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Warszawa, 10 kwietnia 2018 r.

Wyniki Open Life po czterech kwartałach 2017 r.

Open Life TU Życie S.A. opublikowało wyniki za cztery kwartały 2017 r. Od stycznia do grudnia Towarzystwo zebrało 
ponad 2,3 mld zł składek przypisanych brutto – to o 59% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. 

Suma bilansowa przekroczyła 8,3 mld zł. Wynik techniczny Open Life TU Życie S.A. wyniósł 43,4 mln zł, a wynik finansowy netto 
– 6,4 mln zł. Aktywa UFK, którymi obecnie zarządza Towarzystwo, są warte blisko 7,7 mld zł. 

Za dobrymi wynikami w 2017 r. stoi m.in. nowa strategia biznesowa Open Life. Na jej fundamentach TU rozwija kanały 
dystrybucji i zwiększa zasoby sprzedażowe oraz wzmacnia wsparcie sprzedaży, a także systematycznie poszerza ofertę 
ubezpieczeń ochronnych i grupowych pracowniczych. Jak zauważa Aneta Maykowska, Wiceprezes Zarządu ds. finansów  
w Open Life TU Życie S.A., na większy przypis składki wpłynęły również czynniki makroekonomiczne – takie jak wzrost PKB.

– Pozytywna zmiana makroekonomiczna sprawiła, że produkty życiowe są chętniej kupowane przez Polaków. To widać w wynikach 
całej życiówki, nie tylko w Open Life, choć rzeczywiście nasze towarzystwo rośnie w stosunkowo szybkim tempie. Ostatni 
raport KNF o stanie sektora ubezpieczeń po IV kwartałach 2017 r. potwierdza, że odnotowaliśmy w ubiegłym roku największy, 
ponad trzyprocentowy wzrost udziału w składce działu I. Pozwoliło nam to zająć podwójne drugie miejsce w „Złotej Setce” 
Gazety Finansowej: w kategorii „Najbardziej dynamiczne Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie” oraz „Największe Towarzystwo 
Ubezpieczeń na Życie” – mówi Aneta Maykowska. 

W ciągu czterech kwartałów 2017 r. Open Life wypłaciło też ok. 2,4 mld zł świadczeń brutto – o 59% więcej niż w roku 
poprzednim.
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