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Warszawa, 07 listopad 2014 r.

Wyniki finansowe Open Life po III kw. 2014 roku.
Open Life TU Życie S.A. w okresie trzech pierwszych kwartałów tego roku zebrał ponad 1,72 mld zł składek przypisanych
brutto. Jest to wynik na poziomie porównywalnym do zeszłorocznego. Pokazuje to stabilną pozycję Towarzystwa Ubezpieczeń
i efektywność przyjętej strategii zarządzania. Wynik techniczny i wynik finansowy netto Ubezpieczyciela wyniosły odpowiednio
37,50 mln zł oraz 27,75 mln zł. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wskaźniki te wzrosły o 145% i 128%.
Suma bilansowa spółki także odnotowała znaczny wzrost bo aż o 34% do kwoty 6,71 mld zł.
Również wskaźniki mające podstawowe znaczenie do oceny wypłacalności i wiarygodności zakładu ubezpieczeń, jak rezerwy
techniczno-ubezpieczeniowe oraz pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi, wzrosły w tym roku. Rezerwy
techniczno-ubezpieczeniowe wyniosły po III kwartałach 6 087 mln zł. Pokrycie rezerw aktywami szacuje się na poziomie 116,6%.
Pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi sięga 189,7%, co stanowi wzrost o 51% w porównaniu do ubiegłego
roku. Open Life to dobrze zarządzane Towarzystwo. Już drugi raz z rzędu poprawiło wyniki kontroli BION przeprowadzonej przez
KNF. Końcową ocenę łączną poprawiło o 5%. Poziom ryzyka instytucji finansowej za 2013 rok nadzór ocenił na 1,76 w skali
1-4, gdzie jeden oznacza ryzyko niskie.
Utrzymanie wysokości przypisu składek na poziomie z zeszłego roku uważamy za duży sukces zważywszy na ogólny spadek
dynamiki na rynku ubezpieczeń życiowych - komentuje Krzysztof Bukowski, prezes Open Life. Nie zwalniamy tempa, wierzymy
w nasze produkty oraz w naszych Partnerów. Jesteśmy przekonani, iż rok 2014 zakończymy z bardzo pozytywnym wynikiem
- podkreśla Krzysztof Bukowski.
Open Life od roku utrzymuje pozycję Wicelidera branży ubezpieczeń na życie. Po I półroczu 2014 r. zadebiutowało w pierwszej
trójce Ubezpieczycieli o największym udziale w rynku UFK, zajmując drugie miejsce z udziałem na poziomie 11%. Zajęło również
pierwsze miejsce pod względem dynamiki przyrostu aktywów (Analizy Online, VIII.2014 r.).
Politykę rozwoju oferty o nowatorskie możliwości inwestycyjne Ubezpieczyciel kontynuował w trzecim kwartale 2014 r.,
w którym wprowadził na rynek ubezpieczenie Euro Kompas. Umożliwia ono inwestycje w wysokodochodowe euroobligacje
typu high-yield. Po sukcesie obligacji korporacyjnych oraz wierzytelności detalicznych to kolejny produkt z oferty Open Life
otwierający przed Klientami indywidualnymi sektor rynku papierów dłużnych.
Dane szczegółowe (PSR):
Składki przypisane brutto: 1 721,62 mln zł
Suma bilansowa: 6 705,86 mln zł
Wynik techniczny: 37,50 mln zł
Wynik finansowy netto: 27,75 mln zł
Pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami: 116,6%
Pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi: 189,7%
Kapitały własne: 148,23 mln zł
Aktywa klientów: 5 902,43 mln zł
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