Asigurări de garanții contractuale (participare la licitație; bună execuție a 

contractului; returnarea avansului; mentenanța);
- Rambursarea cheltuielilor de repatriere sau a sumelor achitate de către 

turist în cazul insolvabilității sau falimentului agenției de turism;
-  Anularea contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice 

(Storno Standard);
- Anularea biletului de avion (Storno bilet de avion).

DEDUCERI FISCALE
OMNIASIG VIG aplică deduceri fiscale la contractele de asigurări de sănătate, 
conform art. 21, alin. (3) din Codul fiscal. 
Acestea sunt deductibile la calculul impozitului pe profit suma reprezentând 
prima de asigurare de sănătate într-un an fiscal pentru fiecare angajat.
CANALE DE DISTRIBUȚIE
Produsele de asigurare ale OMNIASIG VIG sunt vândute atât prin forța 
de vânzare proprie compusă din: 116 de unități, din care 32 de sucursale 
organizate în 6 regiuni și 84 agenții, cât și prin brokerii și agenții de asigurări 
din întreaga țară.
CENTRE CONSTATĂRI
Servicii oferite:

- Serviciul CALL CENTER care deservește clienții OMNIASIG VIG SA pentru 
avizarea evenimentelor la numărul dedicat 021.9669 cu program NON 
STOP. Pentru autovehiculele avariate nedeplasabile, se acordă asistență 
tractare, 7 zile din 7, 24 de ore din 24. 

- Reparații de calitate în 536 unități reparatoare partenere, dintre acestea 
70% sunt dealeri / concesionari / reprezentanțe auto în România.

- Centrul de CONSTATĂRI OMNIASIG ZONA NORD: Calea Griviței nr. 355-
357, Sector 1, București

- Centrul de CONSTATĂRI OMNIASIG ZONA SUD: Șoseaua Olteniței nr. 227-
237, Sector 4, București

- Centrele de Constatări din țară sunt localizate în sediile sucursalelor 
teritoriale OMNIASIG VIG. 

CENTRU DE INSTRUMENTARE ȘI PLĂȚI DOSARE DAUNE
Str. Dr. Grigore Mora, nr. 23, București, Sector 1
Linii dedicate:
                 Tel:  +4021 224 01 01 – Call Center Asistență
                         +4021 224 01 02 – Secretariat Direcția Daune
                 Fax: +4021 224 01 03 
Program:  Luni – Vineri între orele 8:00 – 18:00
Email:      asistenta@omniasig.ro 

Forma scurtă a situațiilor financiare
Bilanțul în formă scurtă la 31 decembrie 2015:

ACTIV 31 decembrie 
2014

31 decembrie 
2015

Active necorporale
   Imobilizări necorporale  443.189.492  422.088.035 
Plasamente
   Plasamente în imobilizări corporale și în curs  69.812.958 67.777.971
   Plasamente la societățile din cadrul grupului 36.461.992 36.185.297
   Alte plasamente în imobilizări financiare 19.733.458 19.834.800
   Alte plasamente financiare  672.041.933 773.373.843
Rezerve tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare
   Rezervă de prime  74.150.385 84.713.486
   Rezervă de daune  308.970.525 332.246.252
   Rezervă de catastrofă 8.887.619 13.155.258
Creanțe  
   Imobilizări corporale și stocuri 2.684.204 4.352.449
   Casa și conturi curente la bănci 7.034.674 64.316.864
Cheltuieli în avans 104.772.922 121.096.274
Total ACTIV 2.265.067.436 2.418.415.547

PASIV - CAPITAL ȘI DATORII 
Capitaluri proprii  
   Capital subscris și rezerve de capital  1.044.504.653 568.840.293
   Alte rezerve  51.589.401 52.222.956
   Rezerve din reevaluare  29.382.178 28.748.623
   Rezultatul reportat -459.400.936 -
   Profit/Pierdere curentă -38.147.650 15.836.541
 Împrumuturi subordonate 56.404.477 56.938.056
Rezerve tehnice brute  
   Rezerve de prime  439.943.678 468.079.021
   Rezerve de daune  668.979.429 678.502.367
   Rezerve catastrofă  19.421.779 23.255.755
   Rezerve egalizare  1.341.637 1.341.637
Datorii, Provizioane, Depozite primite de la reasiguratori 437.213.006 505.695.131
Venituri în avans  13.835.784 18.955.167
Total PASIV 2.265.067.436 2.418.415.547

Contul de profit și pierdere în formă scurtă la 31 decembrie 2015
31 decembrie 

2014
31 decembrie 

2015
Venituri din prime, nete de reasigurare
   a) venituri din prime brute subscrise 860.379.659 976.686.917
   b) prime cedate în reasigurare -464.687.801 -442.664.362
   c) variația rezervei de prime  -7.976.175 -28.135.343
   d) variația rezervei de prime, cedate în reasigurare -12.268.693 19.208.980
Alte venituri tehnice, nete de reasigurare 138.454.938 77.090.401
Cheltuieli cu daunele, nete de reasigurare
   a) daune brute plătite -667.782.861 -539.110.539
   b) partea reasigurătorilor 368.903.144 209.728.722
   c) variația rezervei de daune, netă de reasigurare 45.602.289 13.752.788
Variația rezervei de catastrofă -4.979.304 433.663
Cheltuieli de exploatare nete
   a) cheltuieli de achiziție -129.462.597 -147.535.961
   b) variația sumei cheltuielilor de achiziție reportate -1.529.672 14.225.295
   c) cheltuieli de administrare -134.045.700 -127.679.491
   d) comisioane primite de la reasiguratori 75.495.660 80.533.146
Alte cheltuieli tehnice, nete de reasigurare -144.714.141 -96.811.796
Variația rezervei de egalizare (+/-) suma brută - -

Venituri din plasamente
   a) venituri din participări la societățile în care există interese 
de participare - -

   b) venituri din alte plasamente 1.096.458 282.925
   c) venituri din ajustări pentru depreciere/pierdere de valoare 
a plasamentelor 11.308.168 4.688.838

   d) venituri provenind din realizarea plasamentelor  41.860.967 33.522.777
Plusvalori nerealizate din plasamente - -
Cheltuieli cu plasamentele
   a) cheltuieli de gestionare a plasamentelor, inclusiv cheltuie-
lile cu dobânzile -7.559.623 -247.548

   b) cheltuieli privind constituirea ajustărilor de valoare  pentru 
plasamente -3.963.106 -8.032.291

   c) pierderi provenind din realizarea plasamentelor -1.915.570 -7.814.076
Minusvalori nerealizate din plasamente - -
Alte venituri netehnice 4.027.021 2.783.516
Alte cheltuieli netehnice, inclusiv provizioanele și ajustări de 
valoare -4.390.711 -19.070.020

Rezultatul brut -38.147.650 15.836.541
Impozit pe profit - -
Rezultatul net al exercițiului  -38.147.650 15.836.541

Clasa de asigurări
PRIME BRUTE SUBSCRISE PRIME CEDATE ÎN 

REASIGURARE
INDEMNIZAȚII 

BRUTE PLĂTITE

NUMĂR 
DE POLIȚE 
ÎNCHEIATE

TOTAL CONTRACTE 
DIRECTE

PRIMIRI ÎN 
REASIGURARE

1 Asigurări de accidente și boală (inclusiv de muncă și boli 
profesionale)  8.793.194      8.793.194      -               4.618.292             6.895.883     18.626

2 Asigurări de sănătate  4.417.164      4.417.164      -                            -               3.830.343     22.153

3 Asigurări de mijloace de transport terestru, altele decât 
cele feroviare (CASCO)  317.501.914      317.501.914      -           113.709.271         223.816.784     71.841

4 Asigurări de mijloace de transport feroviar  2.865.447      2.865.447      -               1.056.010     13.145 163
5 Asigurări de mijloace de transport aeriene  6.062.507      6.062.507      -               5.606.725           23.211.351     25

6 Asigurări de mijloace de transport navale (maritime, 
fluviale, lacustre, canale navigabile)  5.388.390      5.263.481     124.909         1.952.244             3.354.585     598

7 Asigurări de bunuri în tranzit, inclusiv mărfuri 
transportate, bagaje și orice alte bunuri  18.190.742      18.072.706     118.036       15.972.470     856.179 1.724

8 Asigurări de incendiu și calamități naturale  185.592.826      184.175.649      1.417.177           69.526.576           44.522.580     436.398
9 Asigurări de daune la proprietăți  14.690.530      14.690.530      -               2.074.464           13.206.493     827.933

10 Asigurări de răspundere civilă a autovehiculelor 
(răspundere civilă auto obligatorie și carte verde)  322.013.560      321.999.330     14.23     170.063.736         210.137.097     467.155

11 Asigurări de răspundere civilă a mijloacelor de transport aerian  5.640.551      5.640.551      -               5.154.319     76.754 49
12 Asigurări de răspundere civilă a mijloacelor de transport naval  7.548.670      7.548.670      -               3.392.347     786.388 113
13 Asigurări de răspundere civilă generală  66.127.693      66.081.321     46.372       47.582.413             5.098.242     147.304
14 Asigurări de credite 105.417 105.417  -                            -       687.25 97
15 Asigurări de garanții  5.070.290      5.070.290      -               1.868.509     515.921 2.278
16 Asigurări de pierderi financiare 296.273 296.273  -                            -       172.31 4.71
17 Asigurări de protecție juridică  -        -        -                            -                            -        -       
18 Asigurări de asistență a persoanelor aflate în dificultate  6.381.749      6.381.749      -       86.986         1.929.234     131.255

TOTAL  976.686.917      974.966.193      1.720.724         442.664.362         539.110.539      2.132.422     

REZERVE TEHNICE ASIGURĂRI GENERALE 
TIP REZERVĂ Valoare brută Valoare netă
Rezervă de primă 468.079.021 383.365.535
Rezervă de daună avizată 596.612.425 304.713.483
Rezervă de daune neavizate 81.889.942 41.542.632
Rezervă de riscuri neexpirate - -
Rezervă de egalizare 1.341.637 1.341.637
Rezervă de catastrofă 23.255.755 10.100.497
TOTAL 1.171.178.780 741.063.784

ACTIVE RON
TOTAL (A+B+C+D+E) (din care)  2.418.415.547    

A. Active necorporale  422.088.035     

B. Disponibilitățile în conturi curente la bănci și casierie, 
depozite bancare negrevate de sarcini  127.361.468     

C. Plasamente (din care)  778.107.210     
C.1 Plasamente în imobilizări corporale și în curs  67.777.971     
C.2 Titluri de stat emise de administrația publică locală  18.294.757     
C.3 Titluri de stat emise de administrația publică centrală  626.696.482     
C.4 Valori mobiliare tranzacționate pe o piață reglementată 65.338.000    
D. Creanțe aferente primelor brute subscrise  290.322.919     
E. Altele 800.535.915     

Indicatori financiari (RON)
Marja de solvabilitate disponibilă 300.252.363,80       
Marja de solvabilitate minimă                                                                        133.161.891,16       
Grad de solvabilitate (%) 225
Coeficient de lichiditate 1.81

INVESTIȚII FINANCIARE
a) Obligațiuni și alte titluri cu venit fix
Investițiile la 31 decembrie 2015 cuprind titluri de stat, obligațiuni municipale și obligațiuni corporative
Scadența reziduală a acestor plasamente este: 31 decembrie 2014  31 decembrie 2015 
Mai mică de 3 luni - 13.054.949
De la 3 luni la un an 4.141.938 93.066.900
Peste un an 573.709.977 582.934.617
TOTAL 577.851.916 689.056.466

b) Depozite la instituțiile de credit 31 decembrie 2014 31 decembrie 2015
RON 52.977.701 56.030.474
EUR 19.987.119 5.819.352
USD 511.35 1.194.778
TOTAL 73.476.170 63.044.604

Depozitele au avut o dobândă fixă în anul 2015, între 0,10% și 2,75% pe an la RON (2014: între 0,10% până la 4,00%). Depozitele sunt plasate la instituțiile de credit din România și sunt 
libere de sarcini.

Scadența contractuală a acestor depozite este: 31 decembrie 2014 31 decembrie 2015
Mai mică de 3 luni 64.030.630 46.199.769
De la 3 luni la un an 9.445.540 16.844.835
TOTAL 73.476.170 63.044.604


