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a)  Denumirea asigur`torului [i forma juridic`: GROUPAMA ASIGUR`RI S.A., societate pe 
ac]iuni; 

b) Num`rul de ordine din Registrul asigur`torilor: RA – 009 / 10.04.2003; 
c)  Adresa sediului social: Bucure[ti, Str. Mihai Eminescu Nr. 45, Cod po[tal 010513, Sector 1. Tel. 

0040 21 305 80 00, fax 0040 21 310 99 67, www.groupama.ro, office@groupama.ro, relatii.clienti@
groupama.ro; Alo Groupama 0374 110110 

d) Structura ac]ionariatului 
Societatea are un capital social subscris [i integral v`rsat în valoare de 345.757.050 lei, împ`r]it în 
345.757.050 ac]iuni, fiecare cu o valoare nominal` de 1 leu, de]inut la data de 31.12.2013 dup` cum 
urmeaz`: 

l  GROUPAMA S.A., o societate pe ac]iuni de na]ionalitate francez`, de]ine un num`r de 
345.756.988 ac]iuni, reprezentånd 99,999982% din capitalul social total al Societ`]ii; 

l  GROUPAMA INVESTISSEMENTS S.A.S., o societate pe ac]iuni simplificat` de na]ionalitate 
francez`, de]ine un num`r de 62 ac]iuni, reprezentånd 0,000018% din capitalul social total al 
Societ`]ii. 

Prezentarea structurii managementului 
Consiliul de Administra]ie 
În cursul execi]iului financiar 2013, Groupama Asigur`ri S.A. a fost administrat` de un Consiliu de 
Administra]ie în a c`rui componen]` s-au reg`sit urm`torii: 
Pre[edinte: Pierre Lefèvre 
Membri: Charles de Tinguy; Christian Louis Cochennec 

Conducerea executiv` 
În cursul execi]iului financiar 2013, conducerea executiv` a societ`]ii a fost delegat` c`tre: 

François Coste, Director General 
Sanda Nicoar`, Director General Adjunct (pån` în luna aprilie 2013) 
C`lin Matei, Director General Adjunct 

La nivelul Groupama Asigur`ri S.A., conducerea nemijlocit` a compartimentelor din cadrul societ`]ii [i a 
sediilor secundare ale societ`]ii, este asigurat` de conducerea operativ`, în condi]iile legisla]iei în vigoare. 
 
Scurt raport al administratorilor pentru exerci]iul financiar 2013
Valoarea cumulat` a primelor brute subscrise în anul 2013 a fost de 717.601.525 lei, în sc`dere cu 
11,09% fa]` de anul 2012. Primele brute încasate în anul 2013 se ridic` la 733.271.643 lei, în sc`dere cu 
3,04% fa]` de 2012.
Cheltuielile cu daunele, nete de reasigurare în anul 2013 la asigur`ri generale au fost 487.170.274 de lei, 
cu 8,27 % în sc`dere fa]` de cheltuielile cu daunele din anul precedent cånd au însumat 531.098.623 lei.
Cheltuielile de achizi]ie în anul 2013 în sum` de 146.883.460 lei, au înregistrat o cre[tere cu 3,47% fa]` 
de 2012, iar în 2013 nivelul acestora în total prime brute subscrise a fost de 20,47%.
Cheltuielile de administrare înregistrate în anul 2013 se ridic` la 165.980.980 lei, înregistrånd o sc`dere cu 
9,56% fa]` de perioada similar` a anului 2012, cånd au indicat 183.533.544 lei.
Activele bilan]iere au atins nivelul de 1.243.359.793 lei, cu 8,20% mai pu]in fa]` de începutul anului cånd 
acestea aveau valoarea de 1.354.480.661 lei. 

e) Prezentarea categoriilor  [i claselor de asigur`ri practicate: 
Asigur`ri de via]`

Clasele de asigur`ri de via]`
1. Asigur`ri de via]`, anuit`]i [i asigur`ri de via]` suplimentare, prev`zute la pct. A, lit. (a), (b) [i (c), 
cu excep]ia celor prev`zute la pct II [i III.

Asigurarea de deces 
Asigurarea de via]` cu capitalizare 
Asigurare de deces de grup
Asigur`ri suplimentare practicate la asigur`rile de via]`:

Asigurarea suplimentar` de deces
Asigurarea suplimentar` de invaliditate permanent`
Asigurarea suplimentar` de deces [i invaliditate permanent`
Asigurarea suplimentar` de scutire de plat` a primei
Asigurarea suplimentar` pentru acordarea indemniza]iei de spitalizare
Asigurarea suplimentar` pentru acordarea indemniza]iei pentru interven]ii chirurgicale
Asigurarea suplimentar` pentru incapacitate temporar`
Asigurarea de via]` cu investi]ii

A. Asigur`ri generale
Clasele de asigur`ri generale
1. Asigur`ri de accidente (inclusiv accidentele de  munc` [i bolile profesionale)

Asigurarea pentru accidente de persoane
Asigurarea pentru accidente a conduc`torilor de autovehicule [i a altor persoane aflate în acestea - AACC

2. Asigur`rile de s`n`tate
Asigurarea medical` 

3. Asigur`ri de mijloace de transport terestru (altele decåt cele feroviare)
Asigurarea pentru avarii [i furt a autovehiculelor CASCO 
Asigurarea utilajelor nesupuse înmatricul`rii 

4. Asigur`ri de mijloace de transport feroviar
Asigurarea vehiculelor feroviare  VF

5. Asigur`ri de mijloace de transport navale (maritime, lacustre, fluviale, canale navigabile)
Asigurarea navelor fluviale NFA 
Asigurarea CASCO maritime NMA 
Asigurarea ambarca]iunilor de agrement NAA 

6. Asigur`ri de bunuri în tranzit, inclusiv marfuri transportate, bagaje [i orice alte bunuri
Asigurarea bunurilor pe timpul transportului CARGO 
Asigurarea transportului valorilor VT (bani valori în tanzit) 

7. Asigur`ri de incendiu [i alte calamit`]i naturale
Asigurarea Locuin]ei cu Extra Acoperiri (ALEXA) 
Asigurarea de incendiu [i alte calamit`]i  
Asigurarea echipamentelor electronice 
Asigurarea complex` a gospod`riei persoanelor fizice 
Asigurarea tip “toate riscurile” pentru lucr`ri de construc]ii montaj [i r`spunderea constructorului/ 
executantului (CAR/ EAR) 
Asigurarea bani valori (în depozit) 

8. Asigur`ri de daune la propriet`]i
Asigurarea culturilor agricole 
Asigurarea animalelor 
Asigurarea p`s`rilor 
Asigurarea fermelor piscicole 
Asigurarea pentru avarii accidentale ale ma[inilor, instala]iilor [i utilajelor 

9. Asigur`ri de r`spundere civil` a autovehiculelor (r`spundere civil` auto obligatorie [i carte 
verde)

Asigurarea obligatorie de r`spundere civil` pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule – RCA 
Asigurarea tip “Carte verde” – CV  
Asigurarea privind r`spunderea transportatorului – CMR 

10. Asigur`ri de r`spundere civil` general` 
Asigurarea privind r`spunderea caselor de expedi]ii  RCCE 
Asigurarea de r`spundere a vehiculelor feroviare  RCF 
Asigurarea de r`spundere a transportatorului feroviar pentru m`rfuri transportate pe calea ferat`  RTF 
Asigurarea de r`spundere a operatorilor de transport rutier ROTR 
Asigurarea de r`spundere a transportatorului rutier pentru pagube produse c`l`torilor prin accidente de 
transport RCCAL 
Asigurarea privind r`spunderea civil` legal` 
Asigurarea privind r`spunderea civil` a proprietarului fa]` de chiria[ 
Asigurarea privind r`spunderea civil` a chiria[ului fa]` de proprietar 
Asigurarea privind r`spunderea civil` a produc`torului 
Asigurarea privind r`spunderea civil` a societ`]ii fa]` de proprii angaja]i 
Asigurarea privind r`spunderea civil` a prestatorului de servicii 
Asigurarea privind r`spunderea civil` a unit`]ilor de alimenta]ie public` 
Asigurarea privind r`spunderea civil` a unit`]ilor turistice [i hoteliere 
Asigurarea privind r`spunderea civil` a saloanelor de igien` [i frumuse]e 
Asigurarea privind r`spunderea civil` legal` a societ`]ilor de paz` [i supraveghere fa]` de beneficiari  
Asigurarea privind r`spunderea civil` legal` a societ`]ilor service auto fa]` de beneficiari 
Asigurarea privind r`spunderea profesional` a arhitec]ilor [i inginerilor constructori 
Asigurarea privind r`spunderea profesional` a exper]ilor contabili, contabililor autoriza]i 
Asigurarea privind r`spunderea profesional` a evaluatorilor [i exper]ilor tehnici 
Asigurarea privind r`spunderea profesional` a societ`]ilor de consultan]` în construc]ii 
Asigurarea privind r`spunderea civil` profesional` a avoca]ilor 
Asigurarea privind r`spunderea civil` profesional` a notarilor publici 
Asigurarea privind r`spunderea civil` profesional` a brokerilor de asigur`ri 
Asigurarea privind r`spunderea civil` profesional` a administratorilor judiciari [i a lichidatorilor 
Asigurarea privind r`spunderea profesional` privind practica medical` 
Asigurarea privind r`spunderea civil` a directorilor [i administratorilor societ`]ilor comerciale 
Asigurarea privind r`spunderea civil` profesional` a cadrelor didactice [i pedagogice 
Asigurarea privind r`spunderea civil` profesional` a auditorilor financiari 

Asigurarea privind r`spunderea civil` profesional` a consilierilor juridici 
Asigurarea privind r`spunderea civil` profesional` a agentului de asigurare 
Asigurarea privind r`spunderea civil` profesional` a consultan]ilor fiscali 

11. Asigur`ri de garan]ii
Asigur`ri de garan]ii (directe [i indirecte: scrisori de garan]ie)  

12. Asigur`ri de pierderi financiare
Asigurarea riscului de fraud` pentru cardurile de credit [i debit 
Asigurarea pentru pierderi financiare cauzate de întreruperea activit`]ii 
Asigurarea cardurilor bancare 

13. Asigur`ri de asisten]` a persoanelor aflate în dificultate în cursul deplas`rilor sau absen]
elor de la domiciliu

Asigurarea medical` pentru c`l`torii în str`in`tate  

f) informa]ii generale privind regimul fiscal aplicabil contractelor/produselor de asigurare 
Potrivit legisla]iei fiscale, urm`toarele categorii de cheltuieli rezultate din încheierea de contracte 
de asigurare sunt deductibile la stabilirea profiturilor impozabile ale persoanelor juridice/fizice 
autorizate: 

-  cheltuielile cu primele de asigurare voluntare de s`n`tate deductibile în limita unei sume 
reprezentånd echivalentul în lei a 250 de euro într-un an fiscal, pentru fiecare participant;

- cheltuielile cu primele de asigurare efectuate pentru:
ü active din patrimoniul afacerii;
ü  active care servesc ca [i garan]ie bancar` pentru creditele utilizate în desf`[urarea activit`]

ii pentru care e autorizat un contribuabil;
ü asigurarea de risc profesional; 
ü  persoane care ob]in venituri din salarii, cu condi]ia impozit`rii sumei reprezentånd prima de 

asigurare, la beneficiarul acesteia, la momentul pl`]ii de c`tre suportator.

Din punct de vedere al salariatului, beneficiar al unui contract de asigurare ale c`rui costuri sunt 
suportate de angajator, potrivit legisla]iei fiscale, se prev`d urm`toarele: 

- contravaloarea primelor de asigurare voluntar` de s`n`tate în limita a 250 euro/an/angajat suportate 
de un angajator pentru angaja]ii proprii reprezint` avantaj salarial [i sunt impozitate cu cota 
de impozit pe venit 16%. Pentru primele ce dep`[esc aceast` limit`, diferen]a între prima/an/
angajat [i valoarea de 250 euro/an/salariat se impoziteaz` [i cu cota de impozit pe venit de 
16% dar intr` [i în sfera contribu]iilor sociale obligatorii.

- contravaloarea primelor de asigurare suportate de un angajator pentru angaja]ii proprii, altele decåt 
pentru asigurarea voluntar` de s`n`tate, reprezint` avantaj salarial [i sunt impozitate cu cota 
de impozit pe venit de 16 % [i intr` [i în sfera contribu]iilor sociale obligatorii.

În ceea ce prive[te regimul fiscal al veniturilor din asigur`ri de orice fel, tratamentul fiscal este 
urm`torul: 

- în cazul persoanelor fizice autorizate, nu sunt venituri impozabile în sfera impozitului pe venit 
sumele încasate din asigur`ri, sume asigurate, precum [i orice alte drepturi, cu excep]ia 
cå[tigurilor ob]inute de la societ`]ile de asigur`ri ca urmare a contractului de asigurare încheiat 
între p`r]i, cu ocazia tragerilor de amortizare.

- în cazul persoanelor juridice pl`titoare de impozit pe profit, valoarea desp`gubirii încasate din 
asigur`ri reprezint` un venit impozabil.

- în cazul persoanelor juridice pl`titoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, valoarea 
desp`gubirii, de la societ`]ile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de 
natura stocurilor sau a activelor corporale proprii nu este un venit impozabil în sfera impozitului 
pe veniturile microîntreprinderii.

Opera]iunile de asigurare [i/sau reasigurare [i prest`rile de servicii în leg`tur` cu acestea efectuate de 
c`tre persoanele care le intermediaz` sunt scutite de taxa pe valoarea ad`ugat`. 

g) Prezentarea re]elei [i a canalelor de distribu]ie a produselor de asigurare practicate 

Activitatea re]elei de distribu]ie este coordonat` de un Director Na]ional Vånz`ri prin intermediul a doi 
Directori Zonali Vånz`ri care coordoneaz` cele dou` zone: Zona Sud [i Bucuresti [i Zona Nord.
Cele dou` Zone sunt structurate în opt Regiuni, coordonate de c`tre un Director Regional Vånz`ri.

Cele 8 regiuni componente ale structurii opera]ionale vånz`ri sunt:
Bucure[ti, cu sediul la Bucure[ti;
Nord Vest cu sediul la Cluj-Napoca;
Vest cu sediul la Timi[oara; 
Sud Vest cu sediul la Craiova; 
Sud Est cu sediul la Constan]a;  
Nord Est cu sediul la Ia[i; 
Centru cu sediul la Bra[ov;
Muntenia Sud cu sediul la Bucure[ti;

For]a de vånzare a companiei este structurat` pe canale de vånzare [i este format` din salaria]i în vånz`ri 
care administreaz` activitatea de intermediere a colaboratorilor (agen]i persoane juridice, agen]i persoane 
fizice, agen]i subordonati [i brokeri de asigurare) [i care vånd produse în mod direct.

Re]eaua teritorial`  con]ine 82 agen]ii [i 92 puncte de lucru arondate agen]iilor.
 
Toate detaliile de contact ale unit`]ilor teritoriale Groupama Asigur`ri sunt afi[ate pe site-ul companiei, 
la adresa www.groupama.ro, cu men]iunea c` fa]` de lista prezentat` mai jos pot exista mai multe  
agen]ii func]ionale în aceea[i localitate.

Re]eaua de vånz`ri este format` din agen]ii [i puncte de lucru localizate în: 

Regiunea Bucure[ti Bucure[ti, Buftea; Regiunea Nord Est cu centrul la Ia[i: BAC~U: Bac`u, 
Buhu[i, Moine[ti, One[ti; BOTO{ANI: Boto[ani; IA{I: Ia[i, Hårl`u, Pa[cani, Tårgu Frumos; NEAM}: 
Piatra Neam], Bicaz, Roman, Tårgu Neam]; SUCEAVA: Suceava, Cåmpulung Moldovenesc, 
F`lticeni, Gura Humorului, R`d`u]i, Vatra Dornei; VASLUI: Vaslui, Bårlad. Regiunea Centru cu 
centrul la Bra[ov: ALBA: Alba-Iulia, Cugir, Sebe[, Blaj; BRA{OV: Bra[ov, F`g`ra[, Rupea, S`cele; 
COVASNA: Covasna, Sfåntu Gheorghe, Tårgu Secuiesc, Baraolt; HARGHITA: Cristuru Secuiesc, 
Odorheiu Secuiesc, Miercurea Ciuc, Topli]a; MURE{: Tårgu-Mure[, Ludu[, Sighi[oara, Reghin, 
Miercurea Nirajului, Tårn`veni, Sovata; SIBIU: Sibiu, Media[, Agnita, Avrig; Regiunea Nord Vest cu 
centrul la Cluj-Napoca: BIHOR: Oradea, Ale[d, Marghita, Salonta, Beiu[; BISTRI}A-N~S~UD: Bistri- 
]a, Beclean, Sångeorz B`i; CLUJ: Cluj-Napoca, Cåmpia Turzii, Dej, Turda; MARAMURE{: 
Baia Mare, Bor[a, Sighetu Marma]iei, Vi[eu de Sus; S`LAJ: Zal`u, {imleu Silvaniei; SATU 
MARE: Satu Mare, Carei; Regiunea Muntenia Sud cu centrul la Bucure[ti: ARGE{: 
Pite[ti, Cåmpulung Muscel, Curtea de Arge[; C~L~RA{I: C`l`ra[i, Olteni]a;  DÅMBOVI- 
}A: Tårgovi[te, G`e[ti; GIURGIU: Giurgiu, Bolintin Vale; IALOMI}A: Slobozia, Fete[ti, Urziceni, 
}`nd`rei; PRAHOVA: Ploie[ti, Valenii de Munte, Cåmpina, Sinaia, B`icoi; TELEORMAN: 
Alexandria, Ro[iori de Vede, Turnu M`gurele, Zimnicea, Videle; Regiunea Vest cu centrul la 
Timi[oara: ARAD: Arad, Ineu, Chi[ineu Cri[; CARA{ SEVERIN: Re[i]a, Caransebe[, Oravi- 
]a; HUNEDOARA: Deva, Hunedoara, Or`[tie, Petrila, Petro[ani, Ha]eg; TIMI{: Timi[oara, 
Lugoj, F`get, Sånnicolau Mare; Regiunea Sud Vest cu centrul la Craiova: DOLJ: Craiova; OLT: 
Slatina, Bal[, Caracal, Corabia; VÅLCEA: Råmnicu Vålcea, Dr`g`[ani, Horezu; GORJ: Tårgu Jiu; 
MEHEDIN}I: Drobeta Turnu Severin; Regiunea Sud Est cu centrul la Constan]a: BR~ILA: Br`ila; 
BUZ~U: Buz`u, Råmnicu S`rat; GALA}I: Gala]i, Tecuci; VRANCEA: Foc[ani, Adjud; CONSTAN- 
}A: Constan]a, Mangalia, Medgidia, N`vodari, Cernavod`; TULCEA: Tulcea, M`cin 
h) Prezentarea reprezentan]elor de desp`gubiri, a re]elei de asisten]` 

Reprezentan]ele de desp`gubiri externe 
Pe parcursul anului 2013, compania a men]inut colaborarea cu coresponden]ii responsabili de gestionarea 
[i lichidarea daunelor pentru asigurarea de r`spundere civil` în afara teritoriului Romåniei, în majoritatea 
]`rilor membre ale sistemului Carte Verde, care sunt din re]elele INTEREUROPE, AVUS [i DEKRA, astfel:

INTEREUROPE reprezint` compania în: Austria, Marea Britanie, Belgia, Fran]a, Italia, Olanda, 
Portugalia, Spania. AVUS reprezint` compania în: Bosnia-Herzegovina, Elve]ia, Cehia, 
Danemarca, Estonia, Ungaria, Croa]ia, Irlanda, Islanda, Lituania, Letonia, Maroc, Macedonia, 
Norvegia, Polonia, Suedia, Slovacia, Slovenia, Tunisia. DEKRA reprezint` compania în: Germania, 
Andorra, Cipru, Luxemburg, Malta. În cåteva ]`ri precum Finlanda, Belarus, Israel, Iran, Moldova, 
Turcia, Ucraina, Birourile na]ionale de Carte Verde nu permit înc` nominalizarea de corespon- 
den]i. Au fost încheiate contracte de colaborare [i au fost nominaliza]i reprezentan]i de desp`gubiri 
în baza Directivei a IV-a europene în toate ]`rile Spa]iului Eco nomic European [i în Elve]ia. În 
marea lor majoritate, reprezentan]ii de desp`gubiri agrea]i sunt membri ai re]elelor AVUS, DEKRA, 
InterEurope, astfel: INTEREUROPE reprezinta compania in: Austria, Marea Britanie, Belgia, Fran- 
]a, Italia, Olanda, Portugalia, Spania. AVUS reprezint` compania în: Cehia, Danemarca, Estonia, 
Ungaria, Irlanda, Islanda, Lituania, Letonia, Polonia, Suedia, Slovacia, Slovenia. DEKRA reprezint` 
compania în: Andorra, Cipru, Luxemburg, Malta. În Grecia reprezentantul de desp`gubiri este 
societatea de asigur`ri Imperial Claims SA, iar în Germania societatea Quatro Consulting. În ceea 
ce prive[te Asigurarea de asisten]` medical` pentru c`l`torie în str`in`tate, în anul 2013 am men- 
]inut colaborarea cu reprezentan]ele Europ Assistance pentru gestionarea [i lichidarea daunelor.

Compania noastr` pune la dispozi]ia clien]ilor s`i un serviciu specializat pentru instrumentarea daunelor 
auto [i a daunelor generale prin intermediul propriei re]ele na]ionale. 
La finalul anului 2013, teritoriul na]ional era împ`r]it în 2 zone, cuprinzånd 8 Reprezentan- 
]e Regionale. Clien]ii no[tri sunt asista]i în procesul de instrumentare a daunelor de o echip` 
de profesioni[ti format` din 123 de inspectori de daune auto [i 19 inspectori specializa- 

]i în daune generale. În centrele regionale, echipa de management daune este format` din Directorii 
Regionali Daune care colaboreaz` cu structura regional` juridic opera]ional, financiar [i vånz`ri.

Prezentarea re]elei de asisten]`: detaliile de contact ale fiec`rei reprezentan]e de desp`gubiri sunt 
disponibile pe pagina de web a companiei la adresa www.groupama.ro.
Daune auto [i non-auto:
Re]eaua de asisten]` este împ`r]it` în 2 zone: Nord (cuprinde regiunile Nord Vest, Nord Est, Centru, 
Vest) [i Sud (cuprinde regiunile Bucure[ti, Muntenia Sud, Sud Est, Sud Vest).

Regiunea Nord Vest cuprinde jude]ele Cluj, Satu-Mare, Maramure[, S`laj, Bistri]a-N`s`ud, 
Bihor. Regiunea Centru cuprinde jude]ele Alba, Bra[ov, Covasna, Harghita, Sibiu, Mure[. 
Regiunea Vest cuprinde jude]ele Arad, Hunedoara, Cara[-Severin, Timi[. Regiunea Sud-
Vest cuprinde jude]ele Dolj, Mehedin]i, Gorj, Olt, Vålcea. Regiunea Nord-Est cuprinde jude- 
]ele Bac`u, Boto[ani, Ia[i, Neam], Suceava, Vaslui. Regiunea Sud-Est cuprinde jude- 
]ele Constan]a, Br`ila, Buz`u, Vrancea, Gala]i, Tulcea. Regiunea Muntenia Sud cuprinde jude]ele: 
Prahova, Arge[, Dåmbovi]a, Ialomi]a, C`l`ra[i, Giurgiu,Teleorman. Regiunea Bucure[ti.

Centrul de Relatii Clien]i Alo Groupama 
Centrul de Rela]ii Clien]i ofera asigura]ilor no[tri informa]ii în timp real cu privire la produsele [i 
serviciile companiei, avizare daune auto [i non-auto, programare la constatare, suport pentru  
solu]ionarea daunelor non-auto prin autoconstatare, informa]ii despre stadiul dosarelor de daun`. 

Clien]ii pot contacta Alo Groupama:
-  telefonic la 0374.110.110 (program de lucru de luni pån` vineri, în intervalul 8:00 – 20:00, cu excep]
ia zilelor de s`rb`toare legal`) sau 24/7 pentru asisten]` rutier` sau repara]ii de urgen]` la domiciliu;

- prin e-mail la relatii.clienti@groupama.ro 
- prin formularul de contact postat pe www.groupama.ro 

Centrul func]ioneaz` în Cluj-Napoca [i reune[te atåt activit`]i de front-office (rela]ii cli- 
en]i) cåt [i de backoffice (gestiune daune). Conform indicatorilor la 31.12.2013, aproximativ 600 de apeluri 
au fost primite în medie pe zi iar timpul mediu de r`spuns a fost de 20 secunde, durata medie de apel 
fiind de 4 minute. 

Situa]iile anuale regularizate în concordan]` cu bilan]ul contabil pentru clasa de asigurare nr. 10 
lit. B din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000 [i clasa nr. 18 

Portofoliul de asigur`ri Prime brute subscrise RON
B10 Asigur`ri de r`spundere civil` a autovehiculelor 
(r`spundere civil` obligatorie [i carte verde)

123.628.373 – asigur`ri directe
- 550 – accept`ri
123.627.823- TOTAL

B18 Asigur`ri de asisten]a a persoanelor aflate în 
dificultate

6.464.415

i) Forma scurt` a raportului auditorului financiar extern - în anex` 
j) Informa]ii generale privind: activele, obliga]iile, veniturile [i cheltuielile, portofoliul de asigur`ri, num`rul 
de contracte, a activit`]ii de reasigurare, indemniza]ii datorate [i pl`tite, nivelul expunerii asigur`torului la 
riscurile de catastrofe naturale, programul de reasigurare 

2013 Indicatori de raportare (RON)
Total active bilan]iere 1.243.359.793
Total obliga]ii 876.439.396
Total venituri brute 1.074.332.864
Total cheltuieli 1.120.025.686
Asigur`ri generale prime brute subscrise 675.478.631
Asigurari de viata prime brute subscrise 42.122.894
TOTAL prime brute subscrise 717.601.525
Num`rul de contracte în vigoare 981.138
Indemniza]ii datorate-brute 365.691.276
Indemniza]ii pl`tite-brute 536.149.099

Programele de reasigurare 
Compania noastr` deruleaz` programe complexe de cedare a riscurilor c`tre reasigur`tori interna- 
]ionali de prim rang, considerånd reasigurarea un instrument de garantare a stabilit`]ii financiare. Astfel, 
asigur`rile de incendiu [i daune la propriet`]i au fost plasate în reasigurare c`tre Hannover Re, Endurance, 
Swiss Re, XL Re, SCOR Re, Munich Re, Sirius Ruck [i Groupama SA (GSA). Nivelul expunerii maxime 
la riscul de catastrofe naturale în anul 2013 a fost în valoare de 2.000.000 euro. Acoperirea riscurilor 
generate de poli]ele RCA [i Carte Verde au fost preluate în reasigurare de c`tre Aspen Re, Endurance, 
Alterra [i Groupama SA (GSA). Asigur`rile de r`spundere civil` general` [i profesional` au fost preluate 
în reasigurare de c`tre Everest Re, Hannover Re, Endurance [i Groupama S.A (GSA). Riscurile generate 
de asigur`rile de via]` au fost plasate în reasigurare la Gen Re.

k) Plasamente investi]ionale 
În anul 2013, pentru acoperirea riscurilor asumate [i pentru asigurarea permanent` a solvabilit`]ii [i 
lichidit`]ii, compania a investit într-o propor]ie ridicat` în instrumente cu venit fix: titluri de stat (pe termen 
scurt, mediu [i lung), obliga]iuni corporative, depozite, dar [i în ac]iuni [i fonduri de investi]ii (OPCVM), 
precum [i instrumente financiare derivate cu scopul protec]iei expunerii valutare. Dat fiind faptul c` 
structura portofoliului de active trebuie s` fie corelat` cu obliga]iile asumate, atåt din punct de vedere al 
valutelor în care sunt exprimate, cåt [i din punct de vedere al scaden]elor, deciziile de investire au fost 
motivate de o abordare dual`: o abordare strategic`, pe termen mediu [i lung [i o abordare opera]ional`, 
de cash-flow, pe termen scurt. 

Pe termen mediu [i lung deciziile de investire au vizat titluri de stat [i obliga]iuni corporative, avånd în 
vedere profilul maturit`]ilor la nivel de active, durata portofoliului, precum [i nivelul de risc de credit asumat 
prin investire. 

Pe termen scurt, instrumentele investi]ionale au fost constituite de titluri de stat [i depozite, avånd în vedere 
obiectivul principal de a r`spunde cerin]elor curente de cash-flow. Veniturile ob]inute din plasamente 
aferente depozitelor au fost de 5.615.794 lei, cele din cupoane aferente titlurilor de investi]ii cu venit fix 
de 29.224.549 lei, iar cå[tigurile din dividende au fost de 11.397 lei. La sfår[itul anului 2013, valoarea de 
pia]` a ac]iunilor (ac]iuni cotate la Bursa de Valori Bucure[ti) de]inute de companie se ridica la 3.826.107 
lei iar a OPCVM la 12.672.038 lei. În acord cu politicile [i procedurile companiei s-au utilizat instrumente 
de acoperire a riscului valutar pe parcursul anului 2013, îns` acestea nu se mai aflau în portofoliul 
companiei la 31.12.2013. 
Pentru portofoliul de asigur`ri de via]` s-a ob]inut un randament anualizat de 8,03% datorat în principiu 
unei durate mai mari a Obliga]iunilor de Stat [i Corporative cåt [i a depozitelor fa]` de portofoliul de 
asigur`ri generale în acord cu politica ALM a companiei, aloc`rii unui procent mai mare de corporate 
bonds în total instrumente cu venit fix, precum [i un management activ pentru portofoliul în afara cadrului 
ALM (congruen]a activelor). 
Pentru portofoliul de asigur`ri generale s-a ob]inut un randament anualizat de 6,98% generat de un 
portofoliu al Obliga]iunilor de Stat [i Corporative cu o durat` inferioar` portofoliului aferent Asigur`rilor de 
Via]` care în contextul sc`derii randamentelor pe întreaga curb` de randament în RON a generat cå[tiguri 
mai mici. Mai mult, portofoliul de active financiare asigur`ri generale are o pondere mai mare a activelor 
denominate în EUR decåt portofoliul de active financiare aferent asigur`rilor de via]`, randamentele în 
aceast` moneda fiind inferioare celor oferite de RON.
l) Situa]iile financiare simplificate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2013 – în anex` 
Bilan]ul simplificat 2013 [i forma scurt` a raportului auditorului extern. 
Situa]iile financiare simplificate, care con]in bilan]ul simplificat la 31 Decembrie 2013 [i contul de profit [i 
pierdere simplificat pentru anul încheiat la aceea[i dat` au fost întocmite prin extragerea, f`r` modific`ri, 
a informa]iilor relevante, incluse în situa]iile financiare complete ale Groupama Asigur`ri SA (“Societatea”) 
care au fost întocmite în conformitate cu Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigur`rilor nr. 3129/2005 cu 
modific`rile [i complet`rile ulterioare [i sunt disponibile la sediul Societ`]ii. Astfel, aceste situa]ii financiare 
simplificate sunt în concordan]` cu situa]iile financiare complete. Conducerea a întocmit aceste situa]ii 
financiare simplificate pentru publicarea lor în raportul anual. 

m) Legile aplicabile contractului de asigurare: legea romån` referitoare la activitatea de asigurare 
(dac` nu se convine altfel în contractul de asigurare), inclusiv Legea Nr. 136/1995 privind asigur`rile 
[i reasigur`rile în Romånia, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, Codul civil (Legea Nr. 287/2009), 
Legea Nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare [i supravegherea asigur`rilor, cu modific`rile [i 
complet`rile ulterioare, Ordinele [i Normele emise de Comisia de Supraveghere a Asigur`rilor/ Autoritatea 
de Supravghere Financiar`, Codul fiscal, alte norme legale aplicabile, dup` caz.

n) Strategii [i perspective de dezvoltare a activita]ii asigur`torului 
Strategia Groupama Asigur`ri vizeaz` 

-  continuarea implement`rii ini]iativelor de eficientizare [i aplicarea m`surilor de îmbun`t`]ire a 
profitabilit`]ii produselor de baz` (asigur`ri auto [i de locuin]e);

-  consolidarea pozi]iei pe pia]` pe segmentele de asigur`ri agricole, dezvoltarea asigur`rilor de 
s`n`tate [i de via]`;

- reducerea cheltuielilor administrative;
-  continuarea extinderii parteneriatelor noastre strategice cu brokeri, b`nci, companii de leasing, 
distribuitori de ma[ini, service-uri auto, furnizori de servicii de s`n`tate;

- orientarea c`tre clien]i.
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