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Raportul auditorului independent asupra elementelor relevante
din Raportul privind solvabilitatea si situatia financiara
Catre Actionarii BCR Asigurari de Viata Vienna Insurance Group S.A.
Opinie
Am auditat urmatoarele machete cantitative ale BCR Asigurari de Viata Vienna Insurance Group S.A.
(“Societatea”) la data de 31 decembrie 2020:
•

S.02.01.02 - Bilant

•

S.23.01.01 - Fonduri proprii

•

S.25.01.21 - Cerinta de capital de solvabilitate – pentru societatile care folosesc formula
standard

•

S.28.01.01 - Cerinta de capital minim – Numai activitatea de asigurare sau reasigurare de viata
sau numai activitatea de asigurare sau reasigurare generala

denumite in continuare “elementele relevante ale Raportului privind solvabilitatea si situatia
financiara.”
In opinia noastra, informatiile supuse auditului cuprinse in elementele relevante ale Raportului privind
solvabilitatea si situatia financiara la data de 31 decembrie 2020, sunt intocmite, in toate aspectele
semnificative, in conformitate cu cerintele de raportare financiara ale Legii nr. 237/2015 privind
autorizarea si supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare cu modificarile si completarile
ulterioare si ale Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 21/2016 privind raportarile referitoare
la activitatea de asigurare si/sau de reasigurare, cu modificarile si completarile ulterioare.
Baza opiniei
Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (“ISA”).
Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea
“Responsabilitatile auditorului intr-un audit al elementelor relevante ale Raportului privind solvabilitatea
si situatia financiara” din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform Codului Etic
al Profesionistilor Contabili (inclusiv Standardele Internationale privind Independenta) emis de Consiliul
pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili („codul IESBA”) si conform cerintelor de
etica profesionala relevante pentru auditul elementelor relevante ale Raportului privind solvabilitatea
si situatia financiara din Romania, si ne-am indeplinit responsabilitatile de etica profesionala conform
acestor cerinte si conform codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt
suficiente si adecvate pentru a furniza o baza a opiniei noastre.
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Evidentierea unor aspecte – bazele intocmirii
Atragem atentia asupra sectiunilor “Evaluarea din punctul de vedere al solvabilitatii” si “Gestionarea
capitalului” din cadrul Raportului privind solvabilitatea si situatia financiara, care descriu bazele
intocmirii. Raportul privind solvabilitatea si situatia financiara este intocmit in conformitate cu cerintele
de raportare financiara ale Legii nr. 237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitatii de
asigurare si reasigurare cu modificarile si completarile ulterioare si ale Normei Autoritatii de
Supraveghere Financiara nr. 21/ 2016 privind raportarile referitoare la activitatea de asigurare si/sau de
reasigurare cu modificarile si completarile ulterioare, si, prin urmare, in conformitate cu un cadru de
raportare financiara cu scop special. Raportul privind solvabilitatea si situatia financiara trebuie publicat,
iar utilizatorii vizati includ, dar nu se limiteaza la Autoritatea de Supraveghere Financiara. In consecinta,
este posibil ca Raportul privind solvabilitatea si situatia financiara sa nu fie adecvat in alt scop. Opinia
noastra nu este modificata cu privire la aceste aspecte.
Alte informatii
Conducerea este responsabila pentru alte informatii. Alte informatii cuprind urmatoarele sectiuni din
Raportul privind solvabilitatea si situatia financiara:
•

Activitatea si performanta

•

Sistemul de guvernanta

•

Profilul de risc

•

Evaluarea din punctul de vedere al solvabilitatii

•

Gestionarea capitalului

•

Macheta S.05.01.02 Prime, daune si cheltuieli pe linii de afaceri

•

Macheta S.12.01.02 Rezerve tehnice pentru asigurarea de viata

•

Macheta S.17.01.02 Rezerve tehnice pentru asigurari generale

•

Macheta S.19.01.21 Daune intamplate asigurari generale

dar nu cuprind elementele relevante ale Raportului privind solvabilitatea si situatia financiara si raportul
auditorului cu privire la acestea.
Opinia noastra cu privire la elementele relevante ale Raportului privind solvabilitatea si situatia
financiara nu acopera și acele alte informatii si nu exprimam niciun fel de concluzie de asigurare cu
privire la acestea.
In legatura cu auditul elementelor relevante ale Raportului privind solvabilitatea si situatia financiara,
responsabilitatea noastra este sa citim acele alte informatii si, in acest demers, sa apreciem daca acele
alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu elementele relevante ale Raportului privind
solvabilitatea si situatia financiara sau cunostintele pe care noi le-am obtinut în decursul auditului, sau
daca ele par a fi denaturate semnificativ. In cazul în care, pe baza activitatii efectuate, concluzionam
ca exista o denaturare semnificativa a acestor alte informatii, ni se solicita sa raportam acest fapt. În
aceasta privinta, nu avem nimic de raportat.
Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru Raportul
privind solvabilitatea si situatia financiara
Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea Raportului privind solvabilitatea si situatia
financiara in conformitate cu cerintele de raportare financiara ale Legii nr. 237/2015 privind autorizarea
si supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare cu modificarile si completarile ulterioare si ale
Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 21/ 2016 privind raportarile referitoare la activitatea
de asigurare si/sau de reasigurare, cu modificarile si completarile ulterioare, si pentru controlul intern
pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea Raportului privind solvabilitatea
si situatia financiara lipsit de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.
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In intocmirea Raportului privind solvabilitatea si situatia financiara, conducerea este responsabila
pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul,
a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii
activitatii, cu exceptia cazului în care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa
opreasca operatiunile, fie nu are nicio alternativa realista in afara acestora.
Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de
raportare financiara al Societatii.
Responsabilitatile auditorului intr-un audit al elementelor relevante ale Raportului privind
solvabilitatea si situatia financiara
Este responsabilitatea noastra sa formam o opinie independenta cu privire la intocmirea, in toate
aspectele semnificative, a elementelor relevante ale Raportului privind solvabilitatea si situatia
financiara, in conformitate cu cerintele de raportare financiara ale Legii nr. 237/2015 privind autorizarea
si supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare cu modificarile si completarile ulterioare si ale
Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 21/ 2016 privind raportarile referitoare la activitatea
de asigurare si/sau de reasigurare, cu modificarile si completarile ulterioare.
Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care elementele
relevante ale Raportului privind solvabilitatea si situatia financiara, in ansamblu, sunt lipsite de
denaturari semnificative, cauzate de frauda sau de eroare, precum si in emiterea unui raport al
auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare,
dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna
o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare
si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau
cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor elemente relevante
ale Raportului privind solvabilitatea si situatia financiara.
Ca parte a unui audit efectuat in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si ne
mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
– Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a elementelor relevante ale Raportului
privind solvabilitatea si situatia financiara, cauzata fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam
proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate
pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative
cauzate de frauda este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate
de eroare, deoarece frauda poate presupune complicitate, fals, omisiuni intentionate, declaratii false
si eludarea controlului intern.
– Obtinem o intelegere a controlului intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri
de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie cu privire la
eficacitatea controlului intern al Societatii.
– Evaluam gradul de adecvare si rezonabilitate al elementelor relevante ale Raportului privind
solvabilitatea si situatia financiara si al prezentarilor de informatii aferente realizate de catre
conducere.
– Concluzionam cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza
continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine
semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea pune in mod semnificativ la
indoiala privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca
exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra
prezentarilor de informatii aferente din elementele relevante ale Raportului privind solvabilitatea si
situatia financiara sau, in cazul în care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia.
Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu
toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare
activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.

3

Comunicam cu persoanele responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, cu privire la aria planificata
si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice
deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

Pentru si in numele KPMG Audit S.R.L.:

Furtuna Cezar-Gabriel
inregistrat in registrul public electronic al
auditorilor financiari si firmelor de audit cu
numarul AF1526

inregistrat in registrul public electronic al
auditorilor financiari si firmelor de audit cu
numarul FA9

Bucuresti, 6 aprilie 2021
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Valorile cantitative la 31 decembrie 2020
S.02.01.02 – Bilant

Valoare
„Solvabilitate
II”
C0010

Valori in RON
Active
Imobilizări necorporale
Creanțe privind impozitul amânat
Fondul surplus aferent beneficiilor pentru pensii
Imobilizări corporale deținute pentru uz propriu
Investiții (altele decât activele deținute pentru contractele index-linked și unitlinked)
Bunuri (altele decât cele pentru uz propriu)
Dețineri în societăți afiliate, inclusiv participații
Acțiuni
Acțiuni – cotate
Acțiuni – necotate
Obligațiuni
Titluri de stat
Obligațiuni corporative
Obligațiuni structurate
Titluri de valoare garantate cu garanții reale
Organisme de plasament colectiv
Instrumente derivate
Depozite, altele decât echivalentele de numerar
Alte investiții
Active deținute pentru contractele index-linked și unit-linked
Împrumuturi și credite ipotecare
Împrumuturi garantate cu polițe de asigurare
Împrumuturi și credite ipotecare acordate persoanelor fizice
Alte împrumuturi și credite ipotecare
Sume recuperabile din contracte de reasigurare pentru:
Asigurare generală și asigurare de sănătate cu baze tehnice similare asigurării generale
Asigurare generală, fără asigurarea de sănătate
Asigurare de sănătate cu baze tehnice similare asigurării generale
Asigurare de viață și asigurare de sănătate cu baze tehnice similare asigurării de viață, fără
asigurarea de sănătate și contractele index-linked și unit-linked
Asigurare de sănătate cu baze tehnice similare asigurării de viață

R0030
R0040
R0050
R0060
R0070
R0080
R0090
R0100
R0110
R0120
R0130
R0140
R0150
R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0250
R0260
R0270
R0280
R0290
R0300

16.628.398
2.717.120
1.272.983.633
4.020.887
206.756
206.756
1.231.087.481
1.145.498.353
85.589.128

9.257.121
214.022
28.197.366
508.799.147
22.987.718

22.987.718
(25.352.731)

(25.352.731)
R0310
R0320

Valori in RON
Active
Asigurare de viață, fără asigurarea de sănătate și contractele index -linked și unitlinked
Asigurare de viață de tip index-linked și unit-linked
Depozite pentru societăți cedente
Creanțe de asigurare și de la intermediari
Creanțe de reasigurare
Creanțe (comerciale, nelegate de asigurări)
Acțiuni proprii (deținute direct)
Sume datorate în raport cu elemente de fonduri proprii sau fonduri inițiale apelate, dar încă
nevărsate
Numerar și echivalente de numerar
Alte active care nu figurează în altă parte
Total active

DanielaNiculina
Membru Directorat
Vasile
Daniela Vasile

Digitally signed
by DanielaNiculina Vasile

R0330
R0340
R0350
R0360
R0370
R0380
R0390
R0400
R0410
R0420
R0500

Valoare
„Solvabilitate
II”
C0010
(25.352.731)

7.843.036
5.905.882
997.757

64.462.698
424.382
1.878.397.040

Cristian Tutu Tutu

Digitally signed by
Tutu Cristian
Daniel
Functia de Managementul Riscului
Date: 2021.04.06
17:31:02 +03'00'

Cristian
Daniel

Valori in RON
Obligații
Rezerve tehnice – asigurare generală
Rezerve tehnice – asigurare generală (fără asigurarea de sănătate)
Rezerve tehnice calculate ca întreg
Cea mai bună estimare
Marja de risc
Rezerve tehnice – asigurarea de sănătate (cu baze tehnice similare asigurării generale)
Rezerve tehnice calculate ca întreg
Cea mai bună estimare
Marja de risc
Rezerve tehnice – asigurarea de viață (fără contractele index-linked și unit-linked)

R0510
R0520
R0530
R0540
R0550
R0560
R0570
R0580
R0590
R0600

Rezerve tehnice – asigurarea de sănătate (cu baze tehnice similare asigurării de viață)
Rezerve tehnice calculate ca întreg
Cea mai bună estimare

R0610
R0620
R0630

Valoare
„Solvabilitate
II”
C0010
964.105

964.105
964.105
849.026.921

Valoare
„Solvabilitate
II”
C0010

Valori in RON
Obligații
Marja de risc

R0640

Rezerve tehnice – asigurarea de viață (fără asigurarea de sănătate și contractele index -linked și
unit-linked)
Rezerve tehnice calculate ca întreg
Cea mai bună estimare
Marja de risc
Rezerve tehnice – contracte index-linked și unit-linked
Rezerve tehnice calculate ca întreg
Cea mai bună estimare
Marja de risc
Obligații contingente
Rezerve, altele decât rezervele tehnice
Obligații pentru beneficii aferente pensiilor
Depozite de la reasigurători
Obligații privind impozitul amânat
Instrumente derivate
Datorii către instituții de credit
Obligații financiare, altele decât datoriile către instituții de credit
Obligații de plată din asigurare și către intermediari

R0650
R0660
R0670
R0680
R0690
R0700
R0710
R0720
R0740
R0750
R0760
R0770
R0780
R0790
R0800
R0810
R0820

Obligații de plată din reasigurare
Obligații de plată (comerciale, nelegate de asigurări)
Datorii subordonate
Datorii subordonate care nu sunt incluse în fondurile proprii de bază
Datorii subordonate care sunt incluse în fondurile proprii de bază
Alte obligații care nu figurează în altă parte
Total obligații
Excedentul de active față de obligații

R0830
R0840
R0850
R0860
R0870
R0880
R0900
R1000

DanielaDaniela
Vasile

Niculina
Membru
Directorat
Vasile

Digitally signed
by DanielaNiculina Vasile

849.026.921

825.129.276
23.897.645
501.869.272
501.673.360
195.912
74.987.046

10.980.522

2.477.108
84.735.732
82.523
17.807.320
15.095.140
15.095.140
21.561
1.558.047.249
320.349.791

signed
Tutu Digitally
by Tutu Cristian
Daniel
Functia de Managementul
CristianRiscului
Date:
2021.04.06
Daniel 17:31:15 +03'00'

Cristian Tutu

S.23.01.01 – Fonduri proprii
Valori in RON

C0010

Rangul 1 –
nerestricționat
C0020

135.642.430
34.600.413

135.642.430
34.600.413

120.243.002

120.243.002

Total

Rangul 1 –
restricționat
C0030

Rangul
2
C0040

Rangul 3
C0050

Fonduri proprii de bază înaintea deducerii pentru participațiile deținute în alte sectoare
financiare, astfel cum se prevede la articolul 68 din Regulam entul delegat (UE) 2015/35
Capital social ordinar (incluzând acțiunile proprii)
Contul de prime de emisiune aferent capitalului social ordinar
Fondurile inițiale, contribuțiile membrilor sau elementul de fonduri proprii de bază echivalent
pentru societățile mutuale și de tip mutual
Conturile subordonate ale membrilor societății mutuale
Fonduri surplus
Acțiuni preferențiale
Contul de prime de emisiune aferent acțiunilor preferențiale
Rezerva de reconciliere
Datorii subordonate
O sumă egală cu valoarea creanțelor nete privind impozitul amânat
Alte elemente de fonduri proprii aprobate de autoritatea de supraveghere ca fonduri proprii de
bază care nu sunt menționate mai sus
Fonduri proprii din situațiile financiare care nu ar trebui să fie reprezentate de rezerva de
reconciliere și nu îndeplinesc criteriile pentru a fi clasificate ca fonduri proprii
Solvabilitate II
Fonduri proprii din situațiile financiare care nu ar trebui să fie reprezentate de rezerva de
reconciliere și nu îndeplinesc criteriile pentru a fi clasificate ca fonduri proprii Solvabilitate II
Deduceri
Deduceri pentru participațiile deținute în instituții financiare și de credit
Total fonduri proprii de bază după deducere
Fonduri proprii auxiliare
Capitalul social ordinar nevărsat și neapelat, plătibil la cerere
Fondurile inițiale, contribuțiile membrilor sau elementul de fonduri proprii de bază echivalent
pentru societățile mutuale și de tip mutual nevărsate și neapelate, plătibile la cerere
Acțiunile preferențiale nevărsate și neapelate, plătibile la cerere
Un angajament obligatoriu din punct de vedere juridic de a subscrie și a plăti datoriile
subordonate la cerere
Acreditivele și garanțiile prevăzute la articolul 96 alineatul (2) din Directiva 2009/138/CE
Acreditive și garanții, altele decât cele prevăzute la articolul 96 alineatul (2) din Directiva
2009/138/CE
Contribuțiile suplimentare ale membrilor, prevăzute la articolul 96 alineatul (3) primul paragraf
din Directiva 2009/138/CE

R0010
R0030
R0040
R0050
R0070
R0090
R0110
R0130
R0140
R0160

5.647.877

5.647.877

R0180

R0220
R0230
R0290
R0300
R0310
R0320
R0330
R0340
R0350
R0360

296.133.722

290.485.845

5.647.877

Contribuții suplimentare ale membrilor – altele decât cele prevăzute la articolul 96 alineatul (3)
primul paragraf din Directiva 2009/138/CE
Alte fonduri proprii auxiliare
Total fonduri proprii auxiliare
Fonduri proprii disponibile și eligibile
Total fonduri proprii disponibile pentru îndeplinirea SCR
Total fonduri proprii disponibile pentru îndeplinirea MCR
Total fonduri proprii eligibile pentru îndeplinirea SCR
Total fonduri proprii eligibile pentru îndeplinirea MCR
SCR
MCR
Raportul dintre fondurile proprii eligibile și SCR
Raportul dintre fondurile proprii eligibile și MCR

R0370
R0390
R0400
R0500
R0510
R0540
R0550
R0580
R0600
R0620
R0640

296.133.722
290.485.845
296.133.722
290.485.845
144.651.431
36.313.284
204,7%
799,9%

290.485.845
290.485.845
290.485.845
290.485.845

5.647.877
5.647.877

C0060
Rezerva de reconciliere
Excedentul de active față de obligații
Acțiuni proprii (deținute direct și indirect)
Dividendele, distribuirile și cheltuielile previzibile
Alte elemente de fonduri proprii de bază
Ajustarea elementelor de fonduri proprii restricționate aferente portofoliilor pentru prima de
echilibrare și fondurilor dedicate
Rezerva de reconciliere
Profiturile estim ate
Profituri estimate incluse în primele viitoare (EPIFP) – Asigurare de viață
Profituri estimate incluse în primele viitoare (EPIFP) – Asigurare generală
Total profituri estim ate incluse în prim ele viitoare (EPIFP)

DanielaDaniela
Vasile

Niculina
Membru
Directorat
Vasile

Digitally signed
by DanielaNiculina Vasile

R0700
R0710
R0720
R0730

320.349.791
24.216.069
175.890.720

R0740
R0760

120.243.002

R0770
R0780
R0790

126.383.416
126.383.416

signed
Tutu Digitally
by Tutu Cristian
Functia de Managementul Daniel
Riscului
Cristian Date:
2021.04.06
Daniel 17:31:28 +03'00'

Cristian Tutu

S.25.01.21 – Cerinta de capital de solvabilitate – pentru societatile care folosesc formula standard
Cerința de
capital de
solvabilitate
brută

Valori in RON

Risc de piață
Risc de contrapartidă
Risc de subscriere pentru asigurarea de viață
Risc de subscriere pentru asigurarea de sănătate
Risc de subscriere pentru asigurarea generală
Diversificare
Risc aferent imobilizărilor necorporale
Cerința de capital de solvabilitate de bază

R0010
R0020
R0030
R0040
R0050
R0060
R0070
R0100

Calcularea cerinței de capital de solvabilitate
Risc operațional
Capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile
Capacitatea impozitelor amânate de a absorbi pierderile

R0130
R0140
R0150

C0110
95.847.258
9.033.702
65.208.600
582.933

Param etri
specifici
societății

Sim plificări

C0090

C0100

(38.676.738)
131.995.755
C0100
12.655.676

Cerința de capital pentru activitățile desfășurate în conformitate cu articolul 4 din
Directiva 2003/41/CE

R0160

Cerința de capital de solvabilitate fără m ajorarea de capital de solvabilitate
Majorările de capital de solvabilitate deja impuse

R0200
R0210

144.651.431

Cerința de capital de solvabilitate

R0220

144.651.431

Alte inform ații privind SCR
Cerința de capital pentru submodulul „risc aferent devalorizării acțiunilor în funcție
de durată”
Valoarea totală a cerinței de capital de solvabilitate noționale pentru partea rămasă
Valoarea totală a cerinței de capital de solvabilitate noționale pentru fondurile
dedicate
Valoarea totală a cerinței de capital de solvabilitate noționale pentru portofoliile
aferente primei de echilibrare
Efectele diversificării generate de agregarea nSCR a fondurilor dedicate, pentru
articolul 304

Daniela Vasile
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Daniela-Niculina
Niculina Vasile Vasile

R0400

-

R0410

-

R0420

-

R0430

-

R0440

-

Cristian Tutu

Digitally signed
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S.28.01.01 – Cerinta de capital minim – Numai activitatea de asigurare sau reasigurare de viata sau numai activitatea de asigurare
sau reasigurare generala
Componenta de formula liniara pentru obligatii de asigurare si de reasigurare generale
Valori in RON
MCR(NL) Rezultat

R0010

C0010
114.981

Valori in RON

Asigurare și reasigurare proporțională pentru cheltuieli medicale
Asigurare și reasigurare proporțională de protecție a veniturilor
Asigurare și reasigurare proporțională de accidente de muncă și boli profesionale
Asigurare și reasigurare proporțională de răspundere civilă auto
Alte asigurări și reasigurări proporționale auto
Asigurare și reasigurare proporțională maritimă, aviatică și de transport
Asigurare și reasigurare proporțională de incendiu și alte asigurări de bunuri
Asigurare și reasigurare proporțională de răspundere civilă generală
Asigurare și reasigurare proporțională de credite și garanții
Asigurare și reasigurare proporțională de protecție juridică
Asigurare și reasigurare proporțională de asistență
Asigurare și reasigurare proporțională de pierderi financiare diverse
Reasigurare neproporțională de sănătate
Reasigurare neproporțională de accidente și răspunderi
Reasigurare neproporțională maritimă, aviatică și de transport
Reasigurare neproporțională de bunuri

Daniela Vasile
Daniela-

Niculina
Membru Directorat
Vasile

Digitally signed
by DanielaNiculina Vasile

R0020
R0030
R0040
R0050
R0060
R0070
R0080
R0090
R0100
R0110
R0120
R0130
R0140
R0150
R0160
R0170

Cea mai bună
estimare netă (fără
reasigurare/
vehicule
investiționale) și
rezerve tehnice
calculate ca întreg

Prime subscrise
nete (fără
reasigurare) în
ultimele 12 luni

C0020
964.105

C0030
1.482.292

Digitally signed by
Cristian Tutu
Tutu Cristian

Tutu Cristian Daniel

2021.04.06
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ManagementulDate:
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Componenta de formula liniara pentru obligatii de asigurare si de reasigurare de viata
Valori in RON
MCR(L) Rezultat

R0200

C0040
36.198.304

Valori in RON

Obligații cu participare la profit – beneficii garantate
Obligații cu participare la profit – beneficii discreționare viitoare
Obligații de asigurare de tip index-linked și unit-linked
Alte obligații de (re)asigurare de viață și de (re)asigurare de sănătate
Valoarea totală a capitalului la risc pentru toate obligațiile de (re)asigurare de viață

R0210
R0220
R0230
R0240
R0250

Cea mai bună
estimare netă (fără
reasigurare/
vehicule
investiționale) și
rezerve tehnice
calculate ca întreg

Valoarea totală netă
a capitalului la risc
(fără reasigurare/
vehicule
investiționale)

C0050
629.681.903
2.841.782
501.673.360
217.958.322

C0060

7.084.296.590

Calcularea MCR totala
Valori in RON
MCR liniară
SCR
Plafonul MCR
Pragul MCR
MCR combinată
Pragul absolut al MCR
Cerința de capital m inim

R0300
R0310
R0320
R0330
R0340
R0350

C0070
36.313.284
144.651.431
65.093.144
36.162.858
36.313.284
18.034.910

R0400

C0070
36.313.284
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