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Warszawa, 21.08.2014 r.

Wyniki finansowe Open Life po II kw. 2014 roku.

Open Life TU Życie S.A. w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2014 r. zebrało ponad 1,21 mld zł składek przypisanych brutto, 
co oznacza wzrost o 17% w porównaniu do I półrocza 2013 r. Wynik techniczny i wynik finansowy netto Ubezpieczyciela 
wyniosły odpowiednio 23,78 mln zł oraz 19,02 mln zł. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wskaźniki 
te wzrosły odpowiednio o 251% i 243%. 

Jesteśmy zadowoleni z rozwoju Open Life w drugim kwartale - mówi Krzysztof Bukowski, prezes Open Life. Korzystny 
wynik finansowy jest efektem realizowanej strategii rozwoju firmy, w ramach której poszerzamy naszą ofertę dla nowych 
partnerów biznesowych i wprowadzamy nowoczesne rozwiązania produktowe. Jesteśmy przygotowani na wyzwania 
rynku, a w nadchodzących miesiącach stawiamy na wytężoną pracę, aby utrzymać wysoką pozycję wśród ubezpieczycieli 
- podkreśla Krzysztof Bukowski.

Ubezpieczyciel stawia sobie za cel stałe tworzenie nowych rozwiązań ubezpieczeniowych. Podkreśla, iż stara się aby jego oferta 
zawsze była atrakcyjna. Wysoki poziom aktywów to dowód zaufania jakim cieszy się Towarzystwo wśród Klientów. Sukces 
Open Life to przede wszystkim udostępnienie Ubezpieczonym rentownych a mało eksploatowanych sektorów rynku papierów 
dłużnych, a mianowicie obligacji korporacyjnych oraz wierzytelności detalicznych. 

Dane szczegółowe (PSR)
Składki przypisane brutto: 1 212,679 mln zł
Suma bilansowa: 6 236,572 mln zł
Wynik techniczny: 23,779 mln zł
Wynik finansowy netto: 19,017 mln zł
Pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami: 114,8%
Pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi: 191,1%
Kapitały własne: 139,506 mln zł
Aktywa klientów: 5 516,903 mln zł
Lokaty: 243,648 mln zł
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