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PREZENTARE GENERALĂ ŞI ORGANIZARE

Înţelegând dezvoltarea constantă a pieţei de asigurări de viaţă din România şi
pentru a veni în întâmpinarea potenţialilor clienţi cu o gamă completă şi inovatoare
de servicii şi produse finaciare, BRD - Groupe Société Générale împreună cu
SOGECAP - societatea de asigurări de viaţa a Société Générale, au creat în anul
2009 compania BRD Asigurări de Viaţă.
BRD Asigurări de Viaţă dezvoltă « modelul bancassurance » iar produsele BRD
Asigurări de Viaţă sunt promovate şi distribuite prin intermediul reţelei BRD Groupe Société Générale.

CATEGORII ŞI CLASE DE ASIGURĂRI PRACTICATE

Compania BRD Asigurări de Viaţă este autorizată să funcţioneze ca societate de
asigurare, având dreptul de a practica categoria A Asigurări de viaţă cu clasele de
asigurări: I şi III şi categoria B1.

CAPITAL SOCIAL ŞI ACŢIONARIAT

Valoarea capitalului social este de 27.616.500 lei.
Numărul total de acţiuni emise este de 5.523.300, iar valoarea unei acţiuni este de 5 lei.

Acţionarii BRD Asigurări de Viaţă S.A.
Sogecap: 51%, deţinător a 2 816 883 acţiuni
BRD: 49 % deţinător a 2 704 417 acţiuni

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
Membrii Consiliului de administraţie sunt:

Philippe PERRET – Preşedinte
Pascal BIED – CHARRENTON – Membru
Damien MARECHAL – Membru
Ioan Constantin Iosif NICULESCU – Membru
Guy Poupet – Membru*
*In curs de autorizare

CONDUCEREA EXECUTIVĂ

Damien MARECHAL – Director General
Vasile SAVA – Director Executiv

RETEA DE DISTRIBUŢIE

Produsele BRD Asigurări de Viaţă sunt promovate şi distribuite prin reteaua BRD
Goupe Societe Generale, fiind considerată de Legea 32/200, cu modificările
ulterioare, activiatete de bancassurance.
Astfel, activitatea comercială a BRD Asigurări de Viaţă SA în anul 2010 s-a
desfăşurat prin intermediul BRD Goupe Societe Generale, în calitate de agent
subordonat, care este prezentă în toate judeţele României printr-o reţea de 930 de
agenţii.

INFORMAŢII GENERALE PRIVIND PRODUSELE DE ASIGURARE
BRD Asigurări de Viaţă distribuie produse de asigurare de viaţă asociate cu
diverse tipuri de credite:
 produse de asigurări de viaţă ataşate creditelor de consum oferite de BRD
Groupe Societe Generale .
 produsele de asigurare de viaţă pentru creditele ipotecare şi de tip revolving
Societatea a dedicat anul 2010 extinderii portofoliului de produse şi a adaugat în
oferta sa produse noi, dedicate persoanelor juridice şi persoanelor fizice:
 produsul de Asigurare de Viaţă de Grup destinat clienţilor corporate ai
Grupului
 un produs de asigurare cu componentă de economisire, EduPlan, pentru
clienţii persoane fizice.
În plus, alături de colaborarea cu BRD Groupe Societe Generale, BRD Asigurări de
Viaţa a dezvoltat în anul 2010 un parteneriat strategic cu o altă subsidiară a
Grupului BRD, BRD Finance IFN, oferind clienţilor săi o gamă largă de produse de
asigurare asociate creditelor şi cardurilor BRD Finance IFN .
Compania a încheiat două contracte de reasigurare, cu GenRe de tip cota share
pentru produsul de asigurări de viaţă de grup şi de tip surplus cu Hanover Re
Group pentru produsul de asigurare de viaţă pentru creditele ipotecare

DEDUCERI FISCALE ŞI LEGEA APLICABILĂ ASIGURĂTORILOR

L egislaţia fiscală în vigoare în România, respectiv Legea 571/2003 privind Codul

fiscal cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare nu prevede acordarea unor deduceri
fiscale pentru persoanele care incheie contracte de asigurări de viaţa cu
companiile de profil.
Legea aplicabilǎ asigurǎrilor este Legea 136/1995 privind asigurǎrile si
reasigurǎrile în România, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, precum şi
Legea 32/2000 privind activitatea de asigurare si supraveghere a asigurǎrilor, cu
modificǎrile şi completǎrile ulterioare, împreună cu Normele Comisiei de
Supraveghere a Asigurarilor emise în aplicarea acestora.

SITUAŢII FINANCIARE ANUALE

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR LA DATA DE 31.12.2010
ACTIVE:

La data de 31.12.2010 activele Societăţii au reprezentat 33,565,119 lei şi se
compun din:
 Imobilizari: 28,422,038 lei
 Alte active:si creante: 5,143,081 lei

PASIVE

La 31.12.2010, pasivul şi capitalul propriu, au reprezentat 33,565,119 lei, şi se
compun din:
 Capital social: 27,616,500 lei.
 Prime de capital: 2,100,000 lei
 Pierderea reportată, aferentă anului 2009 este de 4,292,657 lei
 Pierderea neta din anul 2010 de 2,647,837 lei
 Provizioane tehnice: 7,634,598 lei.
 Datorii: 2,646,744 lei, din care:
o
Decontări cu acţionarii în valoare de 11,550 lei;
o
Comisioane de intermediere în sumă de 1,377,766 lei;
o
TVA de plată în valoare de 83,964 lei;
o
Cheltuieli cu contribuţiile la asigurările sociale în sumă de 172,520 lei;
o
Furnizori diversi si facturi nesosite in suma de 797,243 lei.
o
Datorii privind cedari in reasigurare in valoare de 198,831 lei
 Alte pasive: 507,771 lei
Indemnizaţii datorate şi plãtite – 2.461.739 lei
Numãrul de contracte existente la 31 dec 2010 – 180.412

POLITICA DE INVESTIŢII

Tipurile de plasamente realizate sunt reprezentate de titluri de stat emise de
instituţii guvernamentale din România, şi depozite bancare plasate la BRD
Goupe Societe Generale.
Randamentul mediu anualizat al plasamentelor în depozite bancare a fost de
7,17%, în 2010.

STRATREGIE ŞI DEZVOLTARE 2011

Pentru anul 2011 BRD Asigurări de Viaţă îşi propune diversificarea progresivă a
portofoliului de produse de asigurări de viaţă în concordanţă cu nevoile clienţilor
săi.

INDICATORI DE SIGURANŢĂ FINANCIARĂ

Indicatori de siguranta financiara
Marja de solvabilitate disponibila
Marja de solvabilitate minima admisa
Fondul de siguranta
Indicatorulde solvabilitate
Total active lichide
Obligatii pe termen scurt
Indicatorul de lichiditate

31-Dec-10
22,365,260
9,784,783
14,935,900
150%
28,231,379
20,378,120
1.39

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

