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Warszawa, 02 października 2015 r.

Wyniki finansowe Open Life po II kw. 2015 roku.

Open Life TU Życie S.A. w pierwszym półroczu 2015 roku zebrał prawie miliard złotych składek przypisanych brutto. Wynik techniczny 
i wynik finansowy netto Ubezpieczyciela wyniosły odpowiednio 20,18 mln zł oraz 15,58 mln zł. Towarzystwo Ubezpieczeń zarządza 
obecnie ponad 7 mld zł aktywów UFK, co stanowi przyrost o 28% w porównaniu do końca czerwca 2014 roku. Open Life, z udziałem 
12,7%, zajmuje obecnie II miejsce wśród zakładów ubezpieczeń pod względem wysokości aktywów ubezpieczeniowych funduszy 
kapitałowych. Jednocześnie Towarzystwo odnotowało największy na rynku ubezpieczeniowym przyrost aktywów UFK w pierwszym 
półroczu 2015 r. (źródło: Analizy Online, 2015.08.27)

Za nami pierwsze pół roku, czas intensywnych prac nie tylko nad nowymi produktami, ale i nad wdrożeniem nowych wymagań 
nadzoru - komentuje Izabela Śliwowska, wiceprezes Open Life TU Życie S.A. - W tej chwili śledzimy losy nowej Ustawy o działalności 
ubezpieczeniowej i analizujemy jak nowe wymogi wpłyną na naszą strategię sprzedażową i produktową – dodaje.

Z nowości produktowych w ofercie pojawiło się ciekawe rozwiązanie umożliwiające inwestycje na rynku obligacji korporacyjnych firm 
z Europy Środkowo-Wschodniej. Jest to jeden z najszybciej rozwijających się obszarów starego kontynentu. Dynamiczny rozwój 
przedsiębiorstw z tego regionu to zasługa m.in. wsparcia finansowego z Unii Europejskiej. 
Kolejną pozycją w palecie produktów ubezpieczyciela, na którą warto zwrócić uwagę jest Ubezpieczenie na życie i dożycie „Global 
Health Selection” oraz „Health Strategy”. Są to produkty oparte o UFK Healthcare, którego polityka inwestycja zakłada lokowanie 
środków w różne instrumenty finansowe (akcje, instrumenty rynku pieniężnego, waluty, instrumenty pochodne, certyfikaty inwestycyjne 
fundusze inwestycyjne zamknięte, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, ETF) związane z branżą medyczną 
i biotechnologiczną. Z powodu spadających trendów demograficznych oraz zwiększonych nakładów na opiekę zdrowotną i badania 
kliniczne rynek ten jest jedną z szybciej rozwijających się branż na świecie. Ekspozycja na firmy z tej dziedziny rokuje wysoki potencjał 
inwestycyjny.

Dane szczegółowe (PSR):
Składki przypisane brutto: 972,390 mln zł
Kapitały własne: 160,168 mln zł
Aktywa klientów: 7 048,854 mln zł
Suma bilansowa: 7 778,982 mln zł
Wynik techniczny: 20,177 mln zł
Wynik finansowy netto: 15,575 mln zł
Margines wypłacalności: 67,491 mln zł
Środki własne na pokrycie marginesu wypłacalności: 103,543 mln zł
Pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami: 121,5%
Pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi: 153,4%

KONTAKT
Kamila Kępińska
Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.
e-mail: kamila.kepinska@openlife.pl


