
 
 

Raport anual: BRD Asigur ări de Via ţă 
 

Denumire companie: BRD Asigurări de Viaţă S.A. 
Forma juridică : societate pe acţiuni  
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 Comerţului J40/20877/15.12.2008 
Cod unic de înregistrare: 24870553/16.12.2008 
Sediul social: Splaiul Independenţei, nr.15, Bl.100,Tronson 1, Et. 5, Sector 5, 
050082, Bucureşti. 
 

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 prevăzute în Anexa I la Legea nr. 32/2000 
privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificarile si 
completarile ulterioare  
- Categoria A. „Asigurări de Viaţă”:  
o I. Asigurări de viaţă, anuităţi şi asigurări de viaţă suplimentare  
o III. Asigurări de viaţă şi anuităţi care sunt legate de fonduri de investiţii 
o IV. Asigurări permanente de sănătate 
- categoria B. „Asigurări Generale”: 
o 1. Asigurări de accidente (inclusiv accidentele de munca şi bolile 

profesionale). 
o 2. Asigurări de sănătate 
 
 

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

 

Acţionarii BRD Asigurări de Viaţă S.A. 
 Sogecap: 51%, deţinător a 3 683 883 acţiuni 

BRD Groupe Societe Generale: 49 % deţinător a 3 539 417 acţiuni  
 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRA ŢIE 
 

Membrii Consiliului de administraţie sunt: 
Philippe Marcel PERRET – Preşedinte 
Guy Marie Charles POUPET - membru 
Pascal Marie Etienne BIED – CHARRENTON – Membru 
Ioan Constantin Iosif NICULESCU – Membru 
Yann LOUARN – Membru 
 
 

CONDUCEREA EXECUTIVĂ 
Yann LOUARN – Director General  
Adrian Eduard CIOBANU CONSTANTINESCU – Director Executiv 

 
 

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR LA DATA DE 31.12.2013 
 

ACTIVE: 
La data de 31.12.2013 activele Societăţii au reprezentat 120,597,627 lei şi se 
compun din: 
� Imobilizari: 107,168,663 lei  
� Rezerve cedate, creante si alte active: 13,428,964 lei 

PASIVE 
La 31.12.2013, pasivul şi capitalul propriu, au reprezentat 120,597,627 lei, şi se 
compun din: 
� Capital social: 36,116,500 lei.  
� Prime de capital: 2,111,550 lei 
� Rezerva legală: 743,505 lei 
� Pierderea reportată, aferentă anului 2012 este de 4,460,206 lei 
� Profitul net din anul 2013 de 9,364,975 lei  
� Provizioane tehnice: 66,146,749 lei.  
� Datorii: 10,416,986 lei, din care: 

o Comisioane de intermediere în sumă de 5,208,038 lei; 
o Cheltuieli cu contribuţiile la asigurările sociale în sumă de 439,125 lei; 
o Furnizori diversi si facturi nesosite in suma de 3,537,918 lei; 
o Datorii privind cedari in reasigurare in valoare de 419,377 lei; 
o Fondul de garantare şi taxa de funcţionare de 36,327 lei. 
o Alte datorii : 776,201 lei 

� Alte pasive: 704,546 lei 

 

Indemnizaţii datorate şi plãtite – 6.319.042 lei 
Numãrul de contracte existente la 31 dec 2013 – 469.848 

 
 

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 
Groupe Societe Generale, BCR şi CEC Bank. 

Randamentul mediu anualizat al titlurilor de stat a fost de 6,44% în 2013. 
Depozitele în lei poartă o dobândă cuprinsă între 1.55% si 5.25% (4.25% si 
6.05% la 31 decembrie 2012). Depozitele în Eur poartă o dobândă cuprinsă între 
1.6% si 2.9% (1.25% si 3.6% la 31 decembrie 2012), depozitele in USD poarta o 
cuprinsă între 1.25% si 1.90% (2.25% si 2.30% la 31 decembrie 2012).   
 
STRATREGIE ŞI DEZVOLTARE 2014 
Pentru anul 2014 BRD Asigurări de Viaţă îşi propune diversificarea progresivă a 
portofoliului de produse de asigurări de viaţă în concordanţă cu nevoile clienţilor 
săi.  
 

RETEA DE DISTRIBUŢIE  
Produsele BRD Asigurări de Viaţă sunt promovate şi distribuite prin reteaua BRD 
Groupe Societe Generale si BRD Finance, fiind considerată de Legea 32/200, cu 
modificările ulterioare, activitate de bancassurance.  
Astfel, activitatea comercială a BRD Asigurări de Viaţă SA în anul 2013 s-a 
desfăşurat prin intermediul BRD Groupe Societe Generale, în calitate de agent 
subordonat, care este prezentă în toate judeţele României printr-o reţea de 937 de 
unitati si prin intermediul BRD Finance IFN SA, în calitate de agent subordonat. 
 

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 
În prezent compania deţine un portofoliu diversificat de produse de asigurări de 
viaţă destinate creditelor precum şi un produs de economisire. Toate aceste 
produse sunt oferite prin intermediul reţelei BRD Groupe Societe Generale si BRD 
Finance. 
Compania are trei 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 şi cu Scor Re de 
tip excedent de daună pentru protectia de catastrofă. 
 

DEDUCERI FISCALE ŞI LEGEA APLICABIL Ă ASIGURĂTORILOR 
Legislaţia 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 contractului de asigurare 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 legislatia emisa de autoritatile 
de supraveghere  în aplicarea acestora si prevederile Codului Civil. 
 

SITUAŢII FINANCIARE ANUALE  

 
 

 
 

INDICATORI DE SIGURANŢĂ FINANCIARĂ 

 

Active 31/12/2012 31/12/2013 Pasive 31/12/2012 31/12/201 3
Capital social 36,116,500 36,116,500
Rezerve de prima 2,111,550 2,111,550
Rezerve legale 218,950 743,505

Profitul sau pierderea reportata (7,730,005) (4,460,206)
Imobilizari financiare 71,958,704 97,357,978 Venit net 4,160,044 8,819,998
Imobilizari financiare UL 4,949,007 8,254,477 Provizion Tehnic 42,014,537 57,892,272
Rezervele cedate 414,928 479,357 Provizion Tehnic UL 4,949,007 8,254,477
Creante 11,190,390 9,965,639 Datorii 8,265,698 10,414,986
Alte active 2,159,466 2,983,968 Alte pasive 766,084 704,546
Total active  - RON 90,872,364 120,597,627 Total pasive  - RON 90,872,364 120,597,627
EUR 20,518,970 26,890,902 EUR 20,518,970 26,890,902

Bilan ţul pentru exerci ţiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2013

Imobilizari necorporale 94,541 1,418,563

Imobilizari corporale 105,329 137,646

31/12/202 31/12/2013
Rezultatul tehnic al asigurarii de viata 4,247,756 10,168,839
Alte rezultat netehnice 131,238 730,713
Venituri totale 67,620,875 76,449,240
Cheltuieli totale 63,241,881 65,549,688
Impozit pe profit 0 (1,534,577)
Rezultatul net - RON 4,378,994 9,364,975
EUR 1,013,726 2,114,610

Contul de Profit si Pierdere pentru exerci ţiul încheiat la 31 Decembrie 2013

INDICATORI 31/12/2012 31/12/2013
Marja de solvabilitate disponibila - mii lei 34,782 39,458
Marja de solvabilitate minima admisa - mii lei 23,098 24,883
Fondul de siguranta - mii lei 16,772 15,611
Indicatorul de solvabilitate - % 207% 253%
Total active lichide - mii lei 73,362 100,543
Obligatii pe termen scurt - mii lei 42,461 51,701
Indicatorul de lichiditate 1.73 1.94



RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT 

 


