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PREZENTARE GENERALĂ ŞI ORGANIZARE 
Compania BRD Asigurări de Viaţă a fost înfiinţată în luna decembrie a anului 2008 
iar în anul 2009 a început activitatea efectivă de subscriere prin lansarea primului 
produs de asigurare de viaţă ataşat creditelor de consum oferite de BRD GSG. 

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 a,c şi III şi categoria B1. 
 
 

CAPITAL SOCIAL ŞI ACŢIONARIAT la 31 decembrie 2009 
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 
ALAIN MINETTE DE SAINT – MARTIN – Membru 
DAMIEN MARECHAL – Membru 
SORIN MIHAI POPA – Membru 
IOAN CONSTANTIN IOSIF NICULESCU – Membru 
 

CONDUCEREA EXECUTIVĂ 
DAMIEN MARECHAL – Director General 
VASILE SAVA – Director Executiv 

 

 

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR LA DATA DE 31.12.2009 
 

ACTIVE: 

La data de 31.12.2009 activele Societăţii au reprezentat 27,347,437 lei şi se 
compun din: 

 Imobilizari: 26,417,846 lei  
 Alte active:si creante: 929.591 lei lei 

PASIVE 

La 31.12.2009, pasivul şi capitalul propriu, au reprezentat 27,347,437 lei, şi se 
compun din: 
• Capital social: 27,616,500 lei.  
• Pierderea reportată, aferentă anului 2008 este de 472.131 lei 
• Rezultatul net din anul 2009 de (3,820,527) lei  
• Provizioane tehnice: 613,551 lei.  
• Datorii: 3,009,815 lei, din care: 

o Decontări cu acţionarii în valoare de 2,111,550 lei; 
o Comisioane de intermediere în sumă de 146,277 lei; 
o TVA de plată în valoare de 39,099 lei; 
o Cheltuieli cu contribuţiile la asigurările sociale în sumă de 109,283 lei; 
o Impozit pe salariu în sumă de 39,263 lei. 

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 GSG. 
Randamentul mediu anualizat al plasamentelor în depozite bancare a fost de 
9.7%, în 2009. 
STRATREGIE ŞI DEZVOLTARE 2010 

Pentru anul 2010 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 
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 2009 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  
Societatea distribuie produse de asigurare de viaţă asociate cu diverse tipuri de 
credite: 

• produse de asigurări de viaţă ataşate creditelor de consum oferite de 
BRD GSG . 

• produsele de asigurare de viaţă pentru creditele ipotecare şi de tip 
revolving 

În luna septembrie a anului 2009 au fost lansate şi produsele de asigurare de viaţă 
pentru creditele ipotecare şi de tip revolving. 

Volumul de prime brute subscrise în anul 2009 a fost de 1.081 mii lei. Ponderea 
cea mai mare în volumul de prime subscrise o deţine produsul de asigurare de 
viaţă pentru creditele de consum reprezentând 76% din total portofoliu. 
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 
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 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. 
 

 

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT  

 

 

SITUAŢII FINANCIARE ANUALE 

 
 

 
 

 

INDICATORI DE SIGURANŢĂ FINANCIARĂ 

 


