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Warszawa, 16 grudnia 2016 r.

Open Life prezentuje wyniki po III kwartale 2016 roku

Wyniki finansowe spółki za okres styczeń-wrzesień 2016 r.

Open Life TU Życie S.A. w ciągu trzech kwartałów 2016 roku zebrał ponad 952,8 mln złotych składek przypisanych brutto. 
Towarzystwo Ubezpieczeń zarządza obecnie prawie 7,4 mld zł aktywów UFK. Suma bilansowa po 9 miesiącach tego roku 
wynosi 8,0 mld zł. Wynik techniczny i wynik finansowy brutto Ubezpieczyciela wyniosły odpowiednio 28,8 mln zł oraz 3,3 mln zł.

Ochrona na czele

Zgodnie z zakładaną strategią na 2016 rok Open Life systematycznie rozwija segment ubezpieczeń ochronnych. 
W ostatnich tygodniach do oferty wybranych Partnerów włączono nowe ubezpieczenie na życie i zdrowie Pomoc w chorobie. 
To innowacyjna, kompleksowa formuła ubezpieczenia, zapewniająca bezpieczeństwo finansowe Ubezpieczonemu na wypadek 
Wystąpienia Ciężkiej choroby lub, jego najbliższym, na wypadek śmierci.

Środki pochodzące ze świadczenia ubezpieczeniowego wypłacanego związku z wystąpieniem ciężkiej choroby zapewnia 
wsparcie zarówno w zakresie finansowania leczenia, jak i dla codziennego budżetu. w taki sposób, że 20% łącznej należnej 
kwoty zostanie wypłacone jednorazowo od razu na początku, a pozostałe 80% sumy ubezpieczenia będzie wypłacane 
miesięcznie przez minimalnie 60 miesięcy polisowych. Dodatkowo, ochrona ubezpieczeniowa na wypadek śmierci, która 
trwa także po wystąpieniu ciężkiej choroby pozwoli zabezpieczyć finansowo bliskich na wypadek śmierci ubezpieczonego. 
Pomoc w chorobie jest rozwiązaniem elastycznym i przyjaznym klientowi. Może on zdecydować o długości ochrony, wariancie 
zakresu ubezpieczenia, częstotliwości opłacania składek oraz wysokości sumy ubezpieczenia. Ta ostatnia może sięgać aż 
300 tysięcy złoty. 

Klient przede wszystkim

Open Life do końca roku ma wypełniony po brzegi kalendarz. Prowadzi prace nad rozwojem kilku kluczowych obszarów 
działalności. Wszystko pod hasłem innowacji, nowych technologii i, przede wszystkim, satysfakcji klienta. Dobre zmiany 
wymagają czasu, ale pracujemy pełną parą, aby jak najszybciej usprawnić, ułatwić i umilić proces zawierania umowy 
ubezpieczeniowej zarówno dla pośrednika jak i ubezpieczonego. Szyjemy nową, wymagającą strategię  na kolejny rok. Będzie 
wymagała od nas nowych inwestycji i  wzmożonych nakładów finansowych. 

Nowe linie biznesowe

Równolegle do prowadzonych prac nad systemem obsługowo-operacyjnym spółki prowadzone są projekty rozwojowe. 
Sprzedaż w kanale direct oraz on-line produktów łączących oszczędzanie, inwestycje i ubezpieczenia to tylko niektóre 
z wyzwań z jakimi przyjdzie się zmierzyć Open Life.

  

Dane szczegółowe (PSR):
Składki przypisane brutto: 952,848 mln zł
Kapitały własne: 167,968 mln zł
Aktywa klientów: 7 366,576 mln zł
Suma bilansowa: 8 031,953 mln zł
Wynik techniczny: 28,764 mln zł
Wynik finansowy brutto: 3,264 mln zł

Szczegóły na http://www.openlife.pl/ 
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