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Warszawa, 23 sierpnia 2017 r.

Wyniki Open Life po II kwartale 2017 roku. Znaczny wzrost przypisu składki

Open Life TU Życie S.A. opublikowało wyniki finansowe za pierwsze dwa kwartały bieżącego roku. Od stycznia do
czerwca Towarzystwo zebrało blisko 1,042 mld zł składek przypisanych brutto, czyli o 66% więcej niż w pierwszym
półroczu 2016 roku.
Suma bilansowa wyniosła ponad 8,1 mld zł, a wynik techniczny i wynik finansowy netto Open Life TU Życie S.A. – odpowiednio
25,2 mln zł i 5,6 mln zł. Aktywa UFK, którymi aktualnie zarządza Towarzystwo, są warte ponad 7,4 mld zł. Ten wynik umiejscawia
Open Life w trójce największych graczy na rynku (wg danych Analizy Online).
– Weszliśmy w ten rok bardzo dynamicznie. Udało nam się wzmocnić ofertę produktów ochronnych i ubezpieczeń
pracowniczych, rozwijamy też współpracę z multiagencjami. Pierwsze dwa kwartały uplasowały nas na drugim miejscu pod
względem przypisu składki w ubezpieczeniach życiowych – mówi Izabela Śliwowska, wiceprezes Open Life TU Życie S.A.
Dobre wyniki idą w parze z usprawnieniami wewnętrznymi, m.in. w obszarze likwidacji świadczeń oraz underwritingu. Obecnie
Open Life przygotowuje się do wdrożenia założeń unijnej dyrektywy IDD, dotyczącej dystrybucji ubezpieczeń, i rozporządzenia
w sprawie PRIIPs - KID (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products - Key Information Document) która
ujednolica rynkowe standardy informowania o produktach.
– Nie zamierzamy zwalniać tempa. Chociaż przygotowania do wdrożenia IDD i KID stanowią pewne wyzwanie, równolegle
pracujemy już nad nową strategią biznesową i komunikacyjną. To w tym obszarze prowadzimy obecnie najbardziej
intensywnie działania. Należy też wspomnieć, że zespół Open Life został wzmocniony przez Piotra Twardokęsa, nowego
wiceprezesa odpowiedzialnego za strategię sprzedażową Towarzystwa – dodaje Izabela Śliwowska.
Dane szczegółowe (PSR):
Składki przypisane brutto: 1 041,691 mln zł
Kapitały własne: 136,531 mln zł
Aktywa klientów: 7 441,222 mln zł
Suma bilansowa: 8 116,523 mln zł
Wynik techniczny: 25,269 mln zł
Wynik finansowy netto: 5,559 mln zł
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