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Warszawa, 11 luty 2015 r.

Wyniki finansowe Open Life po IV kw. 2014 roku.

Open Life TU Życie S.A. przez okres czterech kwartałów ubiegłego roku zebrał ponad 2,32 mld zł składek przypisanych brutto. 
Wynik techniczny i wynik finansowy netto Ubezpieczyciela wyniosły odpowiednio 38,19 mln zł oraz 26,88 mln zł. W porównaniu 
do analogicznego okresu ubiegłego roku wskaźniki te wzrosły o 22% i 17%. Suma bilansowa spółki także odnotowała znaczny 
wzrost, bo aż o 31% do kwoty 7,08 mld zł. Towarzystwo Ubezpieczeń zarządza obecnie ponad 6,31 mld zł aktywów co 
stanowi wzrost o 39% w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2013. 

Rok 2014 był dla nas dobrym rokiem. Wyniki w poprzednich kwartałach wskazywały, że byliśmy wiceliderem pod względem 
przypisu składki oraz wartości aktywów UFK powierzonych przez klientów. Nie zwolniliśmy tempa, wprowadziliśmy szereg 
ubezpieczeń o charakterze inwestycyjnym, wzbogaciliśmy ofertę w zakresie ubezpieczeń o charakterze ochronnym, 
pozyskaliśmy również nowych partnerów do współpracy. - komentuje Krzysztof Bukowski, prezes Open Life TU Życie S.A. 
W 2014 roku rozpoczęliśmy intensywne prace nad implementacją wytycznych KNF dotyczących dystrybucji, dostosowując 
naszą ofertę i formę współpracy z partnerami, tak, by od kwietnia tego roku być w pełni zgodnymi z wymaganiami regulatora. 
- podkreśla Krzysztof Bukowski.

Dane szczegółowe (PSR):
Składki przypisane brutto: 2 324,776 mln zł
Suma bilansowa: 7 080,583 mln zł
Wynik techniczny: 38,187 mln zł
Wynik finansowy netto: 26,877 mln zł
Pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami: 117,4%
Pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi: 152,8%
Kapitały własne: 147,366 mln zł
Aktywa klientów: 6 310,785 mln zł
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