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Warszawa, 7 czerwca 2016 r.
Open Life pokazuje wyniki po I kwartale 2016 roku

Wyniki finansowe za okres styczeń-marzec 2016 r.
Open Life TU Życie S.A. w ciągu pierwszych 3 miesięcy 2016 roku zebrał prawie 314,4 mln złotych składek przypisanych
brutto. Towarzystwo Ubezpieczeń zarządza obecnie ponad 7,4 mld zł aktywów UFK, co stanowi przyrost o 11% w porównaniu
do wartości aktywów UFK na koniec marca 2015 roku. Suma bilansowa wzrosła w porównaniu do analogicznego okresu
w roku 2015 o 8% do kwoty 8,1 mld zł. Wynik techniczny i wynik finansowy netto Ubezpieczyciela wyniosły odpowiednio
13,4 mln zł oraz 4,2 mln zł.
„Od dłuższego czasu sytuację na rynku ubezpieczeń w Polsce można podsumować jednym słowem – wyzwania
– wyzwania związane z nowymi przepisami prawa, sytuacją na rynkach finansowych w skali makro i spadkami notowań,
z którymi zmaga się obecnie polska giełda.” – komentuje Piotr Nowak, wiceprezes Open Life TU Życie S.A. – „Balansując
wymagania zewnętrzne oraz potrzeby naszych klientów wiemy, że dużą rolę w sprzedaży produktów będą miały
ubezpieczenia ochronne, które systematycznie rozwijamy od kilku lat.”
Rozwój CSR
Towarzystwo Ubezpieczeń, zapowiada, że zamierza położyć większy nacisk na Społeczną odpowiedzialność w biznesie. Działania
na rzecz otoczenia zewnętrznego, jak i wewnętrznego firmy to część planów na najbliższe lata.
„Nie oznacza to, iż do tej pory nie działaliśmy w tej dziedzinie, wręcz przeciwnie, byliśmy aktywni m.in. w obszarach
przestrzegania praw pracowniczych, prowadzenia działań antymobingowych czy też polityki whistleblowingowej. Dbamy
o etyczne postępowanie naszych pracowników oraz Partnerów Biznesowych. Działamy też w obszarach komunikacji wewnętrznej
oraz filantropi” – mówi Kamila Kępińska Dyrektor Departamentu Marketingu i PR.
Nowości ubezpieczeniowe
Z nowym rokiem Open Life wprowadziło dwa nowe ubezpieczenia indywidualne na życie i dożycie z ubezpieczeniowymi
funduszami kapitałowymi „Long Short” i „Dividend Plus”.
W kolejnych kwartałach ubezpieczyciel poszerzy swoją ofertę o ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie „Future Capital
Plus/ Kapitał Jutra”. Produkt kontynuuje atrakcyjną linię produktową ubezpieczeń Open Life opartych na funduszach inwestycyjnych
zamkniętych (FIZ), która cieszy się dużym zainteresowaniem klientów. Tym razem dzięki Ubezpieczeniowemu Funduszowi
Kapitałowemu, który inwestuje środki w szczególności w certyfikaty inwestycyjne wyemitowane przez jeden lub kilka Funduszy
Akumulacji Kapitału. Fundusze Akumulacji Kapitału bazują na zrównoważonej strategii, opartej na szerokim wachlarzu aktywów (ang.
multi-asset), która wpisuje się w oczekiwania klientów. Strategia multi-asset pozwala na wykorzystanie aktualnych trendów na różnych
rynkach, zamiast uzależnienia tylko od jednej klasy aktywów (np. akcji) oraz umożliwia obecność w portfelu Funduszu Akumulacji
Kapitału instrumentów skorelowanych ze sobą ujemnie, co może potencjalnie obniżać ryzyko całego Funduszu Akumulacji Kapitału.

Dane szczegółowe (PSR):
Składki przypisane brutto: 314,380 mln zł
Kapitały własne: 173,700 mln zł
Aktywa klientów: 7 482,314 mln zł
Suma bilansowa: 8 141,639 mln zł
Wynik techniczny: 13,392 mln zł
Wynik finansowy netto: 4,173 mln zł
Szczegóły na http://www.openlife.pl/
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