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Warszawa, 01 grudnia 2015 r.

Wyniki finansowe Open Life po III kw. 2015 roku.
Open Life TU Życie S.A. w pierwszych trzech kwartałach 2015 roku zebrał prawie miliard czterysta milionów złotych składek
przypisanych brutto. Suma bilansowa wzrosła o 19% rok do roku do kwoty ponad 7,9 mld zł. Wynik techniczny i wynik finansowy
netto Ubezpieczyciela wyniosły odpowiednio 26,66 mln zł oraz 20,10 mln zł. Towarzystwo Ubezpieczeń zarządza obecnie ponad
7 mld zł aktywów klientów, co stanowi przyrost o 23% w porównaniu do końca września 2014 roku.
Ostatnie miesiące to okres wytężonej pracy nad dostosowaniem naszej strategii sprzedażowej oraz oferty produktowej do wymogów
nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej - komentuje Izabela Śliwowska, wiceprezes Open Life TU Życie S.A. – Trwają również
intensywne prace nad systemami informatycznymi, które mają wspomagać naszą działalność w nowym roku - dodaje.
Równolegle prowadzone jest kilkanaście projektów technologicznych, cały czas rozwijana jest paleta produktowa. Jedna z takich
nowości ubezpieczeniowych została właśnie wyróżniona przez Gazetę Finansową (27.11.2015 r.) w zestawieniu Najlepszych
Produktów Inwestycyjnych 2015. Chodzi o Ubezpieczenie na życie i dożycie „Global Health Selection”, które pozwala klientom
wykorzystać rosnący potencjał rynku medycznego i biotechnologicznego, dzięki Funduszom Healthcare.

Dane szczegółowe (PSR):
Składki przypisane brutto: 1 375,562 mln zł
Kapitały własne: 164,692 mln zł
Aktywa klientów: 7 273,572 mln zł
Suma bilansowa: 7 963,105 mln zł
Wynik techniczny: 26,657 mln zł
Wynik finansowy netto: 20,099 mln zł
Margines wypłacalności: 67,261 mln zł
Środki własne na pokrycie marginesu wypłacalności: 99,078 mln zł
Pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami: 111,5%
Pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi: 147,3%
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