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Warszawa, 9 stycznia 2013 r. 

 

Open Life ponownie w czołówce 

 

Wynik finansowy netto spółki (wg. PSR) Open Life TU Życie S.A. wyniósł po trzech kwartałach 2012 r. 

ponad 23,5 mln zł. Firma nadal notuje systematyczny przyrost przypisu składki – w okresie od stycznia 

do września jest to 2 546 mln zł.  

Spółka ponownie znalazła się na III miejscu wśród ubezpieczycieli życiowych z udziałem  

w rynku po III kwartale 2012 r. na poziomie 9,36%*, co stanowi wzrost o 0,66 pkt proc. w stosunku 

do poprzedniego kwartału.  

Towarzystwo konsekwentnie realizuje założone cele – 141 tys. zawartych ubezpieczeń i stale rosnąca liczba 

klientów. Open Life posiada wysokie wskaźniki pokrycia: rezerw techniczno-ubezpieczeniowych  

aktywami (120%) oraz marginesu wypłacalności środkami własnymi (170%) co czyni go wiarygodnym 

i bezpiecznym partnerem biznesowym. Kapitał zakładowy spółki wynosi 80,5 mln zł. 

Za cele na nadchodzące kwartały ubezpieczyciel stawia sobie m.in. dalsze poszerzanie sieci partnerów oraz 

współpracę z multiagencjami. 

 

Wybrane, szczegółowe dane dot. Open Life TU Życie S.A. za pierwsze trzy kwartały 2012 r.: 

Składki przypisane brutto: 2 545 642 tys. zł 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe: 2 620 322 tys. zł 

Suma bilansowa: 3 046 238 tys. zł 

Wynik techniczny: 29 586 tys. zł 

Koszty działalności ubezpieczeniowej: 288 737 tys. zł 

Koszty akwizycji: 275 371 tys. zł 

Koszty administracyjne: 13 365 tys. zł 

 

*źródło: KNF 
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