
 
 

Raport anual: BRD Asigurări de ViaŃă 
 

Denumire companie: BRD Asigurări de ViaŃă S.A. 
Forma juridică : societate pe acŃiuni  
Număr de ordine în Registrul asigurătorilor, reasigurătorilor şi intermediarilor 
în asigurări şi/sau în reasigurări: RA 064/03.04.2009 
Număr de. înregistrare în Registrul ComerŃului J40/20877/15.12.2008 
Cod unic de înregistrare: 24870553/16.12.2008 
Sediul social: Splaiul IndependenŃei, nr.15, Bl.100,Tronson 1, Et. 5, Sector 5, 
050082, Bucureşti. 
 

PREZENTARE GENERALĂ ŞI ORGANIZARE 
ÎnŃelegând dezvoltarea constantă a pieŃei de asigurări de viaŃă din România şi 
pentru a veni în întâmpinarea potenŃialilor clienŃi cu o gamă completă şi inovatoare 
de servicii şi produse finaciare, BRD - Groupe Société Générale SA împreună cu 
SOGECAP - societatea de asigurări de viaŃa a Société Générale, au creat în anul 
2008 compania BRD Asigurări de ViaŃă SA. 
BRD Asigurări de ViaŃă dezvoltă « modelul bancassurance » iar produsele BRD 
Asigurări de ViaŃă SA sunt  promovate şi distribuite prin intermediul reŃelei BRD - 
Groupe Société Générale SA. 

CATEGORII ŞI CLASE DE ASIGURĂRI PRACTICATE  
Compania BRD Asigurări de ViaŃă este autorizată să funcŃioneze ca societate de 
asigurare, având dreptul de a practica categoria A. „Asigurari de Viata” pentru 
urmatoarele clase de asigurare, prevazute în Anexa I la Legea nr. 32/2000 privind 
activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificarile si 
completarile ulterioare:  

I. Asigurari de viata, anuitati si asigurari de viata suplimentare prevazute la lit. 
A a), b), c), cu exceptia celor prevazute la pctul. II si III, 

III. Asigurari de viata si anuitati care sunt legate de fonduri de investii, 
prevazute la lit. A a) si b), 

si, conform prevederilor art. 12, pct 11 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de 
asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificarile si completarile ulterioare,l 
clasele de asigurare din categoria B. „Asigurari Generale” 

1. Asigurari de accidente (inclusiv accidentele de munca si bolile profesionale). 
 

CAPITAL SOCIAL ŞI ACłIONARIAT  
Valoarea capitalului social este de 36.116.500 lei.  
Numărul total de acŃiuni emise este de 7.223.300, iar valoarea unei acŃiuni este de 5 lei. 

 

AcŃionarii BRD Asigurări de ViaŃă S.A. 
 Sogecap: 51%, deŃinător a 3 683 883 acŃiuni 

BRD: 49 % deŃinător a 3 539 417 acŃiuni  
 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAłIE 
 

Membrii Consiliului de administraŃie sunt: 
Philippe Marcel PERRET – Preşedinte 
Pascal Marie Etienne BIED – CHARRENTON – Membru 
Ioan Constantin Iosif NICULESCU – Membru 
Yann Louarn – Membru 
Guy Marie Charles Poupet - Membru 
 
 

CONDUCEREA EXECUTIVĂ 
Yann Louarn – Director General  
Adrian Eduard Ciobanu Constantinescu – Director Executiv 

 
 

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR LA DATA DE 31.12.2012 
 

ACTIVE: 
La data de 31.12.2012 activele SocietăŃii au reprezentat 90,872,365 lei şi se 
compun din: 
� Imobilizări: 43,842,015 lei  
� Alte active şi creanŃe: 9,551,890 lei 

PASIVE 
La 31.12.2012, pasivul şi capitalul propriu, au reprezentat 590,872,365 lei, şi se 
compun din: 
� Capital social: 36,116,500 lei.  
� Prime de capital: 2,111,550 lei 
� Rezerva legală: 218,950 lei 
� Pierderea reportată, aferentă anului 2011 este de 7,730,005 lei 
� Profitul net din anul 2012 de 4,160,044 lei  
� Provizioane tehnice: 46,963,545 lei.  
� Datorii: 8,355,469 lei, din care: 

o Comisioane de intermediere în sumă de 5,800,182 lei; 
o Cheltuieli cu contribuŃiile la asigurările sociale în sumă de 307,435 lei; 
o Furnizori diverşi şi facturi nesosite în suma de 1,924,078 lei; 
o Datorii privind cedări în reasigurare în valoare de 202,582 lei; 
o Fondul de garantare şi taxa de funcŃionare de 31,428 lei. 
o Alte datorii : 89,764 lei 

� Alte pasive: 766,083 lei 
 
 
 

IndemnizaŃii datorate şi plătite – 6.113.158 lei 
Număul de contracte existente la 31 dec 2012 – 469.848 

 
 
 
 

POLITICA DE INVESTIłII  
Tipurile de plasamente realizate sunt reprezentate de titluri de stat emise de 
instituŃii guvernamentale din România, şi depozite bancare plasate la BRD 
Groupe Societe Generale SA, BCR şi CEC Bank. 
Randamentul mediu anualizat al titlurilor de stat a fost cuprins între 6% şi 7,58% 
în 2012. 
Depozitele în lei poartă o dobândă cuprinsă între 4.25% si 6.05% (2.00% si 
6.50% la 31 decembrie 2011). Depozitele în Eur poartă o dobândă cuprinsă între 
1.25% si 3.6% (0.80% si 3.15% la 31 decembrie 2011), depozitele in USD poarta 
o cuprinsă între 2.25% si 2.30% (1.50% si 2.00% la 31 decembrie 2011).   
 

STRATREGIE ŞI DEZVOLTARE 2013 
Pentru anul 2013 BRD Asigurări de ViaŃă SA îşi propune diversificarea progresivă 
a portofoliului de produse de asigurări în concordanŃă cu nevoile identificate în 
rândul clienŃilor săi.  

 

REłEA DE DISTRIBUłIE  
Produsele BRD Asigurări de ViaŃă sunt promovate şi distribuite prin reŃeaua BRD 
Groupe Societe Generale SA si BRD Finance IFN SA, in calitate de agenti de 
asigurare subordonati, aceasta fiind considerată activitate de bancassurance  
potrivit Legii 32/2000, cu modificările si completarile ulterioare.  
 

INFORMAłII GENERALE PRIVIND PRODUSELE DE ASIGURARE  
 

BRD Asigurări de ViaŃă SA distribuie produse de asigurare de viaŃă asociate cu 
diverse tipuri de credite şi carduri acordate atât de către BRD Groupe Societe 
Generale cât şi de către BRD Finance IFN SA, persoanelor fizice şi persoanelor 
juridice, clienŃi ai acestora.  
Categoriile de asigurări de viaŃă subscrise de companie sunt:  

� produse de asigurare de viaŃă ataşate creditelor de consum şi creditelor auto 
produsele de asigurare de viaŃă ataşate creditelor ipotecare/imobiliare  

� produse de asigurare de viaŃă ataşate  cardurilor de credit şi descoperitului 
autorizat de cont 

� asigurări de viaŃă de grup 
� produse de asigurări de viaŃă de economisire 
� altele 

Compania îşi protejează portofoliul de asigurare prin  intermediul a trei contracte 
de reasigurare:  cu reasiguratorul GenRe, un contract de tip cota parte combinat cu 
excedent de suma asigurată pentru produsul de asigure de viaŃă de grup,  cu 
reasiguratorul Hannover Re  pentru produsul de asigurare de viaŃă ataşat  
creditelor ipotecare/imobiliare şi un contract de tip catastrofa cu reasiguratorul Scor 
Global Life Re, contract care protejează toate reŃinerile nete din portofoliul 
companiei.  
 

DEDUCERI FISCALE ŞI LEGEA APLICABILĂ ASIGURĂTORILOR 
LegislaŃia fiscală în vigoare în România, respectiv Legea 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare nu prevede acordarea unor deduceri 
fiscale pentru persoanele care încheie contracte de asigurări de viaŃă cu 
companiile de profil. 
Legea aplicabilă contractului de asigurare este legea romana, in special Legea 
136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi 
completările ulterioare, Legea 32/2000 privind activitatea de asigurare si 
supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, împreună cu 
legislatia emisa de autoritatile de supraveghere în aplicarea acestora şi prevederile 
Codului Civil. 
 

SITUAłII FINANCIARE ANUALE 

Active 31/12/2011 31/12/2012 Pasive 31/12/2011 31/12/2012

Capital social 27,616,500 36,116,500
Prime de capital 2,111,550 2,111,550
Rezerva legala 218,950
Profitul sau pierderea reportata (6,940,495) (7,730,005)

Imobilizari financiare 41,480,815 71,958,705 Rezultatul net (789,510) 4,160,044
Imobilizari financiare UL 2,026,694 4,949,007 Provizioane tehnice 24,356,372 42,014,538
Rezerve cedate 553,281 414,927 Provizioane tehnice UL 2,026,694 4,949,007
Creante 7,489,372 11,190,390 Datorii 4,422,030 8,265,698
Alte active 1,509,238 2,156,107 Alte pasive 590,763 766,083
Total active - RON 53,393,904 90,872,365 Total pasive - RON 53,393,904 90,872,365

EUR 12,360,558 20,518,970 EUR 12,360,558 20,518,970

Imobilizari corporale 75,444 105,329

Bilantul pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2012

Imobilizari necorporale 259,060 97,899

 
 

 

31/12/2011 31/12/2012

Rezultatul tehnic al asigurarii generale 
Rezultatul tehnic al asigurarii de viata (880,164) 4,247,756
Rezultatul din plasament 
Alte rezultat netehnice 141,714 131,238
Impozit pe profit (51,060) (0)
Rezultatul net - RON (789,510) 4,378,994

EUR (182,770) 988,776

Contul de Profit si Pierdere pentru exerciŃiul încheiat la 31 Decembrie 2012 

 
 

INDICATORI DE SIGURANłĂ FINANCIARĂ 
INDICATORI 31/12/2011 31/12/2012

Marja de solvabilitate disponibila - mii lei 21,739 34,782
Marja de solvabilitate minima admisa - mii lei 17,083 23,098
Fondul de siguranta - mii lei 15,237 16,772
Indicatorul de solvabilitate - mii lei 143% 207%
Total active lichide - mii lei 42,090 73,362
Obligatii pe termen scurt - mii lei 33,252 42,461
Indicatorul de lichiditate 1.27 1.73  



APORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT 

 


