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Warszawa, 30 sierpnia 2016 r.
Open Life publikuje wyniki po II kwartale 2016 roku

Wyniki finansowe za okres styczeń-czerwiec 2016 r.

Open Life TU Życie S.A. po drugim kwartale 2016 roku zebrał ponad 625,9 mln złotych składek przypisanych brutto. Towarzystwo 
Ubezpieczeń zarządza obecnie ponad 7,4 mld zł aktywów UFK, co stanowi przyrost o 5% w porównaniu do wartości aktywów 
UFK na koniec czerwca 2015 roku. Suma bilansowa wzrosła w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2015 o 4% do kwoty 
8,1 mld zł. Wynik techniczny i wynik finansowy netto Ubezpieczyciela wyniosły odpowiednio 21,2 mln zł oraz 0,5 mln zł. 

„Na obecne wyniki wpłynęło wiele czynników, w tym jeden z najważniejszych – nałożenie na towarzystwa ubezpieczeniowe nowego 
podatku - komentuje Izabela Śliwowska, wiceprezes Open Life TU Życie S.A. – nie zwalniamy tempa, przygotowujemy nową strategię, 
rozwijamy nowe linie produktowe, generalnie patrzymy optymistycznie w przyszłość - podsumowuje.

Połowa dekady za nami

Towarzystwo Ubezpieczeń obchodzi w tym roku pięciolecie działalności. Udowodniło, iż odważne pomysły warto realizować jeżeli ma 
się jasny cel i dobrze zaplanowaną strategię. W tym czasie Open Life urosło do rangi dużej, prężnie rozwijającej się firmy, zajmującej 
wiodące miejsce na rynku. Zatrudnia około 190 profesjonalistów branży ubezpieczeniowej, którzy są cenionymi specjalistami 
udzielającymi się w publikacjach i pismach branżowych. Towarzystwo stworzyło ponad 40 ubezpieczeń, wielokrotnie nagradzanych 
za innowacyjność i wyniki. Nieustanny rozwój widać też w nowych technologiach i udoskonalanej obsłudze klienta. 

Dane szczegółowe (PSR):
Składki przypisane brutto: 625,937 mln zł
Kapitały własne: 170,008 mln zł
Aktywa klientów: 7 414,057 mln zł
Suma bilansowa: 8 061,937 mln zł
Wynik techniczny: 21,196 mln zł
Wynik finansowy netto: 0,481 mln zł
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