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SINTEZA 
 

Raportul privind solvabilitatea si Situatia Financiara (SFCR) al Groupama Asigurari S.A. (denumita in 

continuare “Societatea”), are ca obiectiv: 

 descrierea activitatii si a rezultatelor ; 

 descrierea sistemului de guvernanta si aprecierea adecvarii sale la profilul de risc ; 

 descrierea, pentru fiecare categorie de riscuri, a expunerii, a concentrarii, a reducerii si a sensibilitatii la 

risc; 

 descrierea, pentru active, provizioane tehnice si alte pasive, a bazelor si metodelor de evaluare utilizate 

si explicarea oricarei diferente majore existente cu bazele si metodele utilizate in scopul evaluarii lor in 

situatiile financiare ; 

 descrierea modalitatii in care este gestionat capitalul.  

Raportul privind solvabilitatea si Situatia Financiara (SFCR) a fost aprobat de catre Consiliul de Administratie al 

Groupama Asigurari S.A. in data de 18/05/2017.  

 

 Activitate si rezultate 

 

Groupama Asigurari S.A. a incheiat anul 2016 cu un rezultat pozitiv de 32.209 mii lei, demonstrand capacitatea 

de a genera profit in mod sustenabil, pentru al treilea an consecutiv, avand potential pentru a realiza si mai mult 

in viitor. 

Valoarea primelor brute subscrise s-a ridicat la valoarea de 932.265 mii lei, in crestere cu 15,8% fata de anul 

precedent. Toate liniile de business au atins sau chiar au depasit planul, cu exceptia liniilor alte asigurari 

generale, respectiv asigurari de viata.  

 Asigurarile Generale – au avut o contributie de 900.879 mii lei, in crestere cu 18,7% fata de anul trecut, 

in timp ce rezultatul tehnic net dupa comisionare s-a imbunatatit cu 19,2%, in cea mai mare parte 

datorita imbunatatirilor rezultatelor pe segmentele CASCO si RCA, RCA ramanand neprofitabil in 

2016. 
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 Sistem de guvernanta 

 

In cursul exercitiului financiar 2016 nu a survenit nici o schimbare semnificativa a sistemului de guvernanta, 

regimul si guvernanta Solvabilitate II intrand in vigoare la 1 ianuarie 2016 pe baza programului de implementare 

definit in anii anteriori.    

In cadrul sistemului de management al riscurilor din Groupama Asigurari S.A., pe parcursul exercitiului 

financiar 2016, au fost definite si aplicate o serie de actiuni si masuri orientate spre asigurarea unui nivel 

acceptabil de risc, care au venit in completarea sistemului deja existent, dintre care amintim urmatoarele: 

 Calibrarea sistemului de control in raport cu expunerea la risc 

 Documentarea procedurilor de control  

 Dezvoltarea unor indicatori cheie de risc si a sistemului de raportare, proiectul de implementare a 

aplicatiei de gestiune a riscurilor operationale 

 Extinderea sau dezvoltarea unor scenarii de evaluare a riscurilor  

 Masuri de securitate si protectie (managementul crizei, plan de continuitate, securitatea sistemelor, etc). 

 

 Profilul de risc 

 

Tinand cont de activitatea si pozitionarea sa pe piata, societatea este expusa in principal riscurilor de subscriere 

din activitatea de asigurari generale (prime, rezerve si catastrofe naturale), riscurilor de piata si riscurilor de 

contrapartida.   

Pe parcursul exercitiului 2016, riscul de subscriere aferent portofoliului de asigurari generale ramane in 

continuare cel mai important, masurile de control implementate mentinand expunerea in limitele acceptate, la 

71% din SCR de baza. Groupama Asigurari S.A. nu a identificat o evolutie semnificativa a riscului de subscriere 

care sa determine o schimbare a profilului de risc.   

Riscurile de prime si rezerve aferente portofoliului de asigurari generale beneficiaza de o diversificare 

importanta, pe de o parte, intre liniile de business, si pe de alta parte intre segmentele de clienti (persoane fizice, 

persoane juridice, fermieri, etc.). 

Mai mult decat atat, Groupama Asigurari S.A. a implementat un sistem de management al riscurilor din 

activitatea de asigurare care consta intr-un ansamblu de principii si reguli referitoare la subscriere si 

provizionare, precum si un sistem de reasigurare flexibil si adecvat. 

Celelalte categorii de risc (de piata, subscriere viata si sanatate, operationale) nu au inregistrat evolutii 

semnificative, obiectivele de business fiind atinse cu mentinerea unui nivel acceptabil de risc si cu respectarea 

cerintelor de capital. 
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 Calitatea serviciilor  

Groupama Asigurari S.A. a ramas pentru al patrulea an consecutiv asiguratorul in top 5, cu cel mai mic numar de 

reclamatii ale clientilor la ASF; 

 

 Stabilitatea angajatilor societatii pentru anul 2016 

 

Goupama Asigurari S.A. este cel mai mare angajator din sectorul asigurarilor si isi mobilizeaza forta de munca 

in beneficiul clientilor si strategiei sale. Acest fapt reprezintă o voință clară, un angajament social puternic, un 

avantaj competitiv și o dovadă în plus a angajamentului pe termen lung pe care Grupul Groupama și l-a asumat 

față de România. In 2016, angajamentul angajatilor, masurat ca in fiecare an, a crescut semnificativ si sustine 

implementarea strategiei la un nivel acceptabil de riscuri. 

 

 Valorizarea capitalului in scopuri de solvabilitate 

 

Pe parcursul exercitiului financiar 2016, nicio schimbare semnificativa nu a avut loc in metodele de valorizare in 

scopuri de solvabilitate. 

 

 Gestiunea capitalului  

 

Ratele cerintei de capital de solvabilitate (denumita in continuare SCR) si cerintei de capital minim (denumita in 

continuare  MCR) reglementate sunt de 136% si respectiv de 287% la 31 decembrie 2016 fata de 150% si 316% 

la 1 ianuarie 2016. 
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A. ACTIVITATE SI REZULTATE 
 

A.1. Activitate  
 

A.1.1. Prezentare generala Groupama Asigurari S.A. 
 

A.1.1.1. Organizarea societatii 
 

Groupama Asigurari S.A., este o persoana juridica de drept roman, constituita sub forma unei societati pe 

actiuni. 

 

Groupama Asigurari  S.A. este noua denumire a BT Asigurari Transilvania S.A. , valabila incepand cu 

01.08.2009 inclusiv, data la care a devenit efectiva si fuziunea prin absortbtie dintre BT ASIGURARI 

TRANSILVANIA S.A. – in calitate de societate absorbanta – si ASIBAN S.A. – in calitate de societate 

absorbita. 

 

Groupama Asigurari S.A. este o societate de asigurari care isi desfasoara activitatea conform legilor si 

reglementarilor in vigoare, in principal cele ce reglementeaza activitatea de asigurari (inclusiv reasigurari).  

Groupama Asigurari S.A.  are, la data semnarii prezentului raport, sediul social in Str. Mihai Eminescu Nr. 45, 

Cod postal 010513, Sector 1, Bucuresti, Romania, Cod Unic de Inregistrare 6291812 si este inregistrata la 

Registrul Comertului sub Nr. J 40 / 2857 / 17.03.2010, avand un capital social subscris si varsat de 345.757.050 

lei, impartit in 345.757.050 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 1 Leu.  

Capitalul social este integral privat strain, actionari fiind GROUPAMA S.A. si 

GROUPAMA INVESTISSMENTS S.A.S..  

 

GROUPAMA S.A. este o societate pe actiuni franceza, cu sediul social in 8 – 10, Rue d’ Astorg, 75008 Paris, 

Franta, inmatriculata in Registrul Comertului si Societatilor din Paris sub numarul 343 115 135, si detine la data 

prezenta 345.756.988 actiuni, reprezentand 99,999982 % din capitalul social. 

GROUPAMA INVESTISSMENTS SAS este o societate pe actiuni simplificata franceza, cu sediul social in 8 – 

10, Rue d’ Astorg, 75008 Paris, Franta, inmatriculata in Registrul Comertului si Societatilor din Paris sub 

numarul 428 767 909, si detine la data prezenta 62 actiuni, reprezentand 0,000018 % din capitalul social. 
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In cadrul Sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ce a avut loc in data de 28 Octombrie 2016, 

Actionarii au aprobat reducerea capitalului social cu suma de 223.108.586 Lei (de la 345.757.050 Lei la 

122.648.464 Lei) rezultata din insumarea pierderilor si profiturilor acumulate, inclusiv alte rezultate reportate, 

inregistrate in / aferente  exercitiilor financiare 2012 – 2015. Reducerea capitalului social se va efectua prin 

reducerea numarului de actiuni, iar Actionarii isi vor pastra participatia actuala la capitalul social al Societatii si 

ulterior finalizarii operatiunii. Reducerea capitalului social a fost aprobata de catre Autoritatea de Supraveghere 

Financiara prin Decizia A.S.F. Nr. 389 din 20.03.2017 si Hotarârea A.G.A. Extraordinara a fost publicata in 

Monitorul Oficial potrivit dispozitiilor Art. 208 alin. 1 din Legea Nr. 31 / 1990. Executarea operatiunii de 

reducere de capital social nu va avea repercursiuni negative asupra activitatii Groupama Asigurari S.A., asupra 

activului net si / sau pozitiei financiare ale Societatii si nu va antrena vreo distribuire de fonduri / dividende / 

active catre Actionari si / sau catre alte parti afiliate ori alte terte parti.  De asemenea, prin reducerea capitalului 

social nu se va efectua vreun transfer de capital social, capitaluri proprii, rezerve tehnice si / sau active care 

acopere rezervele tehnice brute intre divesele activitati desfasurate de Societate.  

Societatea este autorizata de Autoritatea de Supraveghere a Asigurarilor (fosta Comisia de Supraveghere a 

Asigurarilor) sub Nr. RA – 009 / 10.04.2003 si este inregistrata cu Codul LEI 549300EO4TPESE4LEE73. 

 

  Autoritatea care supervizeaza activitatea Societatii 

Groupama Asigurari S.A este supervizata de Autoritatea de Supraveghere a Asigurarilor (A.S.F). 

 

 Auditor independent al Groupama Asigurari S.A. 

Auditorul independent al Groupama Asigurari S.A. este S.C. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L., 

reprezentat prin Paul Facer. 

 

A.1.1.2. Descriere a Grupului si a pozitiei Groupama Asigurari S.A. in cadrul Grupului 
 
Groupama este un grup international de asigurari si servicii financiare, cu 32.600 de angajati si 13 milioane de 

clienti la nivel global. Groupama este de asemenea un grup mutualist si un jucator de referinta pe linii de 

business multiple in Franta, avand o prezenta extinsa si la nivel international, in 11 tari din Europa, Asia si Afica.  

Reteaua Groupama ("Grupul") este organizata in jurul unei structuri stabilite pe urmatoarele trei niveluri: 

- societati mutuale regionale: ele constituie baza organizatiei mutuale a Grupului, care permit stabilirea unei 

legaturi  cu asiguratii. Reprezentantele mutuale la nivel regional sunt reasigurate cu fonduri mutuale regionale, in 

conformitate cu un mecanism specific de reasigurare, prin care reteaua reciproca inlocuieste relatiile reciproce 

locale din perimetrul sau in indeplinirea angajamentelor de asigurare fata de membri. 

Groupama are o retea de 3.400 de societati mutuale regionale. 

Societatile mutuale regionale sunt companii de asigurari care, sub controlul unui organism central Groupama SA 

cu care sunt reasigurate, sunt responsabile pentru gestionarea, stabilirea preturilor si politica de produse si, ca 

parte a strategiei Grupului, politica de vanzari.  

Reteaua Groupama are 9 regionale mutuale in Metropolitan France, 2 organizatii mutuale in strainatate si 2 

specialisti mutuali. 
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Groupama S.A.: organismul central al Grupului este o societate de asigurare si reasigurare "non-viata", 

societatea holding pentru Divizia de Management al Capitalului al Grupului. 

Groupama S.A. si filialele sale, care alcatuiesc Divizia de Management al Capitalului al Grupului, intretin cu 

actionarii majoritari, cu grupurile mutuale regionale, relatii economice apropiate si de lunga durata, de: 

- (i) reasigurare, prin reasigurare exclusiva si in proportii semnificative a regionalelor mutuale cu Groupama SA, 

care asigura suport economic si transfer a unei parti din activitatea curenta catre Groupama SA; 

- (ii) relatiile de afaceri dintre subsidiarele Groupama SA si regionalelor mutuale care includ distributia furnizata 

prin intermediul regionalelor mutuale a produselor Grupului, cum ar fi asigurarile de viata, pensiile si in special a  

serviciilor bancare ; 

- (iii) o schema privind sistemele de securitate si sprijin care vizeaza asigurarea securitatii afacerii si a puterii 

financiare a tuturor regiunilor mutuale si Groupama S.A . 

 

A.1.1.3. Societati affiliate 

 

 Societati afiliate 

Lista societatilor afiliate este prezentata in tabelul de mai jos: 

Nume Forma Tara % detinut % drepturi de vot 

Groupama Services S.R.L Romania 100 100 

PAID S.A. Romania 15 15 

 

A.1.2. Analiza a activitatii Groupama Asigurari S.A.  

 

A.1.2.1. Activitatea pe principalele linii de afaceri 

 

Liniile de activitate existente in cadrul Groupama Asigurari S.A. sunt structurate astfel: 

 Asigurari generale : 

- Asigurari pentru cheltuieli medicale; 

- Asigurari de protectie a veniturilor; 

- Asigurari de raspundere civila auto; 

- Alte asigurari auto; 

- Asigurari maritime, de aviatie si de transport; 

- Asigurari de incendiu si alte asigurari de bunuri; 

- Asigurari de raspundere civila generala; 

- Asigurari de credite si garantii; 

- Asigurari de protectie juridica; 

- Asigurari de asistenta. 
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 Asigurari viata : 

- Asigurari cu participare la profit; 

- Asigurari de tip index-linked sau unit-linked; 

- Alte asigurari de viata. 

 

A.1.2.2. Activitatea pe principalele arii geografice 

 

Activitatea de asigurare a Groupama Asigurari S.A. se desfasoara in totalitate pe teritoriul Romaniei. 

 

A.1.3. Evenimente importante in cursul anului 

 

Dezvoltand parteneriatul pe termen lung cu clientii sai – deopotriva persoane fizice si juridice -, parteneriat bazat 

pe incredere, onestitate si respect reciproc, Groupama Asigurari S.A. a reusit si in 2016 sa avanseze in 

preferintele aromanilor. Astfel, rata de recomandare a clientilor (NPS) la finalul anului a fost 66 fata de 55 in 

anul precedent iar gradul de satisfactie a clientilor foarte multumiti a atins 92%, conform studiului IRSOP din 

luna septembrie 2016. 

Noua Hotarare a Guvernului nr. 826 / 2016 privind stabilirea tarifelor de prima maxime aplicabile de catre 

societatile de asigurare care practica asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse 

tertelor persoane prin accidente de vehicule si de tramvaie a intrat in vigoare la data de 18 noiembrie 2016 si a 

avut un impact limitat in 2016. 

De asemenea, societatea a procedat la aplicarea prevederilor Normei 41/ 2015 ce a presupus efectuarea 

transpunerii soldurilor conturilor la 01.01.2016 si trecerea la un nou model de evaluare a activelor financiare pe 

termen lung (cost amortizat). 
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A.2. Rezultatele subscrierii 

 

A.2.1. Performanta globala a subscrierii  

(mii lei) 

Anul N Anul N-1 

TOTAL             

Asigurari 

Generale 

TOTAL             

Asigurari viata 

TOTAL                      

Asigurari 

generale si viata 

TOTAL                      

Asigurari generale si viata 

Prime subscrise         

Brut 

                             

900,879  

                                

31,386  

                                      

932,265  

                                      

804,872  

Parte cedata 

                                

35,102  

                                       

401  

                                         

35,503  

                                         

28,741  

Net 

                             

865,777  

                                

30,985  

                                      

896,762  

                                      

776,131  

Prime castigate         

Brut 

                             

836,383  

                                

31,386  

                                      

867,769  

                                      

753,030  

Parte cedata 

                                

35,104  

                                       

401  

                                         

35,505  

                                         

28,701  

Net 

                             

801,279  

                                

30,985  

                                      

832,264  

                                      

724,329  

Daune intamplate         

Brut 

                             

498,628  

                                

11,583  

                                      

510,211  

                                      

435,176  

Parte cedata 

                                

12,204  

                                             

-    

                                         

12,204  

                                         

15,874  

Net 

                             

486,424  

                                

11,583  

                                      

498,007  

                                      

419,302  

Variatia altor rezerve 

tehnice         

Brut 

                                

22,595  

-                              

20,055  

                                            

2,540  

                                         

19,835  

Parte cedata 

                                             

-    

                                             

-    

                                                      

-    

                                                      

-    

Net 

                                

22,595  

-                              

20,055  

                                            

2,540  

                                         

19,835  

Cheltuieli 

                             

286,245  

                                

29,808  

                                      

316,053  

                                      

286,870  
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 Analiza globala a veniturilor si cheltuielilor aferente subscrierii: 

Valoarea totala a primelor subscrise la 31 Decembrie 2016 este de 932.265 mii lei (brut) si 896.762 mii lei (net) , 

cu o crestere de 16% fata de anul anterior. 

Valoarea totala a primelor castigate la 31 Decembrie 2016 este de 867.769 mii lei (brut) si 832.264 mii lei (net), 

cu o crestere de 15% fata de anul anterior. 

Valoarea daunelor intamplate la 31 Decembrie 2016 sunt de 510.211 mii lei (brut) si 498.007 mii lei (net). 

 

A.2.2. Prime subscrise 

 

Prime subscrise                                                                                

(mii lei) 

Anul N                         

Brut 

Asigurari pentru cheltuieli medicale 22,002 

Asigurari de protectie a veniturilor 1,884 

Asigurari de accidente de munca si boli profesionale 0 

Asigurari de raspundere civila auto 296,416 

Alte asigurari auto 373,402 

Asigurari maritime, de aviatie si de transport 3,669 

Asigurari de incendiu si alte asigurari de bunuri 175,082 

Asigurari de raspundere civila generala 12,871 

Asigurari de credite si garantii 5,657 

Asigurari de protectie juridica 59 

Asigurari de asistenta 9,837 

TOTAL Asigurari generale 900,879 

Asigurari cu participare la profit 4,647 

Asigurari de tip index-linked sau unit-linked 0 

Alte asigurari de viata 26,739 

TOTAL Asigurari viata 31,386 

TOTAL Asigurari generale si viata 932,265 

 

 

Primele brute subscrise in anul 2016 sunt in valoare de 932.265 mii lei, iar primele nete subscrise sunt in valoare 

de 896.762 mii lei. 
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Liniile de activitate cele mai importante in portofoliul Groupama Asigurari S.A. sunt « Asigurari de raspundere 

civila auto », « Alte asigurari auto » si « Asigurari de incendiu si alte asigurari de bunuri » si reprezinta 91% din 

totatul primelor brute subscrise in anul 2016 : 

 Linia de activitate « Asigurari de raspundere civila auto » reprezinta 32% din totalul primelor brute 

subscrise (296.416 mii lei) 

 Linia de activitate « Alte asigurari auto » reprezinta 40% din totalul primelor brute subscrise (373.402 mii 

lei) 

 Linia de activitate « Asigurari de incendiu si alte asigurari de bunuri » reprezinta 19% din totalul primelor 

brute subscrise (175.082 mii lei). Aceasta linie de activitate este compusa din urmatoarele segmente :  

 Asigurari pentru Contructii montaj 

 Asigurari Agricole 

 Alte asigurari de bunuri 

 Asigurari pentru Calamitati naturale 

Primele brute castigate sunt in valoare de 867.796 mii lei, iar primele nete castigate sunt in valoare de 832.264 

mii lei. 

 

A.2.3. Daune intamplate 

Daune intamplate                                                                               

(mii lei) 

Anul N                         

Brut 

Asigurari pentru cheltuieli medicale 4,871 

Asigurari de protectie a veniturilor 573 

Asigurari de accidente de munca si boli profesionale 0 

Asigurari de raspundere civila auto 161,510 

Alte asigurari auto 227,057 

Asigurari maritime, de aviatie si de transport 2,172 

Asigurari de incendiu si alte asigurari de bunuri 85,933 

Asigurari de raspundere civila generala 8,331 

Asigurari de credite si garantii 3,333 

Asigurari de protectie juridica -9 

Asigurari de asistenta 4,857 

TOTAL Asigurari generale 498,628 

Asigurari cu participare la profit 609 

Asigurari de tip index-linked sau unit-linked 521 

Alte asigurari de viata 10,453 

TOTAL Asigurari viata 11,583 

TOTAL Asigurari generale si viata 510,211 
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Daunele intamplate in anul 2016 s-au ridicat la valoare de 510.211 mii lei, in principal pentru liniile de activitate 

„Asigurari de raspundere civila auto”, „Alte asigurari auto” si „Asigurari de incendiu si alte asigurari de bunuri”, 

urmand evolutii asemanatoare cu primele brute subscrise. 

Liniile de activitate care concentreaza daunele intamplate in 2016 sunt (93% din totalul daunelor intamplate): 

 Asigurari de raspundere civila auto  -161.510 mii lei (32% din totalul daunelor intamplate); 

 Alte asigurari auto – 227.057 mii lei (45% din totalul daunelor intamplate); 

 Asigurari de incendiu si alte asigurari de bunuri – 85.933 mii lei (16% din totalul daunelor intamplate). 

Pentru linia de activitate „Asigurari de incendiu si alte asigurari de bunuri” au existat evenimente climatice cu 

impact semnificativ, produse in perioada Mai-Iunie 2016 si care au afectat in special segmentul „Asigurari 

Agricole”. 

 

A.2.4. Cheiltuieli generale 

 

Cheltuielile au inregistrat o crestere cu 11,4%, in valoare absoluta, ca urmare a cresterii volumelor de 

vanzari si a nivelului taxelor privind asigurarile. Totodata, rata cheltuielilor de administrare se situeaza la 23%, 

fata de 25% la sfarsitul anului anterior, ca rezultat al masurilor de eficientizare. 

Cresterea cheltuielilor variabile, dependente de volumul de vaanzari, este compensata de reducerea costurilor 

fixe, ca urmare a implementarii initiativelor de imbunatatire a eficientei si de control al cheltuielilor.  

Cheltuielile de achizitie brute in anul 2016 sunt in suma de 186.765 mii lei, fara reportare, in crestere cu 

18,33 % fata de cele inregistrate in anul 2015. Nivelul cheltuielilor de achizitie se ridica in anul 2016 la 20,03 % 

din primele subscrise in crestere comparativ cu anul precedent cand au reprezentat 19,61 % din primele 

subscrise. 

 Cheltuielile de administrare inregistrate in anul 2016 se ridica la 145.501 mii lei, inregistrand o scadere 

cu 0,3 % fata de anul 2015 cand au inregistrat  145.084 mii lei.  

In anul 2016 ponderea cheltuielilor de administrare in primele brute subscrise se ridica la 15,61 %, in scadere 

fata de de 2015 cand s-au inregistrat 18,03 % din primele subscrise.  

 

A.2.5. Variatia rezervelor tehnice  

 

Variatia rezervelor  tehnice nu necesita o detaliere specifica. 
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A.3. Rezultatele investitiilor 

 

Situatia de mai jos prezinta veniturile recurente din investitii, castigurile si pierderile realizate cat si castigurile si 

pierderile nerealizate fata de costurile de tranzactionare pe portofoliul de actiuni si obligatiuni directe.  

 

Tip de Activ  

31/12/2016 

Venituri 

Recurente 

 (Dividente, 

Dobanzi, 

Chirii)  

- mii lei-  

Castiguri/Pierderi 

NeRealizate 

-mii lei- 

Castiguri/Pierderi 

ne-Realizate  

-mii lei- 

1. Obligatiuni 22.170 -1.040 -587 

2. Actiuni 737 869   

3. Fonduri de Investitii   2.504   

4. Produse structurate       

6. Titluri Garantate       

7. Depozite 134     

9. Active Imobliare       

Altele (Unit Linked)   42   

Produse Derivate   -3   

Total 23.043 2.370 -587 

 

Cheltuielile de management al activelor se compun din :  

 cheltuieli de management al activelor tranzactionate direct : 47 mii lei. 

 cheltuieli de management al activelor gestionate prin intremediul fondurilor de investitii : 261 mii lei. 
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A.4. Rezultatele altor activitati 

 

A.4.1. Venituri si cheltuieli din alte linii de activitate 

 

A.4.1.1. Alte venituri tehnice 

 

Pentru anul 2016 valoarea  altor venituri si cheltuieli tehnice se ridica la suma de 15.920 mii lei. 

La  aceasta pozitie sunt incluse : 

 valoarea altor cheltuieli tehnice ; 

 valoarea altor venituri tehnice ; 

 valoarea bonusurilor acordate. 

 

A.4.1.2. Alte venituri si cheltuieli non-tehnice 

 

Pentru anul 2016, rezultatul provenit din alte activitati consta in principal in: 

-Venituri si cheltuieli cu privire la activitatea de investitii a Groupama Asigurari S.A.; 

-Venituri si cheltuieli privind activele cedate. 

Groupama Asigurari S.A nu planifica nicio schimbare semnificativa in structura rezultatelor celorlalte activitati 

ale sale. 

 

A.5. Alte informatii 

Nu se aplica
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B. SISTEMUL DE GUVERNANTA 
 

B.1. Informatii generale despre sistemul de guvernanta 

 

B.1.1.1. La nivel de entitate 

 

Groupama Asigurari S.A. este organizata si functioneaza in conformitate cu: Legea societatilor nr. 31/1990, 

Republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Codul Civil, Legea nr. 237/2015 privind autorizarea si 

supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare, aprobarilor, autorizarilor, avizelor si 

Normelor,Regulamentelor, Ordinelor, Deciziilor emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor (C.S.A.) sau 

de Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F) si a altor norme legale in vigoare, dupa caz. 

Sistemul de guvernanta a fost instituit in acord cu cerintele de reglementare, in vederea asigurarii unui 

management eficient si prudent, bazat pe principiul proportionalitatii.  

Ca si entitate a Grupului, Groupama Asigurari S.A. isi desfasoara activitatea in conformitate cu politica definita 

la nivel de Grup, adaptata specificului legislatiei care guverneaza piata de asigurari. 

 

B.1.1.2. La nivel de Grup 

 

Structura de guvernanta la nivelul Grupului este urmatoarea: 

Grupul are o metoda de guvernare specifica societatilor mutuale, conform legislatiei franceze. 

Membrii isi aleg reprezentantii la nivel local (47,000 alegatori) si ei la randul lor isi aleg reprezentantii la nivel 

regional si local. Membrii Consiliului de Administratie sunt asiguratii companiei mutuale de asigurari si 

controleaza toate Consiliile de Administratie ale entitatilor din cadrul grupului mutual de asigurari. 

Acestia selecteaza directorii care vor conduce activitatile operationale. 

Acesti reprezentati alesi participa in consecinta in toate corpurile de decizie ale Grupului,  fie ca sunt locali 

mutuali (3,400), regionali (9 regionale mutuale in Metropolitan France, 2 organizatii mutuale in strainatate si 2 

specialisti mutuali ) sau nationale prin federatiile si Consiliile de Administratie ale Groupama S.A.  si 

subsidiarele sale. 

Exista, asadar, doua scopuri in cadrul Groupama: 

 Scopul combinat, care include  toate entitatile Grupului si toate activitatile regionalelor mutuale; 

Scopul consolidat in care Groupama S.A. este parintele companiei holding. Liniile sale de afaceri includ 

pe langaactivitatile subsidiarelor, aproximativ 40% din activitatile regionalelor mutuale. 

Incepand cu anul 2003, Groupama detine trei entitati organizationale centrale: 
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 Federatia Nationala este compusa din regionalele mutuale. Sarcina sa este sa defineasca strategia de 

ansamblu a grupului mutual de asigurari, sa verifice aplicarea acestora, actioneaza ca o organizatie de 

comert agricol la nivel national si promoveaza principiile mutuale de asigurare in cadrul Grupului; FNG 

este o asociatie guvernata de Legea Franceza din 1901; 

 Groupama S.A. care coordoneaza activitatile operationale ale Grupului si ale subsidiarelor sale este 

reasiguratorul pentru regionalele mutuale si a devenit corpul central al retelei Groupama in conformitate 

cu legea din 26 iulie 2013, cu privire la separarea si reglementarea activitatilor bancare; 

 Groupama Holding si Groupama Holding 2: functionarea acestora permite entitatii sa asigure controlul 

financiar al Groupama S.A. de catre regionalele mutuale prin imbinarea intereselor lor impartiale. 

Groupama S.A. este o societate mutuala care este detinuta in proportie de 99.95 % de catre Caisses Regionales 

d’Assurances et Reassurances Mutuelles Agricoles si specilalisti mutuali prin Groupama Holding si Groupama 

Holding 2. 

Ambele, Groupama Holding si Groupama Holding 2 sunt societati anonime si sunt in intregime detinute de catre 

regionalele mutuale. 

Partea de capital social de 0,05 % este detinuta de catre de catre actuali si fosti agenti, angajatii sau 

administratori/conducatori ai Groupama S.A.. 

Groupama S.A. este o companie de asigurare si de reasigurare, reprezentand corpul central al retelei Groupama, 

unicul reasigurator pentru regionalele mutuale si compania holding pentru diviziile non-mutuale ale grupului 

Groupama. 

Activitatile sale principale sunt: 

 Sa defineasca si sa implementeze strategia operationala a grupului Groupama in colaborare cu regionalele 

mutuale si in aliniere cu strategiile definite de catre Federatia Nationala Groupama; 

 Sa conduca toate subsidiarele;  

 Sa stabileasca programul de reasigurare pentru intregul Grup; 

 Sa directioneze subsidiarele; 

 Sa stabileasca programul de reasigurare pentru intregul Grup; 

 Sa conduca direct afacerile de asigurari; 

 Sa pregateasca situatiile financiare consolidate si combinate. 

Pentru a asigura o functionare corecta a diviziilor mutual, tinand cont de rolul lor central, Comitetul Executiv al 

Grupului participa la pregatirea si monitorizarea operationala a strategiei Grupului, implementeaza strategia in 

cadrul Grupului si asigura coordonarea tuturor liniilor de afaceri ale Grupului. 

Exista Comitete Operationale specializate (COMOP) – pe linii de afaceri, dezvoltare, procese operationale, IT, 

Financiar, Resurse Umane si Comunicare - ai caror membrii includ membrii executivi din entitatile Grupului. 

Acestia contribuie la pregatirea dosarelor de proiect pentru Comitetul Executiv al Grupului si propune pasii 

necesari de luat la nivel operational in concordanta cu linia strategica. 

Consiliul de Administratie al Groupama S.A. este compus din presedintii a 9 regiuni mutuale in Franta pe langa 

directorii independenti. Consiliile de Administratie ale subsidiarelor sunt alcatuite dintr-un Presedinte dintr-o 
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regiune mutuala si directori apartinand Federatiei Nationale Groupama (care ei insisi sunt directori ai regiunilor 

mutuale) si reprezentanti din diviziile Groupama S.A. 

 
 

B.1.2. Structura organelor de conducere a Groupama Asigurari S.A.  
 

Consiliul de Administratie: 

Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie. 

Conducerea executive/superioara a Groupama Asigurari S.A.: 

Conducerea executive/superioara este delegata unor persoane care, potrivit Actului constitutiv si/sau hotararii 

structurilor statutare ale societatii, sunt imputernicite sa conduca si sa coordoneze activitatea curenta a acesteia si 

sunt investite cu competenta de a angaja raspunderea societatii.  

 

B.1.2.1. Consiliul de Administratie 
 

B.1.2.1.1. Membri 
 

 
Consiliul de Administratie: 

Consiliul de Administratie este format din membrii care ocupa pozitii de management la nivelul Grupului din 

care societatea face parte, precum si alte persoane in conformitate cu legislatia in vigoare. 

Consiliul de Administratie este compus din trei pana la sapte membri, intotdeauna in numar impar, numiti de 

Adunarea Generala Ordinara.  

Durata mandatului administratorilor este de 4 (patru) ani, reeligibili. Acestia pot fi revocati in orice moment de 

Adunarea Generala Ordinara.  

In caz de vacantare a postului in caz de deces, demisie, revocare sau alta modalitate de incetare a mandatului in 

curs, mandatul administratorului cooptat ia sfarsit la expirarea celui al administratorului inlocuit.  

Presedintele Consiliului de Administratie este desemnat de Adunarea Generala Ordinara care numeste Consiliul 

de Administratie.  

Durata mandatului Presedintelui nu poate depasi durata mandatului sau de Administrator.  

Presedintele este reeligibil. El poate fi revocat in orice moment de Adunarea Generala Ordinara.  

 

B.1.2.1.2. Principalele roluri si responsabilitati 
 

 
Atributiile Consiliului de Administratie sunt cele prevazute de Legea Nr. 31 /1990, Actul constitutiv al societatii, 

Normele/Regulamentele, Ordinele si Deciziile C.S.A. / A.S.F., alte dispozitii legale in vigoare sau delegate, 

stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor. 
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Consiliul de administratie are ca principale competente urmatoarele:  

a. sa stabileasca directiile principale de activitate si de dezvoltare ale Societatii; 

b. sa stabileasca politicile contabile si sistemul de control financiar si sa aprobe planificarea financiara; 

c. sa numeasca si sa revoce conducerea executiva (directorul si directorii generali adjuncti) si sa le fixeze 

durata mandatului si sa decida cu privire la prerogativele, atributiile si remuneratia acestora;  

d. sa supravegheze activitatea conducatorilor executivi; 

e. sa examineze si sa certifice situatiile financiare, propunerile cu privire la utilizarea si distribuirea 

profitului, proiectul de buget de venituri si cheltuieli aferente programului de activitate al anului urmator, sa 

redacteze raportul de activitate si sa il supuna spre aprobare Adunarii Generale a Societatii;  

f. sa pregateasca raportul anual, sa organizeze adunarile generale ale actionarilor si sa puna in practica 

hotarârile acestora;  

g. sa hotarasca introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei Societatii;  

h. sa stabileasca regimul semnaturilor si mandatelor conducatorilor executivi din cadrul Societatii, precum 

si limitele de competenta aferente acestora;   

i. sa exercite atributiile delegate de Adunarea Generala a Actionarilor;  

j. sa aprobe dobândirea, instrainarea, inchirierea, schimbul, constituirea de garantii purtând asupra 

bunurilor Societatii a caror valoare depaseste 10% din activul net al Societatii;  

k. sa aprobe regulamentul de functionare si de ordine interioara, structura organizationala a Societatii 

(organigrama) si nomenclatorul de posturi;  

l. sa aprobe conditiile generale de angajare a salariatilor Societatii;  

m. sa aprobe normele si procedurile de lucru ale Societatii, produsele de asigurare practicate de aceasta, 

orice modificari la acestea si sistemul de reasigurare al Societatii;  

n. sa aprobe participarea Societatii la capitalul social al altor societati, românesti sau straine;   

o. sa aprobe contractarea de imprumuturi bancare;  

p. sa negocieze contractul colectiv de munca ; 

q. sa infiinteze sau sa desfiinteze sedii secundare ale Societatii (agentii, sucursale sau alte unitati fara 

personalitate juridica);  

r. sa exercite orice alta prerogativa prevazuta de lege, de prezentul Act constitutiv sau atribuita de 

Adunarea Generala a Actionarilor si care nu ar putea fi delegata directorilor;  

Anumite competente ale Consiliul de administratie pot fi delegate directorilor (conducerii executive / 

superioare), cu respectarea legislatiei in vigoare.   
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Responsabilitatile de baza ale Consiliului de administratie cu privire la aplicarea principiilor guvernantei 

corporative   

In conformitate cu legislatia specifica domeniului de activitate, Consiliul de administratie are ca responsabilitati 

de baza cu privire la aplicarea principiilor guvernantei corporative urmatoarele:   

a) sa adopte masuri corespunzatoare privind aplicarea unui sistem de guvernanta corporativa care sa 

asigure o administrare corecta, eficienta si prudenta bazata pe principiul continuitatii activitatii. 

b) sa constituie, in functie de natura, amploarea si complexitatea activitatii Societatii, Comitete 

consultative insarcinate cu elaborarea de recomandari fundamentate pentru Consiliul de administratie;  

c) sa asigure managementul strategic al Societatii si indeplinirea obiectivelor stabilite, sa avizeze planul de 

afaceri si, in baza unor dispozitii formale si transparente, sa efectueze evaluarea pozitiei financiare a 

Societatii;  

d) sa stabileasca criterii relevante de monitorizare a rezultatelor activitatii Societatii, in ansamblu, si a 

conducerii executive / superioare a acesteia si sa evalueze anual modul de aplicare a acestor criterii;  

e) sa analizeze, cel putin o data pe an, activitatile desfasurate de Societate si perspectivele de dezvoltare 

ale acesteia;  

f) sa asigure existenta unui cadru adecvat de verificare a modului in care se aplica legislatia specifica 

privind raportarea catre Autoritatea de Supraveghere Financiara;  

g) sa stabileasca cu auditorul financiar un cadru formal si transparent prin intermediul caruia sa i se 

furnizeze informatii corecte, complete si la timp referitoare la modul in care se aplica principiile si 

practicile de raportare financiara, inclusiv cele de raportare prudentiala;  

h) sa asigure existenta unui cadru adecvat de verificare a informatiilor transmise catre Autoritatea de 

Supraveghere Financiara, la solicitarea acesteia, privind anumite actiuni intreprinse de Societate;  

i) sa asigure respectarea cerintelor privind externalizarea / delegarea unor activitati operationale sau 

functii, atât inainte de efectuarea acesteia, cât si pe toata durata externalizarii / delegarii, dupa caz;  

j) sa analizeze si sa stabileasca politica de remunerare a Societatii, astfel incât aceasta sa corespunda 

strategiei de afaceri, obiectivelor si intereselor pe termen lung si sa cuprinda masuri pentru prevenirea 

aparitiei conflictelor de interese si se asigura ca toate angajamentele referitoare la remunerare sunt 

structurate corect si responsabil si ca politicile de remunerare permit si promoveaza o administrare 

eficienta a riscurilor, fara a conduce la o asumare de riscuri care sa depaseasca nivelul tolerantei la risc 

al Societatii;  

k) sa comunice cu partile interesate in baza unei strategii de comunicare care respecta cel putin 

urmatoarele cerinte: (i) asigurarea unui tratament echitabil pentru actionari si parti interesate, (ii) 

comunicarea informatiilor in timp util, si asigurarea unui cadru transparent de comunicare;  

l) sa asigure dezvoltarea si aplicarea standardelor etice si profesionale pentru a asigura un comportament 

profesional si responsabil la nivelul Societatii in vederea prevenirii aparitiei conflictelor de interese, sa 

respecte aceste standarde etice si profesionale, sa actioneze cu diligenta cuvenita, sa relationez cu 



 
 

Raport privind Solvabilitatea si Situatia Financiara – Groupama Asigurari S.A. 25 

onestitate si in mod deschis, atât intern, cât si extern, si sa aprobe procedurile privind identificarea 

conflictelor de interese si gestionarea acestora;  

m) sa asigure aplicarea la nivelul Societatii a unor proceduri interne de avertizare corespunzatoare pentru 

comunicarea suspiciunilor reale si semnificative ale personalului angajat cu privire la modul de 

administrare a activitatii;  

n) sa asigure segregarea activitatilor la nivel individual sau la nivel de Societate si aplicarea unor politici 

interne / regulamente interne pentru evitarea aparitiei conflictelor de interese directe sau indirecte, 

având in vedere cel putin urmatoarele aspecte: (i)alocarea de atributii suplimentare persoanelor care 

detin functii – cheie se efectueaza astfel incât sa nu se genereze conflict de interese si sa se respecte 

restrictiile stabilite prin legislatia specifica aplicabila fiecarei categorii de entitati reglementate, si (ii) 

interzicerea participarii unei persoane care se afla intr-o stare de conflict de interese la procesul 

decizional care are legatura cu starea de conflict; 

o) sa analizeze adecvarea, eficienta si actualizarea sistemului de administrare / management al riscului in 

vederea gestionarii eficiente a activelor detinute de catre Societate, precum si modul de administrare a 

riscurilor aferente la care aceasta este expusa;  

p) sa aprobe apetitul si limitele tolerantei la risc ale Societatii precum si procedura pentru identificarea, 

evaluarea, monitorizarea, gestionarea si raportarea riscurilor semnificative la care este sau poate fi 

expusa Societatea si se asigura cu privire la aplicarea procedurii la nivelul Societatii, inclusiv utilizarea 

unor instrumente, tehnici si mecanisme adecvate;  

q) sa evalueze, semestrial: (i) eficienta sistemului de administrare / management a / al riscurilor adoptat de 

Societate in baza raportului de risc, in functie de politicile, procedurile si controalele efectuate, si (ii) 

planurile pentru asigurarea continuitatii activitatii si pentru situatiile de urgenta;  

r) sa exercite orice alta prerogativa prevazuta de legislatia in vigoare cu privire la aplicarea principiilor 

guvernantei corporative.  

Responsabilitatile / Competentele enumerate mai sus pot fi delegate directorilor (conducerii executive / 

superioare) / Comitetelor / altor entitati, dupa caz, numai in cazurile in care legea permite.  

Responsabilitatile / Competentele enumerate mai sus pot fi exercitate impreuna cu alte entitati (Comitete etc., 

dupa caz) si / sau persoane (Directori – conducere executiva / superioara, persoane care detin functii – cheie etc., 

dupa caz), cu respectarea legislatiei in vigoare.   

Alte structuri si componente ale sistemului de guvernanta  

Coordonarea si monitorizarea aplicarii strategiei de afaceri se realizeaza prin comitete specifice.  

Directorul General al Groupama Asigurari  S.A., sau, in lipsa acestuia, Directorul General Adjunct, este 

autorizat, cu depline puteri si fara ca orice alta aprobare, semnatura ori formalitate sa mai fie necesare, cu privire 

la infiintarea unor Comitete, Consilii, Comisii, Echipe de Lucru si altele similare, considerate ca utile de acesta 

in desfasurarea activitatii curente a Societatii si / sau a unor domenii particulare de activitate.  
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De asemenea, Directorul General este autorizat sa stabileasca denumirea si obiectivele unui astfel de Comitet 

(ori societatea similara), stabilirea componentei si competentelor, puterilor, sarcinilor, atributiilor si 

responsabilitatilor specifice fiecarui Comitet, a duratei si procedurii de lucru / regulamentului de functionare etc. 

Totodata, Directorul General va stabili si daca Comitetul (ori societatea similara) respectiv va avea o functie 

decizionala ori consultativa, daca este permanent ori temporar.  

Directorul General nu poate dispune cu privire la infiintarea, desfiintarea, inlocuirea unor membri, regulamentul 

de functionare s.a., in masura in care o alta entitate / structura de conducere este competenta exclusiv (Comitetul 

de Audit, Comitetul de Management al Riscurilor). 

 

B.1.2.1.3. Comitetele care raporteaza Consiliului de Administratie 
 

 

Rolul comitetelor care raporteaza Consiliului de Administratie   

a) Comitet  Executiv (COMEX) 

  Membri 

Comitetul Executiv este compus din membrii conducerii executive precum si alte persoane ce pot participa la 

sedintele comitetului in calitate de invitati in functie de subictele dezbatute in cadrul intalnirilor. Comitetul se 

intalneste saptamanal, cu exceptia primei saptamani din fiecare luna. 

Membrii permanenti ai Comitetului Executiv: 

 Director General  ; 

 Director General Adjunct ; 

 Directorul Financiar ; 

 Director Resurse Umane ; 

 Director Procese de Business si  IT ; 

 Director Marketing si Comunicare ; 

 Director Daune Generale si Servicii Clienti ; 

 Director Management Proiecte ; 

 Director Intreprinderi Mici si Mijlocii ; 

 Director Vanzari. 

 Atributii 

In realizarea obiectivelor sale, Comitetul Executiv are urmatoarele atributii: 

 Dezvoltarea si implementarea strategiei Societatii; 

 Validarea si supravegherea proiectelor strategice; 

 Asigura o buna coordonare a activitatilor desfasurate in cadrul Groupama Asigurari  S.A.; 

 Asigura o buna comunicare atat interna cat si externa cu ajutorul Directorului Marketing si 

Comunicare; 

 Asigura alinierea la strategia Grupului; 

 Asigura respectarea normelor legale in vigoare si a oricaror altor schimbari care pot sa apara. 
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b) Comitet de audit 

 Membri 

Comitetul de audit a fost constituit din 3 membri numiti de Adunarea Generala.  

In general, secretarul sedintelor comitetului de audit este Directorul de Audit Intern. Alte persoane pot participa 

la sedintele comitetului in calitate de invitati in functie de subiectele dezbatute in cadrul intalnirilor.  

 Atributii 

In realizarea obiectivelor sale privind auditul intern si auditul financiar, Comitetul are urmatoarele atributii: 

 Avizeaza planul de audit intern si necesarul de resurse aferente acestei activitati;  

 Avizeaza pozitionarea structurii de audit intern in cadul Organigramei societatii, normele si 

procedurile operationale activitatii de audit intern in cadrul societatii, inclusiv modificarile acestora 

(daca este cazul), le revizuieste periodic si le inainteaza spre aprobare conducerii administrative; 

 La cererea Consiliului de Administratie, avizeaza prealabil numirea, precum si revocarea 

Directorului Directiei de Audit Intern / auditorului intern, dupa caz. Comitetul trebuie sa se asigure 

ca persoana desemnata corespunde profilului moral si profesional potrivit. 

 Primeste si dezbate rapoartele de audit intern cu implicatii asupra structurilor auditate din societate, 

puse la dispozitie de Directia de Audit intern / auditorul intern  si analizeaza constatarile si 

recomandarile  auditorului financiar privind deficientele semnificative ale controlului intern in ceea 

ce priveste procesul de raportare financiara;  

 Ia la cunostinta si dezbate raportul anual al Directiei de audit intern / auditorului intern, dupa caz;  

 Analizeaza importanta recomandarilor formulate de Directia de Audit Intern / auditorul intern, in 

cazul divergentelor de opinii dintre conducerea executiva si / sau operativa si auditorul intern, 

emitand o opinie asupra consecintelor neimplementarii recomandarilor formulate de acesta; 

 Asigura respectarea prevederilor cadrului legal, ale actului constitutiv si ale normelor aprobate de 

Consiliul de Administratie;  

 Monitorizeaza procesul de raportare financiara;  

 Monitorizeaza eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, dupa caz, si de management 

al riscurilor din cadrul entitatii;  

 Monitorizeaza auditarea situatiilor financiare individuale anuale si a situatiilor financiare anuale 

consolidate; 

 Verifica si monitorizeaza independenta auditorului financiar, in special in legatura cu prestarea de 

servicii suplimentare catre Societate;  

 Se asigura ca la nivelul Consiliului de Administratie au fost adoptate toate masurile de remediere 

necesare solutionarii deficientelor identificate de auditorii financiari;  

 Are dreptul de a interactiona cu firma de audit si cu partenerii – cheie de audit desemnati de 

aceasta, cu privire la aspecte de tipul: primirea planului de audit financiar / statutar, analiza 

constatarilor si recomandarilor acestuia, analiza aspectelor esentiale care rezulta in urma misiunii 

de audit financiar / statutar si, in special, cu privire la deficientele semnificative ale controlului 

intern in ceea ce priveste procesul de raportare financiara;  
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 Analizeaza constatari si recomandari efectuate de Autoritatea de Supraveghere Financiara, Agentia 

Nationala de Administrare Fiscala, alte autoritati publice, societatea – mama, grup. 

Comitetul de audit se intalneste trimestrial. 

c) Comitet de Management al Riscurilor  

Comitetul de Management al Riscurilor este compus din membri ai conducerii executive si operationale:  

- Presedinte : Directorul General ; 

- Vicepresedinte: Directorul General Adjunct ; 

- Membri: directorii urmatoarelor divizii / directii / departamente: Directia de Managementul Riscurilor, 

Directia Control Intern, Conformitate si Antifrauda, Divizia Daune Generale si Servicii Clienti, Divizia 

Vanzari, Divizia Marketing si Comunicare, Directia Juridica, Divizia Financiara, Divizia Procese de 

Business & IT, Divizia Resurse Umane, Departament Actuariat. 

Secretariatul comitetului este asigurat de Directorul Directiei de Managementul Riscurilor sau de un angajat 

desemnat de Presedinte. 

Comitetul este un corp de analiza si de decizie si a fost infiintat pentru a dezvolta si a pune in aplicare un sistem 

coerent de gestiune a riscurilor cu care se confrunta Groupama Asigurari S.A., iar activitatea sa consta in 

emiterea de aprobari, decizii si norme aferente identificarii, evaluarii, monitorizarii, controlului si limitarii 

oricarui risc semnificativ care ar putea surveni sau a oricarui risc la care este expusa societatatea.  

Comitetul de Managementul Riscurilor indeplineste urmatoarele roluri principale: 

 elaboreaza propuneri asupra nivelului dorit de risc, stabileste limite privind expunerea la riscuri şi 

dezvolta cadrul general de managementul riscurilor în vederea încadrarii in limitele dorite; 

 monitorizeaza riscurile cu care se confrunta Societatea in vederea asigurarii unui nivel acceptabil de 

risc; 

 furnizeaza Consiliului de Administratie o viziune consolidata asupra riscurilor la care este expusa 

Groupama Asigurari S.A.; 

 se asigura ca activitatea desfaşurata este in conformitate cu politica de management a riscurilor 

elaborata la nivelul Groupama Asigurari  S.A.; 

 se asigurara ca evaluarea riscurilor si a solvabilitatii este efectuata cel putin anual sau la fiecare 

modificare semnificativa a profilului de risc sau la solicitarea A.S.F., in conformitate cu cerintele 

Solvabilitate II; 

 valideaza rezultatele procesului ORSA, inainte de a fi supuse aprobarii conducerii administrative; 

propune planuri de actiune pentru a asigura respectarea cerintelor de capital de solvabilitate, daca este 

cazul, in conformitate cu strategia si politica Grupului. 

Comitetul de Management al Riscurilor se reuneşte trimestrial. Se poate întruni mai frecvent daca unul din 

membrii permanenti o solicita sau la cererea Conducerii sau ori de cate ori apar schimbari semnificative in 

expunerea la riscuri. 
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B.1.2.2. Conducerea Executiva/ Superioara 
 

B.1.2.2.1. Principalele roluri si responsabilitati 
 
 
Conducerea executiva/superioara a Groupama Asigurari  S.A.  

 

Conducerea executiva / superioara a Groupama Asigurari  S.A.  a fost delegata catre un Director General si un 

Director General Adjunct, Membri ai Conducerii executive / superioare a Societatii, acestia avand puterea de 

reprezentare si drept de angajare a raspunderii acesteia 

Domnul Coste Francois Jean Baptiste Benoit, in calitate de Director General, reprezinta Societatea in raporturile 

cu tertii. In acest sens, Directorul General detine depline puteri de reprezentare si de semnatura in numele si pe 

seama Societatii, cu exceptia celor atribuite expres de catre lege sau de Actul constitutiv Adunarilor Generale sau 

Consiliului de Administratie ori altor entitati, dupa caz. Domnul Matei Calin Rares, in calitate de Director 

General Adjunct, este inlocuitor de drept al Directorului General, fiind imputernicit sa conduca si sa coordoneze 

activitatea curenta a Societatii si fiind investit cu competenta de a angaja raspunderea acesteia, in conformitate 

cu legislatia in vigoare.  

De asemenea, la finalul anului 2016, Consiliul de Administratie a aprobat numirea / desemnarea unui al doilea 

Director General Adjunct al Societatii, in persoana Dlui. Ramilon Julien Clement Fabian, acesta fiind in curs de 

aprobare.   

 Modul de organizare a activitatii Directorului General si a Directorului General Adjunct este stabilit prin decizie 

a Consiliului de Administratie si/sau prin prevederile contractelor de mandat pe care Societatea le-a incheiat cu 

fiecare director in parte, cu respectarea legislatiei in vigoare si a actului constitutiv. 

Directorii pot fi revocati in orice moment de Consiliul de Administratie in conditiile prevazute de lege sau de 

prezentul Act constitutiv.  

Conducerea activitatii curente se realizeaza prin conducatorii executivi/superiori si prin diviziile / 

departamentele / directiile / birourile / salariatii prevazuti in organigrama. 

Conducerea executiva/superioara are urmatoarele responsabilitati: 

- luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si cu 

respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de Actul constitutiv, Consiliul de Administratie si 

Adunarea Generala a Actionarilor, conform obiectivelor si criteriilor de performanta convenite ; 

- definirea structurii organizatorice, a proceselor decizionale si operative, precum si a canalelor de raportare, 

in concordanta cu politica si strategia stabilite de conducerea administrativa ; 

- aplicarea politicilor de management al riscurilor si de control intern si imbunatatirea sistemelor de control 

intern si de management al riscurilor ; 

- asigurarea unui sistem eficient de comunicare a strategiei, politicilor si procedurilor precum si a unui sistem 

de raportare - monitorizare a implementarii acestora ; 
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- respectarea drepturilor si asteptarilor legitime ale Actionarilor Groupama Asigurari  S.A., prin folosirea 

tuturor masurilor legale, economice sau organizatorice in scopul atingerii obiectivelor de afaceri. 

In exercitarea activitatii curente a Societatii, conducatorii executivi/superiori pot sa delege din puterile si 

competentele lor catre alte persoane, salariati ai societatii sau terti, cu respectarea legislatiei in vigoare. 

 

B.1.2.2.2. Rolul comitetelor care raporteaza Conducerii Executive/ Superioare 
 

 
Componenta comitetelor este asigurata de membri ai conducerii executive/ superioare si ai conducerii operative, 

astfel incat sa aiba la dispozitie experienta si competenta compatibile cu responsabilitatile din cadrul comitetelor. 

Guvernanta asigurata prin comitetele constituite are in vedere urmatoarele: 

 asigurarea unei coordonari transversale si monitorizari adecvate a componentelor strategice; 

 asigurarea nivelului adecvat de decizie si responsabilitate, prin componenta acestora; 

 definirea si monitorizarea unor indicatori de performanta pentru fiecare componenta strategica, avand rolul 

de a permite evaluarea tendintelor si identificarea timpurie a deviatiilor; 

 o componenta care sa permita un flux transparent de raportare si comunicare; 

 documentarea responsabilitatilor, deciziilor, etc. 

 

B.1.2.2.3. Delegari de responsabilitate  
 

 
In cadrul Groupama Asigurari S.A. a fost instituit un sistem de delegare de competente in vederea incheierii de 

contracte, intocmirii / emiterii si semnarii de documente si aprobarii la plata a unor costuri. 

In conformitate cu legislatia in vigoare si cu Actul constitutiv al Groupama Asigurari S.A., succesiunea 

delegarilor de competente este urmatoarea:  

- Adunarea Generala a Actionarilor (Ordinara si Extraordinara) si Consiliul de Administratie au fiecare 

competente si atributii prevazute in legislatia in vigoare si in Actul constituiv al Groupama Asigurari 

S.A.; parte din acestea pot fi delegate, de asemenea, exclusiv in conditiile legislatiei in vigoare si cele 

ale Actul constituiv al Groupama Asigurari S.A.;  

In conformitate cu prevederile Art. 143 alin. 1 si alin. 4 si Art. 142 alin. 2 lit. c) din Legea Nr. 31 / 1990 

privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, conducerea executiva 

si coordonarea activitatii Societatii au fost delegate de catre Consiliulul de Administratie catre conducerea 

executiva (in principal, catre Directorul General, si Directorii Generali Adjuncti, in conditiile legislatiei in 

vigoare), in limitele obiectului de activitate al Societatii si cu respectarea competentelor exclusiv rezervate 

de legislatia in vigoare, cu respectarea Actului constitutiv al Groupama Asigurari S.A., Contractelor de 

Mandat, Hotararilor / Deciziilor / Rezolutiilor Consiliului de Administratie si / sau cele ale Adunarii 

Generale a Actionarilor  
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- si / sau cele ale altor entitati competente, dupa caz, ducand la indeplinire strategiile si obiectivele 

stabilite de Actionari si Consiliul de Administratie.  

- Directorul General deleaga puterea catre directorii de divizii (N-1), inclusiv catre Directorii Generali 

Adjuncti, si catre directorii de directie aflati in subordinea directa a Directorului General;  

- Directorii de divizii deleaga puterea catre directorii de directii si directorii de zone (N-2);   

- Directorii de directii si directorii de zone deleaga puterea catre directorii de departamente si 

coordonatorii de birouri / servicii;   

- Directorul / Managerul poate delega catre Directorul / Managerul Adjunct. 

Delegarile de competente sunt impartite in trei categorii distincte: delegarea de putere propriu-zisa, delegarea 

dreptului de semnatura si delegarea dreptului de reprezentare. Doar delegarea de putere propriu-zisa presupune 

un transfer de responsabilitate. 

Departamentul Juridic Corporate asigura buna functionare a sistemului de delegare de competente in cadrul 

Groupama Asigurari S.A.  

 
B.1.3. Functii cheie 

 

a) Functia de management al riscurilor la nivelul Groupama Asigurari S.A. 

Organizare 

Functia de management al riscurilor respecta principiul independentei fata de directiile functionale. 

Functia de management al riscului este asigurata de catre Directia de Management al Riscului, care se afla in 

directa subordine a Directorului General, conform Deciziei Consiliului de Administratie. 

 Functia de management al riscului este parte din sistemul de managementul riscului, instituit pentru 

identificarea, masurarea, monitorizarea, gestionarea si raportarea in permanenta a riscurilor la care societatea 

este sau ar putea fi expusa, pentru fiecare risc in parte si pentru interdependentele dintre acestea. 

 Roluri si responsabilitati : 

 coordoneaza implementarea sistemului de gestiune a riscurilor, a politicilor de management a acestora, 

a proceselor necesare pentru identificarea, evaluarea, gestiunea si raportarea riscurilor; 

 contribuie la definirea metodologiei de masurare a riscurilor; 

 avizeaza fluxurile informationale necesare pentru asigurarea controlului operativ al expunerilor la risc si 

ia masuri imediate pentru corectarea acestora; 

 contribuie la efectuarea analizelor de stres; 

 identifica si evalueaza riscurile cu luarea in considerare a factorilor interni si a factorilor externi, precum 

si cu respectarea legislatiei in vigoare; 

 analizeaza si monitorizeaza modificarile care ar putea influenta profilul de risc; 

 intocmeste rapoartele catre conducerea executiva si administrativa privind evolutia riscurilor si 

depasirea limitelor de toleranta aprobate; 

 contribuie la elaborarea planurilor alternative pentru imprejurari neprevazute; 
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 impreuna cu functia de control intern si conformitate se asigura de implementarea unui sistem adecvat 

de control  

 contribuie la implementarea procesului ORSA in conformitate cu politica ORSA, tinand cont de 

evolutia profilului de risc si strategia societatii, luand in considerare toate riscurile semnificative. 

b) Functia de conformitate la nivelul Groupama Asigurari S.A. 

Organizare 

Functia de conformitate respecta principiul independentei fata de directiile functionale. Functia este 

asigurata de catre Directia de Control Intern, Conformitate si Antifrauda, care se afla in directa subordine a 

Directorului General, conform Deciziei Consiliului de Administratie. 

 Functia de conformitate este parte din sistemul de control intern, instituit pentru promovarea unui 

control intern adecvat in cadrul caruia activitatile de control sa fie proportionale cu riscurile generate de 

activitatile si procesele care fac obiectul controlului.  

Roluri si responsabilitati : 

 consilierea conducerii referitor la modalitatea de aplicare a prevederilor legale; 

 verifica adecvarea proceselor de identificare, evaluare, monitorizare , gestionare si raportare a riscurilor; 

 verifica fiabilitatea informatiilor financiare si nefinanciare raportate intern si extern si conformitatea 

acestora cu legislatia specifica aplicabila , precum si cu deciziile/procedurile interne ; 

 identificarea si evaluarea riscului de neconformitate; 

 evaluarea impactului pe care modificarile cadrului legislativ il pot avea asupra activitatii ; 

 coordoneaza implementarea sistemului de control intern la nivelul Groupama Asigurari S.A., a politicilor de 

management a acestuia, a proceselor necesare pentru identificarea, evaluarea si raportarea riscurilor de 

neconformitate. 

c) Functia de audit intern la nivelul Groupama Asigurari S.A. 

Organizare 

Functia de audit intern respecta principiul independentei fata de directiile functionale si conducerea 

executiva. Functia este asigurata de catre Directia de Audit Intern,  care se afla in directa subordine a Consiliului 

de Administratie, in vederea respectarii independentei si obiectivitatii functiei. 

 La solicitarea conducerii executive, functia de audit intern poate sa isi exprime opinia sau sa ofere 

asistenta, pe procese sau daca este cazul in luarea unor decizii interne. 

Roluri si responsabilitati : 

 evaluarea adecvarii si functionalitatii sistemului de control intern si a altor elemente ale sistemului 

de guvernanta; 

 transmiterea catre conducerea executiva a constatarilor si recomandarilor, incluzand termenul 

estimat pentru solutionarea deficientelor si informatiilor referitoare la aplicarea recomandarilor 

aferente auditului anterior; 

 monitorizarea realizarii actiunilor stabilite de conducere in urma constatarilor si recomandarilor 

transmise; 
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 elaborarea planului de audit intern tinand cont de toate activitatile si de intregul sistem de 

guvernanta, precum si de evolutiile preconizate ca urmare a implementarii de strategii noi; 

 monitorizarea evidentei activitatii in vederea documentarii misiunilor de audit; 

d) Functia de actuariat la nivelul Groupama Asigurari S.A.  

Organizare 

Functia de actuariat este asigurata de catre Departamentul Actuariat care se afla in directa subordine a 

Directorului General. 

Roluri si responsabilitati : 

 coordonarea procesului de calculare a rezervelor tehnice prin: utilizarea de metodologii, modele si ipoteze 

adecvate; evaluarea adecvarii datelor utilizate din punct de vedere cantitativ si calitativ si supervizarea 

calcularii rezervelor tehnice conform legislatiei aplicabile; 

 compararea rezultatelor celei mai bune estimari cu rezultatele anterioare si propunerea modificarii 

ipotezelor si modelului de evaluare in vederea optimizarii calculului celei mai bune estimari; 

 informarea conducerii cu privire la acuratetea si adecvarea calcularii rezervelor tehnice; 

 exprimarea unui punct de vedere in ceea ce priveste politica generala de subscriere si adecvarea 

contractelor de reasigurare; 

 implementarea eficienta a sistemului de management al riscului, in special prin aportul la modelarea 

riscurilor care stau la baza calcularii SCR, MCR si ORSA;  

 Specificarea modului in care sunt determinate dependentele dintre riscuri pe baza unei analize tehnice; 

 Identificarea neconcordantelor cu cerintele legislative in ceea ce priveste calcularea rezervelor tehnice si 

propunerea remedierii erorilor; 

 formularea recomandarilor cu privire la procedurile interne in scopul optimizarii calitatii datelor. 

 

B.1.4. Politica de remunerare 
 

Politica de remunerare si beneficii a Groupama Asigurari S.A. se aliniaza cu Politica de remunerare a Grupului 

prin integrarea principiilor generale ale acesteia raportandu-se in acelasi timp si la contextul de business si la 

reperele/ standardele din piata fortei de munca locale, cu respectarea legislatiei si/sau a reglementarilor sociale si 

fiscale locale. 

Politica de remunerare a conducerii executive si a membrilor Comitetului de conducere este supusa principiilor 

aplicabile in cadrul Grupului, la nevoie, cu o marja de adaptare atunci cand contextul sau reglementarea din tara 

o impune. 

 

Principii cheie ale politicii 

 Orice decizie in caz de recrutare, transfer, promovare si revizuire anuala va fi luata considerand bugetul 

disponibil.  

 Stabilirea salariilor considerand contributia (impactul) in business al posturilor si consistenta / echitatea 

interna 
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 Existenta unui proces unic de evaluare a importantei relative a posturilor si pozitionarea lor ierarhica in 

companie. Metodologia utilizata este cea furnizata de partenerul extern Hay Group. Rezultatul evaluarii 

posturilor este incadrarea posturilor pe nivele, astfel incat pozitii similare ca importanta si complexitate 

sa fie grupate pe acelasi nivel indiferent de unitatea organizationala de apartenenta.  

 Consistenta interna a sistemului salarial in Groupama Asigurari S.A. asigura evitarea discriminarii (de 

orice natura) prin aplicarea unei reguli unitare in stabilirea salariilor la angajare, transfer, promovare sau 

cu ocazia revizuirii anuale a salariilor. 

 Stabilirea salariilor in concordanta cu tendintele pietei 

 Stabilirea salariilor in concordanta cu performanta 

 

B.1.4.1. Politica de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie 

 

Mandatul membrilor Consiliului de Administratie a Groupama Asigurari S.A. este indeplinit de principiu cu titlu 

gratuity daca prin contract de mandate nu se stabileste altfel. 

 

B.1.4.2. Politica de remunerare a directorilor executive/ superiori si membrii COMEX 

 

Politica de remunerare a conducerii executive/superioare si a membrilor Comitetului executiv este supusa 

principiilor aplicabile in cadrul Grupului, cu o marja de adaptare atunci cand contextul sau reglementarea din 

tara o impune. 

Remuneratia este compusa dintr-o parte fixa si poate contine si o parte variabila , reglementata de catre 

dispozitiile comunicate de catre grup. Principiile Principiile si dispozitivul de remunerare variabila aplicabile 

conducerii executive si membrilor Comitetului Executiv sunt stabilite si revizuite periodic/ anual de comitetul de 

conducere generala (CDG)/ Comitetul Director al Grupului.  Aceste dispozitii integreaza criteriile colective de 

performanta ale Grupului si ale societatilor la determinarea partii variabile, pentru a favoriza coeziunea si 

solidaritatea la atingerea obiectivelor comune. 

Conform dispozitiilor emise de catre Grup, remuneratia variabila este calculata in functie de indicatori de 

performanta ai Grupului si ai societatii si de obiective individuale, diferentiate in functie de entitatea de 

apartenenta a fiecarui cadru de conducere si de nivelul de responsabilitati. 

 

B.1.4.3. Politica de remunerare a angajatilor 
 

Prin politica de remunerare interna, Societatea sustine recompensarea performantei si in consecinta cresterea 

retentiei, motivatiei si angajamentului organizational al salariatilor. 

1. Remuneratia fixa 

Prima componenta a remuneratiei tuturor salariatilor in regie este salariul fix (salariul lunar brut), stabilit initial 

la momentul angajarii. Aceasta tine cont de post si de aria de responsabilitate a salariatului, de nivelurile de 
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remunerare practicate in cadrul companiei (coerenta/ echitate interna) si in afara acesteia, la nivelul pietei/ 

benchmark (coerenta/ echitate externa).  

2. Remuneratia variabila individuala sau bonusarea 

Remunerarea variabila sau bonusarea vizeaza recunoasterea performantei individuale si/ sau de echipa si depinde 

de obiectivele definite si asumate. Obiectivele sunt stabilite in concordanta cu strategia societatii si cu politica 

acesteia de control al riscurilor si sunt legate de context, rezultate si de nivelul de dezvoltare al competentelor. 

Remuneratia variabila este influentata de urmatorii factori: 

- Performanta Individuala atestata de calificativul obtinut la evaluarea anuala a performantei; 

- Rezultatele financiare ale companiei;  

- Bugetul aprobat pentru bonusare la nivel de companie. 

La nivel de Groupama Asigurari S.A., bonusarea este reglementata prin scheme de bonusare specifice, respectiv 

in Contractul Colectiv de Munca pentru anagajatii fortei de vanzari. 

Remunerarea variabila este determinata astfel incat sa fie evitata aplicarea de stimulente care ar putea sa 

genereze situatii de conflict de interese intre angajati si/sau clienti sau de nerespectare a regulilor de buna 

conduita (protectia consumatorului, Regulament Intern si Carta Etica Groupama). 

3. Beneficii  

Beneficiile aplicabile la nivelul Groupama Asigurari S.A. sunt acordate in conditiile precizate in Contractul 

Colectiv de Munca aplicabil si/ sau in alte documente specifice obiect al deciziei Comitetului de Remunerare si 

Beneficii.  

 

B.2. Exigente referitoare la competente si onorabilitate 

 

B.2.1. Cerinte de integritate si buna reputatie 

 

B.2.1.1. Procedura de evaluare a competentei directorilor 

 

Groupama Asigurari S.A. se va asigura ca membrii structurii de conducere sau persoanele care detin alte 

functii cheie sau alte functii critice sunt competente si tin seama de atributiile respective acordate fiecarei 

persoane pentru a garanta diversitatea corespunzatoare a calificarilor, cunostintelor si experientei relevante astfel 

incat societatea  sa fie condusa si supravegheata in mod profesionist.  

Membrii structurii de conducere sunt membri ai: 

- Consiliului de administratie Groupama Asigurari S.A. ; 

- Conducerii executive, formata din Directorul General si Directorul Generali Adjunct, care potrivit 

actelor constitutive, sunt imputerniciti sa conduca si sa coordoneze activitatea curenta a Societatii si 

sunt investiti cu competenta de a angaja raspunderea Societatii. 

 Membrii Consiliului de Administratie sunt selectati si numiti de catre Adunarea Generala Ordinara a 

Actionarilor. 
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Actionarul majoritar al Societatii propune membrii Consiliului de Administratie, iar Adunarea Generala 

ii numeste. Propunerea administratorilor de catre actionarul majoritar se face dupa evaluarea indeplinirii de catre 

acestia a cerintelor privitoare la competenta si experienta profesionala, integritate si buna reputatie precum si 

cele referitoare la guvernanta, conform politicii grupului si politicii interne care stabilesc conditiile de studii, 

formare profesionala, vechime si experienta, abilitati specifice, documentele doveditoare in acest sens. 

 

B.2.1.2. Procedura de evaluare a competentei persoanelor din Conducerea Executiva/superioara 
 

 

Conducerea executiva/superioara este formata din Directorul General si Directorul General Adjunct. 

Acestia sunt numiti in functie de catre Consiliul de Administratie. 

Membrii structurii de conducere sunt numiti in baza calificarii, experientei si cunostintelor necesare in 

legatura cu: pietele de asigurari si financiare; strategia de afaceri si modelul de afaceri; sistemul de guvernanta; 

analiza financiara si actuariala; cadrul si cerintele de reglementare.  

De asemenea, pentru stabilirea competentei si experientei profesionale se vor evalua si  

 cunostintele teoretice obtinute pe baza studiilor si formarii profesionale care trebuie sa fie 

adecvate cu privire la activitatile specifice domeniului asigurarilor/financiar-bancar; 

 vechimea si experienta practica acumulata din ocupatiile anterioare relevante, adecvate naturii, 

amplorii si complexitatii activitatii societatii si responsabilitatilor alocate; Pentru conducerea 

executive cerinta este de minimum 5 ani in domeniul financiar –bancar sau de specialitate; 

 sfera competentelor, a responsabilitatilor, a riscurilor aferente si, dupa caz, a capacitatii de a lua 

decizii in functiile anterior detinute si in functia vizata; 

 abilitatea manageriala;  

 alte aspecte relevante, daca este cazul.  

Conducerea executiva beneficiaza de module de formare profesionala interne specifice. 

 

B.2.1.3. Procedura de evaluare a competentei persoanelor ce detin functii-cheie 
 

 

Angajarea persoanelor in functii-cheie sau alte functii critice in cadrul Societatii se va face in 

conformitate cu Politica de recrutare interna si va deveni efectiva doar dupa evaluarea competentei si experientei 

profesionale corespunzatoare, luandu-se in considerare urmatoarele: 

 cunostintele teoretice si practice  trebuie sa fie adecvate cu privire la activitatile care urmeaza a fi 

coordonata in cadrul entitatii reglementate obtinute pe baza studiilor si formarii profesionale 

(cerinte obligatorii de studii actuariale pentru functia de Director al Departamentului Actuariat); 

 vechimea si experienta practica acumulata din ocupatiile anterioare relevante in domeniul de 

specialitate de minimum  3 ani, si, dupa caz, daca legislatia sectoriala prevede astfel, sa fi participat 
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la stagiile de pregatire profesionala sau sa fi promovat testul privind cunoasterea legislatiei in 

vigoare specifice domeniului asigurarilor, organizat de catre furnizorii de programe de formare 

profesionala care isi desfasoara activitatea in zona de reglementare a Autoritatii de Supraveghere 

Financiara. 

Suplimentar, pentru candidatii la functia de Director al Directiei de Audit Intern se solicita dovada 

inregistrarii ca membru activ in Registrul Public al Auditorilor Financiari  din Romania, iar pentru 

candidatii la functia de Director al Departamentului Actuariat va fi solicitata dovada inscrierii  in 

Registrul Actuarilor din Romania. 

 sfera competentelor, a responsabilitatilor, a riscurilor aferente si, dupa caz, a capacitatii de a lua 

decizii in functiile anterior detinute si in functia vizata; 

 abilitatea manageriala, cu luarea in considerare a numarului de angajati subordonati, daca este 

cazul; 

 alte aspecte solicitate de catre Societate la momentul angajarii. 

 

B.2.2. Cerinte de integritate 

 

Groupama Asigurari S.A. aplica aceleasi cerinte de integritate pentru persoanele care ocupa functii in structura 

de conducere sau functii cheie/critice. 

La momentul numirii/angajarii in functiile mai sus mentionate, este obligatorie prezentarea certificatului de 

cazier judiciar si fiscal, precum si completarea unei declaratii cu privire la conflictele de interese sau alte situatii 

incompatibile. 

Anual se completeaza Declaratia- chestionar semnat pe propria raspundere cu privire la actualizarea informatiilor 

referitoare la competenta profesionala, la existenta unor fapte relevante care pot afecta integritatea si buna 

reputatie sau la existenta conflictelor de interes sau a unor incompatibilitati. 

 

B.3. Sistemul de management al riscurilor, inclusiv evaluarea interna a riscurilor 

si a solvabilitatii 

 

B.3.1. Sistem de management al riscurilor 

 

B.3.1.1. Obiective si strategii ale companiei in materie de managementul riscurilor 

  

Groupama Asigurari S.A. a implementat un sistem de management al riscurilor in conformitate cu principiile 

directoare ale Grupului si cu exigentele cerintelor de reglementare Solvabilitate II. Politicile dezvoltate sunt 

aliniate la politicile Grupului, dar tin cont de particularitatile locale determinate de reglementare, structura, 

organizare, complexitate si activitatea desfasurata. Politica generala de management a riscurilor detaliaza 

principiile directoare, alaturi de procedurile si metodele de identificare, evaluare, monitorizare, administrare si 
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raportare a riscurilor. Politicile scrise specifice fiecarei categorii de risc, in conformitate cu Solvabilitate II, 

completeaza cadrul general al sistemului de management al riscurilor. 

Strategia societatii cu privire la managementul riscului este in coerenta cu strategia Groupama Asigurari S.A., si 

urmareste mentinerea unui profil de risc echilibrat prin: 

- Definirea clara a strategiei, defalcarea in elemente componente la toate nivelurile, comunicarea acesteia 

si a gradului de indeplinire; 

- Dezvoltarea unei guvernante adecvate in raport cu strategia companiei si a sistemelor de monitorizare;  

- Imbunatatirea permanenta a indicatorilor de performanta si monitorizarea lor astfel incat sa poata fi 

identificate semnale de alarma la momentele oportune; 

- Diversificarea portofoliului pe linii de business, tipul clientului, zone geografice; 

- Subscrierea unui portofoliu de riscuri pentru care Societatea dispune de competente si experienta 

necesare si care prezinta o volatilitate limitata; 

- Practici prudentiale de subscriere, supraveghere portofoliu si provizionare;    

- Politica de investitii care permite diversificarea riscurilor intre mai multe clase de active si evitarea 

concentrarii excesive pe un emitent, respectiv, in cazul obligatiunilor, pe aceeasi scadenta; 

- Managementul activ al lichiditatilor, avand in vedere obligatiile fata de clienti;  

- Program de reasigurare adecvat; 

- Utilizarea de tehnici de atenuare a riscurilor operationale (sistemul de control intern, planuri de 

continuitate a activitatii, securitatea informatica si planul de recuperare in caz de dezastru, masuri de 

protectie si securitate a persoanelor si activelor).  

In ceea ce priveste portofoliul de active, implementarea sistemului de management al riscurilor s-a concretizat in 

definirea si monitorizarea unor limite primare (principalele clase de active) si secundare (in cadrul fiecarei clase 

de active), in vederea: 

- Limitarii expunerii sau retinerii de active riscante 

- Asigurarii unui nivel optim de lichiditate 

- Evitarea concentrarilor pe emitenti, sectoare, etc. 

Sistemul de limite investitionale este definit la nivel de Grup, fiind translatat in cadrul entitatilor in fucntie de 

specificul acestora si luand in considerare capacitatea de a absorbi potentialele socuri sau pierderi.  

Pentru identificarea si gestionarea riscurilor operationale, societatea a implementat o metodologie orientata spre 

procese, care a presupus formalizarea sistemului de control permanent pentru gestionarea si limitarea acestor 

riscuri la nivel de procese de business, suport sau de management. 

B.3.1.2. Identificarea, evaluarea si monitorizarea riscurilor 
 
Sistemul de management al riscului este bazat pe strategii, procese si proceduri eficiente de raportare, in vederea 

identificarii, masurarii, monitorizarii, gestionarii si raportarii in permanenta a riscurilor la care societatea este sau 

ar putea fi expusa, pentru fiecare risc in parte, precum si la nivel agregat. 

Cartografierea riscurilor este realizata si revizuita periodic pornind de la categoriile omogene de riscuri (riscuri 

de subscriere, financiare, operationale). Aceasta clasificare ia in considerare categoriile de risc conform modului 
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de calcul al necesarului de capital Solvabilitate II, precum si acele riscuri care nu sunt incluse in formula 

standard utilizata de societate. 

B.3.1.3. Guvernanta interna si linii de raportare 
 
In ceea ce priveste guvernanta managementului riscurilor, rolurile si responsabilitatile conducerii administrative, 

executive si operationale, precum si a functiilor cheie sunt descrise in politicile specifice de management al 

riscurilor.  

Sistemul de guvernanta a riscurilor este asigurat astfel incat sa asigure o coordonare transversala si monitorizarea 

adecvata a componentelor strategice, precum si nivelul adecvat de decizie si responsabilitate prin comitete 

specializate cu un flux transparent de raportare si comunicare la nivelul conducerii administrative si executive: 

Comitetul de Management al Riscului, cuprinde pe langa membrii conducerii executive si operationale si 

functiile cheie representative, si monitorizeaza periodic riscurile majore ale companiei si implementarea cadrului 

general al politicilor de management al riscului.  

Activitatea comitetului in ceea ce priveste viziunea consolidata a riscurilor se bazeaza pe activitatea, analizele, 

indicatorii cheie monitorizati si de alte structuri de guvernanta (Comitetul Tehnic de Asigurari, Comitetul 

Financiar, Comitetul de Control Intern si Antifrauda, etc).  

 

B.3.2. Evaluarea interna a riscurilor si a solvabilitatii 

 

In conformitate cu Legea nr. 237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare, 

in cadrul sistemului de management al riscului societatea efectueaza evaluarea interna a riscurilor si a 

solvabilitatii (ORSA). 

Obiectivele generale ale procesului de evaluare a riscurilor si solvabilitatii sunt urmatoarele: 

- analiza si evaluarea riscurilor la care poate fi expusa societatea, precum si a solvabilitatii luand in 

considerare un orizont de timp scurt si mediu, determinat de Planul Strategic Operational (PSO); 

- identificarea resurselor necesare pentru a face fata expunerii la acest riscuri. 

 

B.3.2.1. Organizarea generala a lucrarilor ORSA 

 

Groupama Asigurari S.A. a definit politica ORSA in corelatie cu politica Grupului, politica in care sunt detaliate 

principiile de implementare a procesului de evaluare prospectiva a riscurilor proprii si a solvabilitatii, precum si 

cadrul si continutul raportului ORSA: 

- evaluarea riscurilor la care este sau poate fi expusa societatea, luand in considerare atat riscurile cantitative 

incluse in cerintelede calcul al necesarului de capital, cat si cele care nu sunt incluse sau cuantificate in 

formula standard; 

- metodologia de analiza a deviatiei profilului de risc de la ipotezele de calcul a capitalului de solvabilitate; 

- evaluarea solvabilitatii in conditile aplicarii unor scenarii adverse; 
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- evaluarea continua a necesarului de solvabilitate; 

- necesitatea globala de solvabilitate, evaluarea resurselor si a mijloacelor necesare pentru a-si dezvolta 

activitatea in conformitate cu planul strategic, asigurand un control adecvat si o marja de siguranta in 

limitele tolerantei la risc. 

 

B.3.2.1.1. Organizarea lucrarilor ORSA 

 

B.3.2.1.1.1. Principii si reguli de delegare 

 

Groupama S.A., in calitate de organism central defineste politica ORSA la nivel de Grup, precum si cadrul 

general al procesului ORSA de aplicat in cadrul entitatilor Grupului. 

Groupama S.A. asigura respectarea principiilor si regulilor Grupului in ceea ce priveste implementarea si 

desfasurarea procesului ORSA, a termenelor si livrabilelor, atat la nivel de Grup cat si la nivelul entitatilor, 

indeplinind urmatoarele roluri : 

- ghidare si support in definirea standardelor si metodologiei aplicate in procesul ORSA 

- coordonarea desfasurarii proceselor 

- efectuarea unor analize cantitative in conformitate cu metodologia descrisa. 

Functia de management al riscurilor de la nivel de Grup are ca principale misiuni: 

- furnizeaza un cadru structurat de analiza a riscurilor in ceea ce priveste clasificarea acestora, 

metodele de evaluare, sistemul de control si masuri de mitigare, ipoteze si scenarii adverse; 

- pune la dispozitia entitatilor anumite instrumente specifice sau documente suport; 

- monitorizeaza si acorda suportul necesar bunei desfasurari a procesului ORSA. 

 

B.3.2.1.1.2. Perimetrul de responsabilitate al entitatilor 

 

Groupama Asigurari S.A. a definit politica ORSA in corelatie cu politica Grupului, avand responsabilitatea de a 

implementa in cadrul entitatii procesul ORSA, in corelatie cu celelalte procese ale companiei, de a integra acest 

process in procesele decizionale si in definirea directiilor strategice si de a implementa planul de actiune definit 

ca urmare a evaluarii interne a riscurilor si solvabilitatii. 
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B.3.2.1.2. Rolul si responsabilitatile functiilor cheie si ale directiilor operationale 

 

B.3.2.1.2.1. Perimetrul de responsabilitate al functiilor cheie 

 

Functia de managementul riscului este asigurata de Directia Managementul Riscului, fiind direct responsabila de 

punerea in aplicare a sistemului de gestiune a riscurilor, precum si de politica si procesele de identificare si 

evaluare a acestora.  

In cadrul ORSA, functia de managementul riscului are urmatoarele responsabilitati: 

- definirea politicii ORSA, in acord cu politica Grupului referitoare la ORSA 

- punerea in aplicare a procesului ORSA 

- implementarea si desfasurarea procesului ORSA, urmarind: 

- formularea propunerilor in ceea ce priveste ipotezele utilizate (scenarii adverse, orizontul de calcul, calibrarea 

scenariilor, etc).  

- elaborarea raportului ORSA si transmiterea acestui spre aprobare structurilor competente. 

La nivel de Grup, functia de management al riscurilor coordoneaza implementarea si aplicarea procesului 

ORSA, atat la nivel de Grup, cat si la nivelul entitatilor. 

Functia de control intern si conformitate este asigurata de Directia de Control Intern, Conformitate si Antifrauda. 

In cadrul sistemului de control permanent, functia de control intern si conformitate asigura conformitatea 

procesului ORSA cu politica aferenta si contribuie la procesul de evaluare a riscurilor operationale si definirea 

scenariilor adverse.  

Functia actuariala are responsabilitatea conformitatii rezervelor tehnice si a aplicarii si respectarii standardelor 

actuariale in cadrul ORSA. De asemenea, stabileste cerintele de capital calculate cu formula standard. 

 

B.3.2.1.2.2. Perimetrul de responsabilitate al altor directii operationale 

 

Tinand cont de complexitatea si dimensiunea procesului ORSA, de riscurile, scenariile adverse si portofoliile 

luate in considerare, alte departamente pot fi implicate in cadrul acestui proces, in principal in: 

- evaluarea ipotezelor folosite in cadrul scenariilor adverse in raport cu principalele riscuri; 

- evaluarea riscurilor pe orizontul prospectiv al planului strategic; 

- integrarea rezultatelor in procesul decizional. 

 

B.3.2.1.3. Organe de administratie si conducere 

 

Comitetul de Management al Riscurilor monitorizeaza implementarea politicii ORSA, monitorizeaza periodic 

riscurile cu care se confrunta societatea in vederea asigurarii unui nivel acceptabil de risc si valideaza rezultatele 

procesului ORSA, inainte de a fi supuse aprobarii conducerii administrative. 
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Comitetul de Audit monitorizeaza eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, dupa caz, si de management al 

riscurilor din cadrul entitatii. 

Conducerea administrativa aproba in cadrul procesului de evaluare a riscurilor si solvabilitatii: ipotezele 

utilizate, rezultatele si planurile de actiune propuse, raportul ORSA. 

 

B.3.2.2. Metodologii de evaluare a riscurilor si a solvabilitatii actuale si prospective 

 

Groupama Asigurari S.A. desfasoara procesul ORSA in acord cu cerintele regimului Solvabilitate II si 

beneficiaza de suportul si experienta Grupului. Etapele principale si metodologiile aplicate pentru autoevaluarea 

riscurilor si a solvabilitatii sunt: 

• Analiza si evaluarea profilului de risc; 

• Analiza deviatiei profilului de risc de la ipotezele care stau la baza calculului SCR;   

• Determinarea fondurilor proprii eligibile in viziune prospectiva si in cazul scenariilor adverse;  

• Calculul necesarului de capital pe orizontul prospectiv (PSO); 

• Identificarea necesitatii globale de solvabilitate si a masurilor de control a riscurilor.   

 

B.3.2.3 Frecventa de realizare a ORSA 

 

Procesul ORSA este realizat cel putin o data pe an si ori de cate ori profilul de risc este modificat semnificativ, 

fiind aplicat pe intreg perimetrul de activitate a societatii. Procesul ORSA va fi demarat in mod ad-hoc in urma 

producerii unui eveniment exceptional, intern sau extern, eveniment care are un impact durabil asupra profilului 

de risc sau solvabilitatii societatii, sau care determina o revizuire completa a guvernantei. 

 

B.3.3. Guvernanta modelului partial intern  

Nu se aplica. 

 

B.4. Sistemul de control intern 

 

B.4.1. Descriere a sistemului de control intern  

 
Implementarea unui sistem de control intern cuprinzator si eficient pentru Groupama Asigurari S.A. este un 

obiectiv prioritar pentru a consolida securitatea operatiunilor, a controla rezultatele si a satisface cerintele de 

reglementare. 

Controlul intern al Groupama Asigurari S.A face parte din cadrul de control intern al Grupului, in care 

organizarea si principiile sunt definite in politica de control intern si politicile conexe. 
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Implementarea sistemului de control intern in Groupama Asigurari S.A. are la baza  legile si reglementarile 

referitoare la controlul intern, nationale si europene, care ii sunt aplicabile in mod specific, precum si 

reglementarile interne (politici, regulamente, norme, proceduri, cod de conuita), Politica de control intern a 

Grupului, Politica de conformitate a Grupului, recomandari ale Grupului, Politica de control intern a Groupama 

Asigurari S.A., Politica de conformitate a Groupama Asigurari S.A. si politici conexe. 

In plus fata de aceste cerinte de reglementare, punerea in aplicare a unui sistem de control intern este pentru 

Groupama Asigurari S.A. o problema strategica esentiala pentru pastrarea intereselor sale, a clientilor sai, a 

partenerilor, actionarilor si a angajatilor si chiar a existentei sale in cazul unui eveniment major. 

Groupama Asigurari S.A. in baza legislatiei valabile, a strategiei si reglementarilor interne, are instituit, un 

sistem de control intern care include : 

 Un mediu de control care constituie cadrul general ce permite societatii sa-si gestioneze riscurile si sa-si 

stabileasca masurile de control; 

 Instrumentele si procedurile utilizate pentru a identifica, evalua si controla riscurile si un set organizat 

de proceduri si rapoarte pentru a se asigura ca Comitetul Executiv al societatii monitorizeaza permanent 

modificarile expunerii si eficacitatea controalelor. 

Sistemul de control intern la nivelul Groupama Asigurari S.A. se bazeaza pe: 

• Existenta organigramelor, definitii de functii si delegari de autoritate clare; 

• Rolul esential al ierarhiei in controlul activitatilor angajatilor; 

• Separarea corecta a functiilor (vanzari, contabilitate, back office si monitorizare a riscurilor) si 

minimizarea conflictelor de interese; 

• Existenta procedurilor operationale care sa acopere toate activitatile; 

• Existenta unor reguli, instrumente si organizarea masurarii, monitorizarii si controlul riscurilor; 

• Calitatea, securitatea si integritatea informatiilor de contabilitate si de gestiune; 

• Calitatea datelor (exhaustivitatea, exactitatea si adecvarea) pentru gestionarea si modelarea riscurilor si 

a deciziilor de management; 

• Importanta controalelor contabile si a misiunilor de audit; 

• Calitatea si securitatea sistemelor informatice; 

• Existenta Planurilor de continuitate si recuperare a activitatilor adaptate si testate in mod regulat; 

• Existenta unor mecanisme de control ale activitatilor externalizate. 

Similar cu modelul Grupului, in Groupama Asigurari S.A. exista comitete specializate, ale caror roluri si 

responsabilitati sunt definite de regulamente, cu rol important in consolidarea nivelului de maturitate al functiilor 

cheie. 

In Groupama Asigurari S.A., obiectivele sistemului de control intern sunt adaptate intr-un mod pragmatic 

societatii, in functie de structura ei organizatorica, corespunzator naturii si complexitatii activitatii societatii, 

pentru a asigura controlul riscurilor asociate cu aceste activitati precum si respectarea regulamentelor, a 

reglementarilor legale si a normelor grupului. 

Controlul intern este integrat in desfasurarea activitatilor. El se bazeaza pe angajamentul conducerii si pe 

implicarea tuturor angajatilor. 
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B.4.2. Implementarea functiei de control intern si conformitate 

 

In Groupama Asigurari S.A., functia de control intern si conformitate este asigurata de catre Directia de Control 

Intern, Conformitate si Antifrauda, care se afla in directa subordine a Directorului General, conform Deciziei 

Consiliului de Administratie. 

Functia de control intern si conformitate este considerata a fi functie-cheie alaturi de managementul riscului, 

audit intern si functia actuariala. Aceasta respecta principiul independentei fata de functiile operationale si suport 

pe care le monitorizeaza si controleaza. 

Functia de control intern si conformitate este parte din sistemul de control intern. Aceasta implementeaza un 

sistem de monitorizare a conformitatii care este documentat, adecvat activitatilor si trebuie sa respecte 

standardele minime ale Grupului. 

Principiile de exercitare si de aplicare a functiei sunt precizate in Politica de conformitate, dezvoltata avand la 

baza Politica de conformitate a Grupului. 

Functia de control intern si conformitate interactioneaza cu Departamentul de Control Permanent si Conformitate 

al Grupului, care analizeaza punerea in aplicare si eficacitatea controalelor efectuate in cadrul entitatilor..  

 

B.5. Functia de audit intern 

 

B.5.1. Organizarea si aria de interventie a auditului intern 

 

Functia de audit intern este atasata Consiliului de Administratie a Groupama Asigurari S.A.. Ea nu depinde 

ierarhic de niciun responsabil din aria operativa. 

Activitatea de audit intern se desfasoara pe baza planului anual de audit intern. Elaborarea planului anual si 

actualizarea acestuia este sarcina responsabilului cu functia de audit intern in urma identificarii activitatilor, 

operatiunilor si proceselor supuse auditului.  

Planul devine operational numai dupa aprobarea lui de catre Conducerea Administrativa.   

In vederea elaborarii planului de audit se au in vedere urmatoarele : 

- timpul scurs de la ultima misiune de audit; 

- profilul de risc si evaluarea riscurilor identificate; 

- strategia si obiectivele prioritare ale companiei; 

- deficiente ale sistemului de control intern identificate; 

- capacitatea de cuprindere a personalului si resursele aferente  acestei activitati; 

 In afara celor enumerate mai sus, in elaborarea planului de audit se tine cont si de interviurile cu 

principalele persoane responsabile de activitatea companiei (conducera executiva) in identificarea subiectelor 

de interes si asteptari, de mediul extern sau de evolutia evenimentelor curente si de solicitari ale Grupului sau 

ale Comitetului de Audit.  
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Misiunile de audit sunt: 

- de asigurare - implica obiectivul auditorului intern de a evalua probele pentru a oferi o opinie 

independenta sau concluzii cu privire la un proces, un sistem sau alte subiecte ; 

- de consultanta - au ca obiectiv al auditorului, elaborarea unor recomandari de forma in legatura cu o 

tema / subiect, la solicitarea conducerii administrative sau executive. 

 

Auditul intern are acces liber la toate documentele necesare pentru indeplinirea misiunii lui. Informatiile trebuie 

sa-i fie furnizate de conducatorii unitatilor auditate/departamente din Groupama Asigurari S.A., intr-un termen 

rezonabil dar si compatibil cu buna desfasurare a misiunii si planificarii acesteia. 

 

Pe parcursul misiunii de audit au loc informari referitoare la constatari si stadiul misiunii si obligatoriu la final 

impreuna cu conducatorul unitatii teritoriale auditate/seful departamentului auditat, au loc discutii cu privire la  

observatiile semnificative si recomandarile emise. 

In etapa finala a misiunii, se elaboreaza proiectul de raport ce este prezentat responsabilului auditului intern. 

Dupa revizuirea de catre responsabilul auditului intern, proiectul de raport este prezentat si conducatorului 

unitatii auditate care are dreptul sa formuleze raspunsuri si observatii la continutul raportului. 

 

Raportul de audit contine si recomandari care trebuie sa conduca la implementarea unor actiuni. 

Recomandarile sunt clasificate in functie de prioritate. Termenele de implementare a actiunilor se agreaza de 

catre conducatorul structurii auditate impreuna cu responsabilul misiunii de audit. 

 

Responsabilul cu functia de audit trebuie sa stabileasca si sa mentina un sistem care sa permita monitorizarea 

actiunilor intreprinse ca urmare a recomandarilor emise  in baza rapoartelor de audit comunicate. 

 

Auditul Intern comunica cel putin trimestrial conducerii administrative, conducerii executive si functiei de 

control intern rezultatele verificarilor si eventualele disfunctiuni. Este obligatoriu sa semnaleze imediat 

conducerii administrative si conducerii executive situatiile de o gravitate speciala.   

 

B.5.2. Principiile de functionare ale auditului intern  

 

 Independenta si confidentialitatea: 

 Functia de audit intern este o functie cheie. Ea nu depinde ierarhic de niciun responsabil din aria 

operativa. 

 Pozitia functiei in cadrul structurii organizatorice garanteaza independenta si autonomia pentru a nu 

fi compromisa obiectivitatea procesului de audit. 
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 Toate materialele elaborate de structura de audit intern (planuri de audit, norme si proceduri 

interne, etc.) ce trebuie aprobate de consiliul de administratie, sunt prezentate initial spre avizare 

Comitetului de audit. 

 Auditorilor interni implicati in activitatea de audit nu trebuie sa le fie incredintate responsabilitati 

operative, iar daca provin dintr-o functie anterioara din zona operativa, nu pot verifica activitatea 

desfasurata de ei insisi in trecut in aria operationala din care au facut parte, daca nu a trecut cel 

putin un an, de la schimbarea acesteia. 

 Consiliul de Administratie garanteaza accesul personalului implicat in activitatea de audit intern la 

toate structurile societatii si la intreaga documentatie, inclusiv la informatii privind activitatile 

externalizate. 

 Auditorii interni trebuie sa fie prudenti in utilizarea informatiilor colectate in exercitarea activitatii 

si sa asigure protejarea acestor informatii. Toti auditorii au obligatia pastarii secretului profesional 

privind informatiile pe care le obtin in timpul misiunilor de audit, precum si privind concluziile 

rezultate. 

 

  Prevenirea conflictelor de interese : 

 Un auditor intern intern recrutat din cadrul companiei nu poate fi alocat pe o misiune de audit 

in structura din care provine mai repede de un an de la preluarea in cadrul directiei de audit 

intern si nici audita activitati sau functii pe care le-a indeplinit anterior el insusi. 

 Un auditor care a finalizat o misune de audit intr-un anumit sector/ unitate functionala 

structurala al companiei poate aplica pentru un post deschis in acel sector doar dupa o perioada 

de minim un an de la finalizarea misiunii de audit. 

 Auditorii au obligatia de a informa, inaintea demararii unei misiuni de audit, asupra legaturilor 

personale, familiale sau a oricaror alte legaturi cu unul sau mai multi angajati din perimetrul 

auditat. 

 

B.6. Functia actuariala 

 

B.6.1. Previzionarea  

 

Cadrul general pentru evaluarea rezervelor in concordanta cu reglementarile Solvabilitate II este definit de Grup 

si calculul realizat de Groupama Asigurari S.A. este subiectul unui control de nivel 2 al functiei actuariale din 

cadrul Grupului. 

Functia actuariala din cadrul Groupama Asigurari S.A. stabileste si actualizeaza maparea datelor si a sistemelor 

informatice utilizate in rezervare, impreuna cu descrierea procesului de colectare a datelor si realizeaza calculele. 

Verifica daca datele cheie sunt controlate inainte de realizarea calculului: reconciliere cu datele contabile, 

completitudine a portofoliilor modelate, si consistenta cu datele din anii anteriori, etc. 
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Toate rezervele tehnice inregistrate in conturile societatii trebuie sa fie evaluate sub cadrul Solvabilitate II. 

Functia actuariala a Groupama Asigurari S.A. se asigura ca metodele folosite sunt justificate si documentate, 

segmentele de risc sunt in concordanta cu Solvabilitate II, si aproximarile folosite sunt proportionale functie de 

materialitatea, natura si complexitatea riscurilor. 

Pentru datele care permit folosirea de aproximari actuariale ce se bazeaza pe modele de previzionare a fluxurilor 

de capital, calculele conduc la o evaluare a incertitudinii asociate cu estimarea prin analize de senzitivitate a 

ipotezelor cheie modelate, si in asigurari generale, printr-o aproximare probabilistica a distributiei rezervelor 

pentru daune. 

In ariile unde astfel de aproximari nu furnizeaza rezultate fiabile (portofolii pre amici, datele istorice sunt vagi, 

etc.) functia actuariala se asigura ca estimarile folosite sunt acceptabile. 

Procesul de rezervare include o analiza a diferentelor provenite din model, diferentele de la un an la celalalt, si 

impactul actualizarii datelor. 

Rezultatele si concluziile principale din aceste analize sunt incluse in raportul functiei actuariale a Groupama 

Asigurari S.A., pregatit anual si prezentat Consiliului de Administratie. 

 

B.6.2. Subscrierea 

 

Functia actuariala a Groupama Asigurari S.A. face analize asupra procedurilor noilor produse lansate, asupra 

cum sunt determinate tarifele, si portofoliile monitorizate. Se asigura in particular ca modificarea preturilor tine 

cont de riscurile adiacente, si ca orice diferente fata de recomandarile tehnice sunt identificate si fac subiectul 

unor actiuni corective. Concluziile principale ale acestui proces sunt incluse in raportul anual prezentat 

consiliului de administratie. 

 

B.6.3. Reasigurarea  

 

Functia actuariala a Groupama Asigurari S.A. analizeaza programul de reasigurare in termeni de adecvare cu 

profilul la risc si efectele produse in scenariile adverse, cum sunt cele prezentate in raportul ORSA si cele 

implementate conform formulei standard. Principalele concluzii sunt incluse in raportul anual prezentat 

Consiliului de Administratie, care deasemenea raporteaza actionarilor Groupama Asigurari S.A.. 
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B.7. Externalizarea  

 

B.7.1. Obiectivele politicii de externalizare 

 

Conform Politicii interne privind externalizarea activitatilor, toate angajamentele de externalizare trebuie 

formalizate prin incheierea unor contracte in forma scrisa, care sa asigure o alocare clara a drepturilor si 

obligatiilor fiecarei parti. Totodata, contractele vor contine clauze specifice externalizarii, in conformitate cu 

legislatia aplicabila. 

Contractul trebuie sa defineasca in mod clar care sunt activitatile care se externalizeaza, care sunt standardele de 

performanta si sistemul / dreptul de control exercitat de asigurator.  

Fiecare activitate externalizata trebuie sa fie urmarita de catre un responsabil din cadrul Groupama Asigurari 

S.A. Acesta va realiza supravegherea activitatii in aceeasi maniera in care un manager asigura supravegherea 

activitatilor interne.   

Responsabilul din partea furnizorului este persoana de contact pentru toate schimburile de informatie intre cele 

doua parti. Acesta urmareste din punct de vedere operational prestatia si informeaza activ responsabilul din 

cadrul Groupama Asigurari S.A. pentru activitatea externalizata in cazul in care intervine un eveniment 

susceptibil de a afecta negativ calitatea prestatiei.  

In cazul incetarii contractului intre cele doua parti, Groupama Asigurari S.A. poate decide fie sa re-internalizeze 

activitatea, fie sa o incredinteze unui alt furnizor.  

De asemenea, pentru fiecare activitate externalizata, trebuie sa existe un plan de reversibilitate inainte de 

contractarea externalizarii oricarei activitati.  

Acest plan trebuie sa prevada in mod special: 

- Strategiile de renuntare la externalizare; 

- Identificarea posibilelor alternative; 

- Analiza fezabilitatii optiunii alese; 

- O analiza cost/beneficii a optiunii; 

- Descrierea masurilor de luat pentru o punere in aplicare rapida; 

- Verificarea periodica a solutiei alese. 

 

B.7.2. Monitorizarea externalizarii unei activitati semnificative sau critice  

 

Groupama Asigurari S.A. trebuie sa se asigure ca furnizorul de servicii externalizate va respecta cantitatea si 

calitatea serviciilor solicitate/prevazute prin contract prin monitorizarea acestuia.  

Modalitati de exercitare a controlului care se aplica riscurilor asociate externalizarii activitatii sunt 

urmatoarele: 
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- Aprobarea activitatilor externalizate se face numai de catre Consiliul de Administratie si Conducerea 

Executiva; 

- Externalizarea se face numai in baza unor contracte scrise care cuprind in termeni clari responsabilitatile 

fiecarei parti; 

- Monitorizarea permanenta a mediului de lucru al prestatorului de servicii externalizate precum securitatea, 

puterea financiara si impactul oricarui eveniment extern asupra prestatorului, precum si a performantei 

activitatii externalizate; 

- Efectuarea controlului permanent asupra activitatii externalizate; 

- Efectuarea unor misiuni de audit din partea directiei de Audit Intern a Groupama Asigurari S.A., analizarea 

rezultatelor auditorilor efectuate de auditul furnizorului si de auditorii externi.  

Proprietarul de proces se asigura ca se realizeaza revizuiri periodice si cuprinzatoare a relatiilor de 

externalizare din aria sa de responsabilitate, pentru a identifica orice riscuri noi care ar putea sa apara.  

In functie de caracterul critic al relatiei de externalizare, aceste revizuiri pot fi efectuate de mai multe ori in 

cursul unui an.  

 

B.7.3. Furnizori de servicii externe majore sau critice 

 

La data de referinta a prezentului raport, in baza aprobarilor Consiliului de Administratie, principalele procese 

externalizate, in totalitate sau partial, precum si furnizorii acestora au fost: 

- Recuperare creante din riscuri financiare: Coface, EOS-KSI, Kruk. Recuperarea creantelor din riscuri 

financiare este gestionata si prin efort propriu, apelandu-se la externalizare in cazul in care masurile 

interne esueaza; 

- Regularizare daune carte verde cu parteneri care desfasoara activitatile specifice in alte state decat 

Romania (unde societatea nu are reprezentare directa): Avus Internationale Schadensregulierungen, 

Dekra Claims International, Intereurope Ag European law service, / alti parteneri, societati specializate 

- Servicii regularizare daune aferente asigurarilor de calatorie: EUROP ASSISTANCE HUNGARY KFT. 

- Constatari de specialitate si evaluari daune pentru marfa transportata in baza unor asigurari facultative 

cargo si instrumentarea dosarelor de dauna aferente, - constatari de specialitate si evaluari avarii / daune 

produse la / de nave (si altele asimilate), instalatii portuare etc. si instrumentarea dosarelor de dauna 

aferente, - efectuarea de inspectii de risc si evaluari in vederea emiterii de asigurari cargo si navale cu 

parteneri specializati. 

- consultanta juridica in cazuri determinate, reprezentare in fata instantelor de judecata (cabinete de 

avocatura, societati civile profesionale etc.). 

- Servicii de arhiva: Iron Mountain S.R.L.  

 

B.8. Alte informatii 

Nu se aplica 
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C.  PROFILUL DE RISC 
 

C.1. Risc de subscriere 

 

C.1.1. Expunere anticipata la riscul de subscriere 

 

C.1.1.1. Metode de identificare si evaluare a riscului de subscriere 

 

Identificarea si evaluarea riscurilor de subscriere fac parte din sistemul de management al riscului descris in 

sectiunea B.3.1. Sistemul de management al riscurilor. 

Riscurile de subscriere sunt structurate in categoriile de mai jos, conform clasificarii Solvabilitate II: 

 Produse de Asigurari Generale si asimilabile Asigurari Viata: 

- Riscul asociat primelor de asigurare – determinat de modificarea nefavorabila a nivelului 

obligatiilor asociate daunelor care pot sa apara in viitor si care sunt mai mari decat cele 

anticipate la stabilirea tarifelor (din cauza unor fluctuatii in ceea ce priveste momentul 

aparitiei, frecventa si gravitatea evenimentelor asigurate); 

- Riscul de catastrofa - riscul generat de evenimente extreme sau extraordinare, care nu au fost 

luate in calculul primei de asigurare (determinat de nivelul semnificativ de incertitudine asociat 

ipotezelor de stabilire a tarifelor si provizioanelor); 

- Riscul de neadecvare a rezervelor – determinat de cresterea rezervelor de dauna ca urmare a 

reevaluarii sau a unei schimbari nefavorabile intre suma reala a platilor aferente daunelor si 

estimarea acestora in cadrul rezervelor; 

- Riscul de reziliere. 

 Produse de Asigurari Viata si asimilabile Asigurari  Viata: 

- Risc de mortalitate: risc de majorare a provizioanelor tehnice datorat unei cresteri a ratei de 

mortalitate; 

- Risc de longevitate: risc de majorare a provizioanelor tehnice datorat unei scaderi a ratei de 

mortalitate; 

- Risc de invaliditate: risc de majorare a provizioanelor tehnice datorat unei deteriorari a starii de 

sanatate a asiguratilor; 

- Risc de rascumparare: risc generat de modificarea ratelor de rascumparare, de reziliere, de 

reducere (a sumei asigurate); 

- Risc de cheltuieli: risc generat de variatiile cheltuielilor de gestiune a contractelor de asigurare 

- Risc de revizuire: risc generat de revizuirea sumei rentelor; 
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- Risc de catastrofa: risc generat de evenimente extreme care nu sunt incluse in sub-riscurile 

precedente. 

 Produse de asigurari de Sanatate 

- Riscuri de prime si rezerve;  

- Risc de cheltuieli: risc generat de variatiile cheltuielilor de gestiune a contractelor de asigurare; 

- Risc de catastrofa: risc generat de evenimente extreme care nu sunt incluse in sub-riscurile 

precedente. 

Pentru fiecare categorie mentionata mai sus sunt identificate riscurile importante. 

 

C.1.1.2. Descrierea riscurilor semnificative 

 

Tinand cont de activitatea si pozitionarea sa pe piata, societatea este expusa in principal riscurilor de subscriere 

din activitatea de asigurari generale (prime, rezerve si catastrofe naturale). 

Riscul de subscriere aferent portofoliului non-viata ramane in continuare cel mai important, masurile de control 

implementate mentinand expunerea in limitele acceptate. Groupama Asigurari S.A. nu a identificat o evolutie 

semnificativa a riscului de subscriere care sa determine o schimbare a profilului de risc.   

Riscurile de prime si rezerve aferente portofoliului non-viata beneficiaza de o diversificare importanta, pe de o 

parte, intre liniile de business, si pe de alta parte intre segmentele de clienti (persoane fizice, persoane juridice, 

fermieri, etc.). 

Mai mult decat atat, Groupama Asigurari S.A. a implementat un sistem de management al riscurilor din 

activitatea de asigurare care consta intr-un ansamblu de principii si reguli referitoare la subscriere si 

provizionare, precum si un sistem de reasigurare flexibil si adecvat. 

 

C.1.2. Concentrarea riscului de subscriere 

 

In cadrul profilului de risc o contributie semnificativa o au riscurile de neadecvare a tarifelor si rezervelor, 

diversificarea semnificativa intre liniile de business fiind una din masurile principale de mitigare a riscuului de 

subscriere.  

Mentinerea unui profil de risc echilibrat este o componenta esentiala a strategiei de management a riscurilor 

prezentata in capitolele anterioare si se bazeaza pe: 

- Dispersia riscului in ceea ce priveste liniile de business non-viata, viata si sanatate, portofoliul de clienti 

(persoane fizice, persoane juridice, fermieri, etc), precum si diversificarea geografica;  

- O abordare prudenta in ceea ce priveste activitatea de subscriere, de gestionare si supraveghere a 

portofoliului si de provizionare; 

- Un program adecvat de reasigurare in raport cu portofoliul preluat in asigurare. 
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Monitorizarea si controlul riscului de concentrare constituie una din preocuparile importante in cadrul sistemului 

de gestiune a riscurilor, urmarind ca societatea sa aiba capacitatea de a face fata unei potentiale acumulari a 

sumelor cu titlu de despagubire. 

Procedurile de identificare a situatiilor de acumulare a riscului, de analiza si control a expunerii sunt detaliate in 

cadrul politicii de subscriere. 

 

C.1.3. Tehnici de atenuare a riscului de subscriere 

 

Managementul riscului de subscriere al companiei se bazeaza pe urmatoarele elemente fundamentale: 

- Definirea clara a riscurilor care pot fi subscrise si a riscurilor care trebuie excluse; 

- Politica de subscriere, cu accent pe preventia si diminuarea riscurilor de subscriere datorate 

primelor si rezervelor neadecvate precum si a riscului de catastrofa; 

- Program de reasigurare adecvat riscurilor subscrise. 

 

C.1.3.1. Politica de subscriere si provizionare 

 

In concordanta cu strategia Societatii, politica de subscriere si provizionare defineste principiile de management 

al activitatii de subscriere si de gestiune a riscurilor ce deriva din aceasta.  

Politica de subscriere si de constituire a rezervei de dauna defineste principiile, regulile si procedurile adoptate 

pentru:  

− Organizarea si gestionarea produselor de asigurare si a pachetelor complexe de asigurare, 

− Definirea strategiei generale de subscriere, 

− Organizarea activitatii de subscriere si gestionare a instrumentelor de lucru, 

− Gestiunea daunelor si a rezervelor. 

Politica de subscriere si de constituire a rezervei de dauna este aliniata politicii generale de subscriere si de 

provizionare a Grupului si tine cont de planul strategic de dezvoltare validat de Grup, caracteristicile proprii ale 

Groupama Asigurari S.A. si ale pietei, respectand reglementarile in vigoare.  

Documentatia aferenta activitatii de subscriere (conditii de asigurare, norme de subscriere, reguli si proceduri 

etc.) este elaborata in conformitate cu prevederile contractelor de reasigurare (cu mentionarea acoperirilor si a 

excluderilor, pentru fiecare linie de produs in parte).  

In ceea ce priveste politica de gestionare a daunelor, aceasta se bazeaza pe 2 principii: calitatea instrumentarii 

orientata catre asteptarile clientilor si implementarea de metode pentru controlul cheltuielilor cu daunele. 

Calculul rezervelor tehnice este responsabilitatea Groupama Asigurari S.A. si se realizeaza in baza procedurilor 

Societatii, a legislatiei in vigoare si a standardelor Grupului. 
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Ca parte a policii societatii, preventia joaca un rol important in diminuarea riscurilor, astfel ca sunt derulate 

numeroase proiecte de educare si informare in spiritul unei veritabile culturi bazate pe proximitate si 

responsabilitate. 

Beneficiind de o solida expertiza a Grupului din care face parte, Groupama Asigurari S.A.urmareste sa isi 

respecte anagajamentul fata de client, cu solutii care integreaza atat partea de prevenire si mitigare a riscurilor 

cat si partea de asigurare. 

 

C.1.3.2. Reasigurare 

 

Pilonii centrali ai activitatii de reasigurare externa desfasurata de Groupama Asigurari S.A. si subsidiarele sale, 

pot fi definiti dupa cum urmeaza:  

  Focus pe formele neproportionale de reasigurare: 

Marimea Grupului si modalitatile de control ce au fost definite au facut posibila aceasta preferinta pentru 

contractele de reasigurare neproportionale ce permit intr-o egala masura si limitarea valorilor de prima cedata.  

 Alegerea leaderilor de reasigurare dintre reasiguratori recunoscuti 

Groupama  este unul dintre cele mai importante grupuri ce activeaza pe piata europeana de asigurari; din acest 

motiv alegerea reasiguratorilor nu se face doar dupa criteriile stabilite prin Security List, dar si pe baza reputatiei 

reasiguratorilor si disponibilitatii acestora de a asigura in contractelele de reasigurare obligatorii sau facultative 

cei mai buni termeni si conditii si de a pastra parteneriatul cu Groupama Asigurari S.A. pe perioade lungi de 

timp, astfel incat sa fie in interesul ambelor parti.  

  Limitarea utilizarii reasigurarii facultative 

Se urmareaste punerea in practica a acestui principiu in special prin adaptarea capacitatii contractelor de 

reasigurare obligatorii astfel incat sa corespunda sumelor asigurate sau limitelor aferente majoritatii politelor din 

portofoiu, dar si printr-o acoperire cat mai larga a tipologiei de riscuri reasigurate.  

 Utilizarea brokerilor de reasigurare in conformitatea cu valoarea adaugata pe care acestia o produc 

Acest principiu doreste sa recunoasca, dincolo de simpla activitate de intermediere, si valoarea adaugata pe care 

un broker o poate aduce in cadrul acestui proces prin consultanta pe care o ofera in ceea ce priveste structurarea 

programelor de reasigurare sau prin serviciul de modelare a expunerii la riscurile catastrofice, precum si prin cel 

de recuperare a daunelor.  

Dincolo de criteriul financiar, brokerii selectati de catre Groupama Asigurari S.A. pentru plasarera programelor 

sale de reasigurare,  sunt evaluati si prin prisma competentelor, disponibilitatii si calitatii serviciului prestat, 

densitatea retelei, capacitatii de inovare, abilitatii de a inflenta negocierile etc.  

Groupama Asigurari S.A. organizeaza o data la 2-3 ani o licitatie prin care, in functie de criteriile descrise mai 

sus, isi alege un panel de brokeri cu care lucreaza pe diferite programe de reasiguare, pana la urmatoarea licitatie.  
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C.1.4. Senzitivitatea la riscul de subscriere 

 

Senzitivitatea la riscul de subscriere a fost analizata luand in considerare principalii factori de risc la care poate fi 

expusa societatea. Astfel, in raport cu profilul de risc, analizele de senzitivitate au avut in vedere: 

- riscul de rezerva aferent liniei de business considerate cu o volatilitate ridicata; 

- riscul de catastrofa. 

 

C.2. Riscul de piata 

 

C.2.1 Expunerea la riscul de piata 

 

Tabelul de mai jos prezinta expunerea la riscul de piata la sfarsitul anului 2016: 

 

Instrumente financiare 31/12/2016 in mii lei 

Obligatiuni 774.362 

Actiuni (cotate+necotate)  

8.804 

Fonduri mutuale 42.663 

Active structurate  

Numerar si depozite 62.409 

 

Active tangibile (real estate) 75.414 

Unit Linked  

Derivate 17 

Altele  

Total 963.669 
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C.2.1.1. Evaluarea riscurilor 

 

C.2.1.1.1. Masuri de atenuare 

 

Identificarea riscurilor si masurile de atenuare a acestora sunt prezentate in capitolul B.3.1.2. 

 

C.2.1.1.2. Lista a riscurilor semnificative 

 

Groupama Asigurari S.A este o societate compozita. 

Defalcarea cerintelor de capital descrise la punctul E.2.1 prezinta ponderarea riscului de piata pe SCR de baza si 

diversificarea dintre submodulele (piata, Life, Non-Life, sanatate, contrapartida). 

 

C.2.2. Concentrarea riscului de piata 

 

Concetrarea riscului de piata este evitata in primul rand prin diversificare si prin sistemul de limite secundare. 

In acest sens, pentru portofoliul de actiuni gestionat prin intermediul unui fond de investitii se va constitui un 

portofoliu de actiuni in care se vor respecta limitele pe emitent impuse inten. Global, diversificarea/concentrarea 

se va urmari prin calculul expunerii pe emitentii de actiuni prin insumarea expunerilor directe si indirecte.  

Pentru portofoliul de obligatiuni suverane diversificarea se asigura prin investirea in obligatiuni cu scadente 

diferite in cadrul unui an calendaristic.  

Pentru portofoliul de obligatiuni corporative diversificarea se asigura prin sistemul de limite secunadre – limite 

de concentrare pe emitent.  

 

C.2.3. Tehnici de atenuare a riscului de piata 

 

Aceste strategii sunt definite in functie de tipul de risc din politica de risc ALM/Investitii. Diminuarea riscului de 

piata este asigurata in principal prin strategia de diversificare si prin limitele pe clase de active. 

Sistemul de limitare a riscului a fost definit la nivelul Grupului si al entitatilor din Grup pentru a asigura 

mentinerea unui raport de solvabilitate compatibil cu apetitul de risc. 

Pe partea de activ, limitele primare (pe principalele clase de active) si secundare (in cadrul fiecarei clase de 

active) sunt definite luand in considerare capacitatea de rezistenta la socuri simultane asupra activelor. Aceasta 

are drept scop: 

- limitarea detinerii de active riscante (actiuni, bunuri imobiliare, credite ...) ; 

- definirea unui necesar minim de numerar ; 

- evitarea  concentrarilor (pe emitenti, sectoare, tari ...) in cadrul portofoliilor de actiuni si obligatiuni . 
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In cazul in care sunt depasite limitele, reducerea expunerii la risc poate fi realizata prin vanzarea de 

active riscante sau reorientarea politicii de investitii.  

Consiliul de Administratie a Groupama Asigurari S.A. a aprobat in Politica de gestiune a activelor si 

pasivelor si a riscurilor investitionale in cadrul Groupama Asigurari S.A. stabilirea unor strategii de acoperire 

non-speculative, ferme sau facultative, impotriva riscurilor de dobanda, de scadere a pietei de actiuni, imobiliare 

si de curs valutar. Astfel, Groupama Asigurari S.A. poate folosi urmatoarele elemente pentru diminuare riscului 

de piata :  

- riscul de rata a dobanzii (swap pe dobanzi si contract forward) ; 

- riscul de credit si contrapartida (CDS) ;  

- riscul de piata a actiunilor (optiuni, swap pe actiuni) ;  

- riscul valutar (FX) (Optiuni, FX forward, swap pe curs valutar (CCS) ;  

Avand in vedere profilul de activitate, Departamentul de Investitii va folosi instrumente financiare derivate 

numai pentru protejarea portofoliului impotriva riscului valutar si a riscului de rata a dobanzii. Notionalul nu 

poate depasi 100% din expunerea tipului de activ.  

Aceste instrumente pot lua urmatoarele forme urmatoarelor strategii :  

- Strategii de protejare a actiunilor prin cumpararea/vanzarea de optiuni (reinnoire sau optimizare); 

- managementul riscului de credit, prin achizitionarea de "Credit default swap" (CDS), in limita acestor 

expuneri; 

- strategii de protectie impotriva cresterii ratelor de dobanda prin achizitionarea de "caps", "swaptions" 

sau a altor derivative pentru a reduce riscul ratei de dobanda; 

- schimbarea ratei fixa cu rata variabila prin utilizarea swap-urilor pe rata dobanzii ; 

- implementarea de contracte "forward" cu scopul reducerii riscul de moneda .  

Aceste strategii pot fi tranzactionate pe pietele reglementate sau pe piete OTC dar in general pe piete OTC. 

Pretul este negociat cu mai multe contrapartide asigurandu-se «cea mai buna executie ». Toate tranzactiile cu 

derivative efectuate pe piete OTC se vor efectua din 1 martie 2017 conform reglementarilor EMIR « European 

Market Infrastructure Regulation » cu apel in marja si apel de reducere la depasirea sumei minime de transfer 

stabilita in fiecare contract.  

Groupama Asigurari S.A. nu detine la 31.12.2016 contractele incheiate cu contrapartidele bancare pe 

instrumentele derivate mentionate mai sus.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Raport privind Solvabilitatea si Situatia Financiara – Groupama Asigurari S.A. 57 

C.2.4. Sensitivitatea la riscul de piata 

 

Analiza de senzitivitate se efectueaza la nivelul portofoliului de actiuni, obligatiuni, alte monede decat 

RON, si active imobiliare. Testele de stres care s-au efectuat sunt:  

o Cresterea ratelor de dobanda ; 

o Scaderea pietelor de actiuni si imobiliare ;  

o Evolutia nefavorabila a spread-urilor pentru obligatiunile corprative si o parte din cele 

suverane ;  

o Deprecierea monedei nationale . 

Rezultatele testelor de stres indica faptul ca Groupama Asigurari S.A. este in capacitatea de a absorbi 

eventualele socuri. 

  

C.3. Riscul de credit 

 

C.3.1. Expunerea la riscul de credit 

 

Riscul de credit acoperit este riscul de pierdere survenit in urma intrarii neasteptate in insolventa a 

contrapartidelor, sau orice alt debitor la care societatea expusa, conform riscului de contrapartida. Acestea 

corespund riscurilor aferente modelului “contrapartida” din formula standard.  

Acestea sunt incluse in urmatoarele categorii conform clasificarii Solvabilitate II: 

 Riscul de insolventa al reasiguratorilor; 

 Riscul de insolventa al bancilor, custode ale conturilor societatii; 

 Riscul de insolventa al oricarui debitor, altul decat cei prezentati mai sus, in particular pentru creante 

de la intermediari si asigurati. 

Riscul legat de deteriorarea calitatii creditului si, in extrema, insolventa emitentilor de titluri de valoare, este 

tratat ca risc de piata. 

 Riscul de insolventa al reasiguratorilor 

Riscul de insolventa cel mai des se intampla in urma uneia sau mai multor pierderi care duc la un proces de 

recuperare de la unul sau mai multi reasiguratori. 

Pentru a atinge valori care pot pune in pericol sustenabilitatea unuia sau mai multor reasiguratori, este posibil ca 

evenimentul in cauza sa aiba un impact semnificativ si asupra pietelor financiare; atacurile din 11 Septembrie 

2001 si caderea bursei care a urmat ilustreaza un astfel de eveniment. 

Totusi, trebuie notat ca aceste evenimente, ca si criza financiara din 2008, nu au condus la insolventa 

reasiguratorilor Grupului. 
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C.3.2. Concentrarea riscului de credit 

 

Groupama SA, reasigurator principal al Groupama Asigurari S.A., reprezinta un risc de concentrare. 

Totusi, masurile de siguranta puse in practica limiteaza acest risc, si Groupama SA (detalii sunt prezentate in 

paragraful 3.3) este in special atenta la diversificarea reasiguratorilor externi si implementarea masurilor de 

siguranta cu aceste contrapartide. 

 

C.3.3. Tehnici de atenuare a riscului de credit 

 

Cesiunea implica transferul unei parti din riscurile acceptate de compania cedenta catre reasigurator, 

calitatea reasiguratorilor trebuie examinata periodic pentru a controla si limita riscul de credit asupra 

reasiguratorilor terte parti. Departamentul de Cesiuni Externe si Reasigurare al Groupama SA instruieste si 

conduce comitetul de reasigurare care revizuieste si valideaza o lista a reasiguratorilor aprobati pentru toate 

cedarile externe ale societatilor, parte din Grup, conform mai multor criterii (solvabilitate, calificativ extern, 

abilitatea de a acoperi nevoile, suport, etc.). 

Lista acestor reasiguratori este revizuita de 2 ori pe an. In decursul unui an, se asigura monitorizare permanenta 

pentru a adapta calificativele in comitetul de reasigurare, in urma unor modificari c ear putea afecta solvabilitatea 

acestora.Pentru plasamentele externe in reasigurare, este obligatoriu ca reasiguratorii contactati sa fie pe lista 

Comitetului de Reasigurare al Grupului. 

 

C.3.4. Sensitivitatea la riscul de credit 

 

Testele de rezistenta la riscul de insolventa ale reasiguratorului sunt realizate prin simulari de teste de stres ale 

riscurilor considerate majore pentru Groupama S.A., reasiguratorul intern. 

In plus, testul de rezistenta pentru riscul de neplata a creantelor s-a realizat prin cresterea ratei de neplata a 

clientilor si intrarea in insolventa a unui intermediar in asigurari. 

 

C.4. Riscul de lichiditate 

 

C.4.1. Expunerea la riscul de lichiditate 

 

Riscul de lichiditate este riscul de a fi in imposibilitatea de a putea ceda/vinde active in conditii de pret 

normale (neajustate) in vederea onorarii angajamentelor financiare ale Groupama Asigurari S.A. in momentul in 

care acestea devin exigibile. Gestiunea riscului de lichiditate se rezuma la :  

 Implemetarea masurilor de urmarit pe portofoliul de active lichide : 

- ponderea Instrumentelor cu venit fix nelichide in total portofoliu de Instrumente cu venit fix ; 
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- ponderea ajustarilor de valoare (rezervei AFS)  aferente  instrumentelor cu venit fix nelichide in total 

rezerva AFS.  

- esalonarea fluxurilor de trezorerie pe partea de activ si pe partea de pasiv ;  

 Implementarea mai multor limite de risc, influentand  alocarea  activelor financaire ;  

- o limita primara pe clasa de active « Cash » fixand nivelul minim de detinere in alocarea de active ;  

- limite secundare, fixand nivelul maxim de detinere pentru active lichide (actiuni necotate, fonduri 

imprumutate, produse structurate) ; 

- gap-ul de durata in cadrul strategiei de investitii ;  

 Previzionarea fluxurilor de numerar tehnice pe un orizont de 6 luni pe baza datelor istorice 

si a ratelor de crestere previzionate de companie si zona de prime brute subscrise, daune, 

comisioane platite etc ; Fluxurile de Numerar Tehnice (provenite din activitatea de baza) 

impreuna cu Fluxurile de numerar de pe portofoliul de active trebuie sa acopere in primul 

rand nevoile de lichiditate din zona de Pasive (datorii) restul fiiind destinat investitiilor.  

 

C.4.2. Concentrarea riscului de lichiditate 

 

Activele foarte lichide sunt reprezentate de un portofoliu de depozite la termen (cu maturitate sub 1 luna 

aproximativ 90% din portofoliu). Pentru diversificare, respectiv reducerea riscului de concentrare si lichiditate se 

folosesc aproximativ 10 banci comerciale locale cu o limita secundara de maxim 10% expunere pe o banca daca 

se mentine limita de 10% din total active in cash indiferent de nivelul expunerii pe cash care variaza intre 0%-

10%. Diversificarea depozitelor si cash-ului pe mai multe banci comerciale la 31.12.2016 corelata cu analiza de 

credit solida pe fiecare emitent arata lipsa riscului de lichiditate pe acest portofoliu.  

Riscul de lichiditate nu este concentrat nici la nivelul portofoliului de Obligatiuni datorita sistemului de limite 

primare si secundare: Ponderea obligatiunilor corporative in total active este de 15% (in general obligatiunile 

corpoarative nu sunt instrumente foarte lichide). La 31.12.2016 ponderea obligatiunilor corporative in total 

active este de sub 10%.  

 

C.4.3. Tehnici de atenuare a riscului de lichiditate 

 

Categoriile de limite secundare au obiectiv atat limitarea concentrarii (tari, monede, sectoare, emitenti) cat si 

controlul lichiditatii. De exemplu, o limita de concentrare de nu mai mult de 1% pe fiecare emitent notat BBB, 

reduce si riscul de lichiditate al portfoliului, limita nepermitand expunerea cu o suma foarte mare pe un emitent.  

Acest risc este monitorizat zilnic, pe langa incadrarea in limitele secundare si primare, se urmareste acoperirea 

zilnica a datoriilor societatii din numerarul disponibil provenit din incasarile zilnice de prime brute subscrise si 

scadentele activelor.  

In general, atat garantiile oferite de reasiguratori cat si cerintele minime de trezorerie permit acoperirea unor 

posibile evenimente catastrofice si de mare amploare. Astfel, recursul la operatiunile de vanzare/rascumparare 

este punctual si ar permite gestionarea unor situatii exceptionale.   



 
 

Raport privind Solvabilitatea si Situatia Financiara – Groupama Asigurari S.A. 60 

 

C.4.4. Sensitivitatea la riscul de lichiditate 

 

In cazul in care un eveniment major s-ar produce, la vanzari consecutive pe piata titlurilor de stat, ar penaliza 

valoarea de rascumparare, insa volumele s-ar putea vinde intrucat detinerile Groupama Asigurari S.A. de titluri 

de stat raportat la dimensiunea pietei nu sunt foarte mari.  

In cazul unei deplasari in sus a curbei de randament, valoarea de rascumparare ar fi penalizata pe langa ajustarea 

pretului datorata riscului de dobanda si de o prima de lichiditate.  

La nivelul pietei locale, instrumentele mai putin lichide sunt obligatiunile corporate si titlurile de stat cu durata 

de 10 ani. Expunerea Groupama Asigurari S.A. pe aceste categorii este limitata : obligatiuni corporate sub 10% 

din total active financiare, iar titluri de stat cu durata de 10 ani, sub 5% din total instrumente cu venit fix. Putem 

adauga in cazul obligatiunilor corporate ca, desi acestea nu se tranzactioneaza, un ordin de vanzare in piata este 

absorbit rapid datorita cererii de catre investitori a acestui tip de obligatiuni cat si unei piete « sarace » in 

emisiuni.  

In prezent, nu se fac teste cantitative privind riscul de lichiditate pe portofoliul de obligatiuni. 

 

C.5. Risc operational 

 

C.5.1. Expunerea la risc operational 

 

C.5.1.1. Metode de identificare a riscurilor 

 

 Riscul operational reprezinta riscul de inregistrare a unor pierderi din cauza unor procese interne 

inadecvate sau a unor disfunctionalitati, a personalului sau a sistemelor proprii ori a unor evenimente externe. 

Identificarea riscurilor operationale se efectueaza pornind de la un nomenclator de riscuri, analizand expunerea 

in cadrul tuturor proceselor de business, suport sau de conducere, tinand cont de dimensiunea si complexitatea 

acestora. 

Cartografia proceselor si a riscurilor operationale, precum si sistemele de control implementate trebuie 

actualizate periodic si trebuie sa aiba in vedere: 

- schimbarile in mediul extern, schimbarile din organizatie si/sau dezvoltarea de activitati noi care ar putea genera noi 

riscuri; 

- rapoartele de monitorizare si planurile de actiune menite sa intareasca anumite masuri de control al riscurilor. 

Evaluarea eficacitatii sistemului de management al riscurilor operationale este efectuata pentru a se asigura ca riscurile 

operationale nu expun societatea la o crestere a necesarului de capital calculat prin formula standard. 
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C.5.1.2. Descrierea riscurilor semnificative 

 

In cadrul profilului de risc, dintre riscurile operationale analizate folosind criterii cantitative sau calitative, 

amintim urmatoarele: atacuri informatice, indisponibilitatea sistemelor, riscul de spalare a banilor si finantare a 

actelor de terorism, frauda, riscul reputational, alte riscuri de neconformitate.  

 

C.5.2. Concentrarea riscului operational 

 

Variatele modalitati de control a riscurilor operationale dezvoltate de entitate asigura gestionarea prompta a 

acestora si reduc posibilitatea de concentrare. 

Societatea acorda atentie sporita masurilor de reducere a vulnerabilitatilor care pot fi generate de utilizarea 

sistemelor informatice prin: 

- aplicarea politicilor de securitate informatica dezvoltate in conformitate cu politicile Grupului si cu 

legislatia in vigoare ;  

- monitorizarea constanta a indicatorilor de control si de risc;  

- efectuarea periodica a testelor de penetrare;  

- testarea planului de recuperare in caz de dezastru si evaluarea capacitatii de interventie in caz de 

incidente; 

- imbunatatirea continua a sistemului de securitate. 

 

C.5.3. Tehnici de reducere a riscului operational 

 

Strategia de reducere a riscurilor operationale 

Reducerea riscurilor operationale este definita ca orice actiune (sau decizie de a nu actiona), adoptata in mod 

intentionat pentru a reduce frecventa, gravitatea sau impredictibilitatea incidentelor. 

Principiul adoptat pentru reducerea riscurilor operationale se bazeaza pe implementarea masurilor de control al 

riscului adaptate in functie de gravitatea acestuia si in concordanta cu principiile Grupului : 

- Controale permanente, ca masura de preventie; 

- Planuri de continuitate a activitatii, ca masura de protectie; 

- Securitatea sistemelor informatice; 

- Securitatea bunurilor si a persoanelor. 

Sistemul de control permanent 

Controlul permanent este implementat cu scopul de a controla riscurile care pot perturba buna functionare a 

proceselor si a obiectivelor de business: autocontrol, controale operationale efectuate conform procedurilor, 

controale manageriale (ierarhice), controale automate sau manuale, limite de autoritate, separarea functiilor; 

control de nivel 2 efectuat de echipe dedicate, independente de procesul controlat, altele. 
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Planul de continuitate a activitatii 

Planuri de continuitate a activitatii care sa ii permita societatii sa isi desfasoare activitatea in cazul unor 

evenimente extreme, care conduc la indisponibilitatea cladirilor sau la indisponibilitatea resurselor umane.  

Securitatea sistemelor IT 

Securitatea sistemelor informatice, inclusiv planul de recuperare in caz de dezastru este testat periodic si supus 

unui proces continuu de imbunatatire. 

 

C.5.4. Sensibilitate la riscul operational 

 

Metodologia de evaluare a riscurilor operationale majore consta in : 

-estimarea cantitativa a impactului folosind doua scenarii diferite ca intensitate si probabilitate de aparitie 

(median si extrem); 

- estimarea calitativa a impactului asupra imaginii sau reputatiei; 

- identificarea unui potential impact din punct de vedere juridic sau legal (daca este cazul); 

- aprecierea nivelului de eficienta si eficacitate a masurilor de control implementate. 

In cazul in care nu exista date istorice suficiente sau reprezentative pentru evaluarea unei categorii de risc, 

evaluarea riscurilor operationale este efectuata pe baza experientei proprietarilor de risc sau a celor mai bune 

practici. 

 

C.6. Alte riscuri material 

 

Nu se aplica 

 

C.7. Alte informatii 

 

Nu se aplica 
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D. EVALUARE IN SCOPUL SOLVABILITATE II 
 

Principiile si metodele de evaluare ale bilantului economic conform cerintelor de raportare Solvabilitate II, sunt 

descriese mai jos: 

 

D.1. Active 

 

D.1.1. Fond commercial 

 

Nu se aplica. 

 

D.1.2. Cheltuieli de achizitie reportate 

 

Cheltuielile de achizitie reportate nu sunt recunoscute in regimul de Solvabilitate II si prin urmare, sunt evaluate 

la zero. 

 

D.1.3. Active  necorporale 

 

Activele necorporale cuprind programele informatice (software) si licentele achizitionate sau dezvoltate. 

Active necorporale nu pot fi recunoscute si evaluate in bilantul economic Solvabilitate II la alta valoare decat 

zero, cu exceptia cazului in care pot fi vandute separat si se poate demonstra ca exista o piata activa pentru 

activele necorporale identice sau similare.  

In aceasta etapa, ca masura de prudenta, aceste active necorporale sunt evaluate la zero in bilantul economic  

Solvabilitate II. 

 

D.1.4. Creante privind impozitul amanat 

 

Nu se aplica. 

 

D.1.5. Excedentul beneficiilor din pensii 

 

Nu se aplica. 
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D.1.6. Imobilizarile corporale detinute pentru uz propriu 

 

Imobilizarile corporale detinute pentru uz propriu cuprind in principal cladirile, terenurile si mijloacele fixe  

Imobilizarile corporale sunt evaluate la valoarea lor justa in bilantul economic conform principiilor Solvabilitate 

II. Aceasta valoare justa este determinata pe baza raportului de reevaluare (efectuat intr-un interval de maxim 

cinci ani) de catre un expert autorizat. 

Cladirile si terenurile recunoscute in bilantul intocmit conform cerintelor de raportare locala sunt evaluate initial 

la cost amortizat ce corespunde costului de achizitie diminuat cu amortizarea cumulata. Periodic, cladirile si 

terenurile sunt reevaluate in principal din ratiuni fiscale, iar evaluarea este efectuata de catre un expert autorizat 

independent. 

Mijloacele fixe sunt evaluate la cost amortizat ce corespunde costului de achizitie diminuat cu amortizarea 

cumulata si ajustat cu eventualele provizioane pentru depreciere. 

 

D.1.7. Investitii (altele decat Fonduri de Unit-Linked/Index-Linked)  

 

  D.1.7.1. Investitii imobiliare (altele decat cele pentru uz propriu) 

 

Nu se aplica. 

 

D.1.7.2. Participatii 

 

Societatea utilizeaza in prezent modelul bazat pe cost pentru evaluarea Participatiilor recunoscute in bilantul 

economic Solvabilitate II.  

 

D.1.7.3. Actiuni, instrumente cu venit fix, fonduri de investitii, titluri colaterizate 

 

Actiunile, instrumentele cu venit fix, fondurile de investitii si activele colaterizate sunt recunoscute in bilantului 

economic Solvabilitate II la valoarea de piata. 

Valoarea de piata se determina urmarind valoarea justa ierarhica. In cazul existentei unui piete active, valoarea 

de piata se determina pe baza cotatiei “BID” din piata de la momentul evaluarii. 

Daca nu exista o piata activa, valoarea de piata se determina pe baza unor modele de evaluare ce folosesc date 

observabile. Daca nu sunt disponibile nici date observabile, atunci se folosesc date neobservabile ca parametrii 

de baza ai modelului.  

In bilantul intocmit conform standardelor locale, o parte din portofoliul de instrumente cu venit fix sunt evaluate 

la cost amortizat. 
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D.1.8. Instrumente derivate 

 

Majoritatea derivativelor (swap pe ratele de dobanda, contracte forward FX, caps etc) sunt evaluate prin metode 

standard de evaluare ce utilizeza date observabile (contractual forward) dar si pe baza pretului primit de la 

contrapartida contractului (optiuni CALL, PUT, etc).  

Riscul de contrapartida nu este luat in calcul la determinarea valorii de piata a derivativelor, neavand un impact 

semnificativ.  

 

D.1.9. Depozite la termen, altele decat numerarul 

 

Depozitele altele decat numerarul sunt in general depozite la termen. Evaluarea se face prin metoda costului 

amortizat.  

 

D.1.10. Alte investitii 

 

Nu se aplica. 

 

D.1.11. Active de tipul Unit-Linked si Index Linked  

 

Activele detinute sub forma Fondurilor de Unit-Linked sau Fondurilor de Index-Linked sunt contracte in care 

riscul este transferat in totalitate clientului.  

Activele detinute sub forma Fondurilor de Unit-Linked sau Fondurilor de Index-Linked sunt evaluate prin 

metoda marcarii la piata (i.e. daca piata este activa se utilizeaza pretul de piata din data eveluarii, daca piata nu 

este activa se folosesc metode tehnice de evaluare cu date observabile. 

Daca nu sunt disponibile nici date observabile se folosesc variabile neobservabile solicitand un anumit grad de 

rationament. In cazul fondurilor administrate in prezent activele detinute sub forma Fondurilor de Unit-Linked 

sau Fondurilor de Index-Linked se evaluaza pe baza datelor observabile.  

Activele detinute sub forma Fondurilor de Unit-Linked sau Fondurilor de Index-Linked sunt evaluate la valoare 

justa atat in bilantul intocmit conform standardelor locale cat si in bilantul economic Solvabilitate II.  

 

D.1.12. Garantii si ipoteci 

 

In aceasta categorie sunt incluse in principal garantiile gestionarilor.  

 

  D.1.13. Imprumuturi aferente politelor de asigurare 

 

Nu se aplica. 
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D.1.14. Sume recuperate din contracte de reasigurare sau rezerve tehnice allocate 

 

Nu se aplica. 

 

D.1.15. Alte active 

 

D.1.15.1. Depozite la societati cedente 

 

Nu se aplica. 

 

D.1.15.2. Creante provenite din operatiuni de asigurare directa 

 

Creantele din operatiuni de asigurare (activitatea directa si acceptari in reasigurare) reprezinta sumele datorate de 

asigurati, intermediarii in asigurari, co-asiguratori, alti asiguratori precum si alte parti terte in legatura cu 

activitatea de asigurare. 

Creantele din asigurare sunt evaluate la valoarea contabila in bilantul economic conform cerintelor de raportare 

Solvabilitate II. 

 

D.1.15.3. Creantele provenite din operatiuni de reasigurare 

 

Creantele provenite din operatiuni de reasigurare reprezinta sumele la care are dreptul societatea conform 

contractelor sale de reasigurare, altele decat rezervele tehnice cedate.  

Acestea cuprind creantele de la reasigurator cu privire la daunele stabilite pentru asigurati sau beneficiari. 

Creantele provenite din operatiuni de reasigurare sunt evaluate la valoarea contabila in bilantul economic 

conform cerintelor de raportare Solvabilitate II. 

 

D.1.15.4 Alte creante (cu exceptia asigurarii) 

 

In categoria alte creante sunt incluse in principal sumele estimate a fi recuperate de la debitorii din regrese. 

Alte creante sunt evaluate la valoarea contabila in bilantul economic conform cerintelor de raportare 

Solvabilitate II. 

Creantele din regrese sunt prezentate nete de provizionul pentru depreciere. 

 

D.1.15.5. Actiuni proprii 

 

Nu se aplica. 
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  D.1.15.6 Creante privind capitalul subscris si nevarsat  

 

Nu se aplica. 

 

D.1.15.7 Numerar si echivalente de numerar 

 

Numerarul si echivalentul de numerar include casa si conturile la banci precum si depozitele cu o scadenta mai 

mica de trei luni. 

 

D.1.15.8. Alte active – care nu sunt prezentate in liniile anterioare 

 

In categoria alte active sunt prezentate in principal cheltuielile inregistrate in avans.  

 

D.2. Rezerve tehnice 

 

D.2.1. Metode pentru calculul si analiza diferentelor dintre evaluarea rezervelor in 

situatiile financiare statutare si evaluarea conform cerintelor de Solvabilitate II 

 

Paragrafele de mai jos prezinta metoda folosita pentru evaluarea rezervelor tehnice sub regimul Solvabilitate II, 

formate din cea mai buna estimare a angajamentelor si marja de risc aferenta, valori ce sunt detaliata la nivel de 

linie de activitate. 

 

D.2.1.1. Best estimate Daune Asigurari Viata  

 

Cea mai buna estimare, inainte de actualizare (tinand cont de rata dobanzii fara risc), inainte de 

aplicarea cheltuielilor de gestionare a daunelor si inainte de luarea in considerare a riscului de insolventa a 

reasiguratorilor, porneste de la triunghiurile bazate pe daunele intamplate sau daunele platite cumulate, brute sau 

nete de regrese, functie de disponibilitatea datelor, respective brute sau nete de reasigurare, functie de existenta 

acestora. In cazul in care triunghiurile nete de reasigurare nu sunt disponibile, cea mai buna estimare neta de 

reasigurare se calculeaza prin aplicarea unei rate obtinute in baza datelor contabile intre partea neta si cea bruta, 

pe an de accident. 

Pentru produsele/clasele de asigurare unde aceste metode nu furnizeaza rezultate credibile (portofolii pre amici, 

date istorice vagi, etc.), functia actuariala se asigura ca estimarile folosite sunt acceptabile. 

Estimarea costurilor ultime este efectuata in baza datelor extrase inainte de 31 Decembrie. Daca un 

eveniment major se intampla intre data de extragere a datelor si 31 Decembrie, costul ultim se ajusteaza pentru a 

include aceste evenimente. 
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Ratele de lichidare a daunelor aplicate costului ultim permit determinarea istoricului beneficiilor platite 

pentru a fi luate in calculul celei mai bun estimari a rezervei de dauna. Valoarea prezenta a celei mai bune 

estimari se calculeaza la nivel de linie de activitate prin aplicarea curbei ratei de dobanda fara risc crescuta cu 

prima de volatilitate fluxurilor viitoare de trezorerie (beneficii si cheltuieli). Similar, rezerva actualizata aferenta 

reasiguratorilor se obtine din transfer, incluzand ajustarea pentru riscul de intrare in insolventa a reasiguratorilor. 

Ajustarea pentru riscul probabil de intrare in insolventa a reasiguratorilor se calculeaza prin formula simplificata 

prezentata in articolul 61 din Regulamentul Delegat (UE) 2015/35. 

 

D.2.1.2. Best estimate rezerva de prima - Asigurari Generale 

 

Primele viitoare nu sunt luate in considerare in calculul celei mai bune estimari pentru rezerva de prima, 

in cazul activitatii de asigurari generale. Impactul acestora este considerat nematerial. Aceasta ipoteza conduce la 

neluarea in considerare a rezultatelor viitoare pe aceste contracte. 

Cea mai buna estimare a rezervei de prima se calculeaza prin aplicarea ratei combinate economice la rezerva de 

prima necastigata inregistrata in situatiile financiare. Aceasta rata tine cont de: 

 Rata de dauna medie bruta estimata in baza ratei de dauna ultima din anii anteriori; 

 Rata cheltuielilor, exclusiv cheltuielile de achizitie (pentru consistenta cu primele propuse); 

 Rata de actualizare estimata in baza curbei ratei de dobanda fara risc crescuta cu prima de volatilitate si 

fluxurile de trezorerie din daunele previzionate; 

 Rata dintre soldul reasigurarii si prima bruta subscrisa, tinand cont de primele cedate previzionate, 

cheltuiala medie cu daunele cedate, probabilitatea de intrare in insolventa a reasiguratorilor si 

actualizarea aferenta partii cedate. 

 

D.2.1.3 Rezerve tehnice pentru activitatea de viata 

 

Toate rezervele tehnice inregistrate in situatiile financiare statutare trebuie evaluate conform ghidurilor 

Solvabilitate II. 

Principiile de evaluare difera depinzand de perimetrul luat in considerare cu 2 tipuri de evaluare: 

- Un asa numit perimetru “modelat”:  

o Modelare deterministica prin proiectarea angajamentelor care nu implica distribuirea asimetrica, in 

special pentru urmatoarele produse: asigurari de grup, asigurari de viata associate produselor bancare; 

Perimetrul “nemodelat” pentru care instrumentul de proiectare este nepotrivit sau disproportionat relativ la 

materialitatea scazuta a angajamentelor. Functia actuarialase asigura ca aproximarile folosite in calculul celei 

mai bune estimari sunt acceptabile (rezervele tehnice inregistrate in situatiile financiare statutare sunt majorate 

proportional cu parte din castigurile/pierderile nerealizate legate de aceste reserve). 

Calculul celei mai bune estimari bruta de reasigurare este realizat pe grupuri omogene de contracte. Agregarea 

datelor poate fi facuta fara pieredere de informatii sau cu o pierdere limitata, si fara impact major in evaluare. 
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Fluxurile de trezorerie viitoare sunt previzionate functie de caracteristicile produsului, folosind reguli biometrice 

si comportamentale bazate pe istoricul societatii, daca aceste date sunt disponibile si in suficiente ca numar, sau 

in baza tabelelor unor institutii reglementate, posibil a fi ajustate cu un coeficient obtinut in baza experientei 

proprii, in caz contrar. 

Aceste fluxuri de trezorerie sunt actualizate prin aplicarea curbei ratei de dobanda fara risc plus prima de 

volatilitate. 

Efectele acoperirii reasigurarii sunt limitate pe activitatea de viata. Impactul nesemnificativ a condus la 

mentinerea celei mai bune estimarii pe partea cedata la nivelul rezervelor tehnice cedate inregistrate in situatiile 

financiare. 

 

D.2.1.4. Marja de risc (Asigurari de Viata si Asigurari Generale) 

 

Marja de risc, reprezentand costul estimate al cresterii cerintei de capital solvabil pentru acoperirea obligatiilor, 

se calculeaza intr-o maniera simplificata conform Articolului 58 din Regulamentul delegat (UE) 2015/35. 

Metoda simplificata se bazeaza pe durata rezervelor tehnice: marja de risc este egala cu cerinta de capital 

solvabil ajustata la 31.12.2016, inmultit cu costul de capital (6%), si cu durata modificata a pasivelor brute la 

31.12.2016, precum si cu factorul de actualizare pentru 1 an, corespunzand ratei de dobanda fara ajustari in 

2017, neajustata pentru volatilitate. 

Cerinta de capital (SCR) ajustata utilizata se calculeaza plecand de la ipotezele urmatoare: 

 riscul de piata rezidual se considera nul; 

 riscul de contrapartida: recalculul cerintei de capital considerand conturile bancare fara risc de 

contrapartida; 

 riscul de subscriere; 

 riscul operational: recalcularea prin introducerea unui nou plafon, functie de cerinta de capital de baza, 

determinata pe baza modulelor calculate, tinand cont de ipotezele mentionate mai sus 

Nu s-a luat in considerare absorbtia pierderilor din impozitele amanate si nici corectia pentru volatilitate. 

Alocarea pe clasa de asigurari Solvabilitate II a marjei de risc se realizeaza proportional cu riscurile. 

 

D.2.1.5. Explicatii ale diferentelor dintre evaluarile rezervelor tehnice conform cerintelor de 

solvabilitate si evaluarile in situatiile financiare 

 

Rezervele tehnice prezentate in situatiile financiare statutare sunt evaluate in concordanta cu legislatia la nivel 

national pentru societatile de asigurare. 

Comparand cu situatiile financiare statutare auditate, evaluare pe Solvabilitate II implica inlocuirea unor estimari 

conservative a angajamentelor fata de contractantii asigurarilor cu cea mai buna estimare a viitoarelor fluxuri de 

trezorerie actualizate cu rata dobanzii fara risc (rezervele “Cea mai buna estimare”), la care se adauga o marja de 

risc explicita reprezentand costul cresterii capitalului pentru a acoperi valoarea cerintei de capital marginala 

asociata cu acoperirea acestor pasive. 
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Diferentele intre rezervele tehnice si rezervele “Cea mai buna estimare” provin din metode incomparabile: 

- Pentru activitatea de asigurari generale: estimari comparative versus estimari medii, reserve neactualizate 

versus actualizare cu rata dobanzii fara risc, luand in considerare probabilitatea de intrare in insolventa a 

reasiguratorilor, etc.; 

- Pentru activitatea de asigurari viata: rezervele tehnice inregistrate in situatiile financiare statutare sunt 

evaluate in baza principiului prudentei. Cea mai buna estimare a fluxurilor de trezorerie viitoare include 

rata daunei asteptata, nivelul ratei de dobanda, nesiguranta privind veniturile financiare viitoare si abilitatea 

de a furniza rate garantate, reevaluand rata garantata, rascumparari structural si ciclice, cheltuieli legate de 

administratea contractelor si activelor, si castigurile sau pierderile nerealizate. 

 

D.2.2. Incertitudinea cu privire la valoarea provizioanelor tehnice 

Pe durata studiilor actuariale, senzitivitatile asupra celei mai bune estimari si analiza variatiei au fost facute. 

Coordonate de functia actuariala, aceste analize confirma integritatea calculului celei mai bune estimari. 

 

D.2.3. Impactul masurilor asupra garantiilor pe termen lung si tranzitorii 

 

D.2.3.1. Masuri cu privire la garantiile pe termen lung 

 

In comun cu diferitele angajamente si pentru evaluarea rezervelor tehnice, Groupama Asigurari S.A.: 

 Nu foloseste ajustarea de egalizare la care se face referire in articolul 77 b din Directiva 2009/138/CE; 

 Nu utilizeaza masuri de tranzitie asupra ratei de dobanda fara risc, la acre se face referire in articolul 

308c din Directiva 2009/138/CE. 

 Utilizarea primei de volatilitate la care se face referire in articolul 77e din Directiva 2009/138/CE. 

Efectele reducerii la 0 a acestei corectii sunt prezentate in urmatorul tabel: 

 

Data 31/12/2016 in mii lei 
Cu prima de voaltilitate 

(Scenariul de baza) 

Fara prima de 

volatilitate 
Impact 

Rezerve tehnice (cea mai buna estimare si marja de risc) 766,299 766,128 -171 

Fondurile de capital eligibile sa acopere SCR 408,038 408,172 134 

Fondurile de capital eligibile sa acopere MCR 384,457 384,589 132 

SCR 300,290 300,267 -24 

MCR 133,850 133,836 -14 

Rata de acoperire SCR 136% 136% 3% 

Rata de acoperire MCR 287% 287% 0% 

In acest tabel, capitalul propriu eligibil include efectul reducerii la 0 a corectiei de volatilitate pentru evaluarea 

investitiilor capitalului detinute de entitate si incluse in activele bilantiere pentru solvabilitate. 
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D.2.3.2. Masuri de tranzitie pentru rezervele tehnice 

 

Groupama Asigurari S.A. nu utilizeaza masuri de tranzitie pentru rezervele tehice, conform cu articolul 308e din 

Directiva 2009/138/EC. 

 

D.3. Alte datorii 

 

D.3.1.  Datorii contingente 

 

Nu se aplica. 

 

D.3.2  Provizioane, altele decat rezerve tehnice 

 

In aceasta categorie sunt incluse in principal provizioanele pentru riscuri si cheltuieli evaluate in 

conformitate cu IAS 37. 

Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli reprezinta acele elemente a caror grad de previziune este incerta. 

 Recunoasterea unui provizion se realizeaza daca sunt indeplinite o serie de conditii: 

 Societatea are o obligatie curenta generata de un eveniment anterior; 

 Este probabil ca o iesire de resurse sa fie necesara pentru stingerea obligatie respectivei; 

 Este posibil sa fie realizata o estimare credibila a valorii provizionului. 

  Valoarea la care este recunoscut un provizion constituie cea mai buna estimare a cheltuielii necesare 

pentru decontarea obligatiei actuale la sfarsitul perioadei de raportare. 

 

D.3.3  Obligatii privind beneficiile pensii 

 

Nu se aplica. 

 

D.3.4.  Depozite primite de la reasiguratori 

 

Nu se aplica. 
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D.3.5.  Datorii privind impozitul pe profitul amanat 

 

Impozitele amanate sunt evaluate prin aplicarea cotei de impozitare de 16% asupra: 

- diferentelor temporare reprezentate de diferentele dintre valoarea economica a unui activ, respectiv pasiv, 

determinata conform prevederilor Solvabilitate II, si valorile sale fiscale; pierderile/castigurile nerealizate sunt de 

asemenea luate in considerare. In ceea ce priveste criteriile de identificare a diferentelor temporare si de separare 

a acestora de diferentele permanente, este luat in considerare regimul fiscal aplicabil fiecarui activ si pasiv. 

- creditelor fiscale si a pierderilor fiscale neutilizate; 

O datorie privind impozitul pe profitul amanat este intotdeauna recunoscuta in bilant. 

Cu toate acestea, un activ privind impozitul amanat este recunoscut numai pe baza unui test de recuperare: 

- in cazul in care datoria privind impozitul amanat este mai mare decat activul privind impozitul amanat atunci 

creanta privind impozitul amanat poate fi recunoscuta pe deplin, iar in anul 2016 datoriile privind impozitul 

amanat sunt mai mari decat activele; in caz contrar 

- o creanta privind impozitul amanat este recunoscuta in masura in care profiturile impozabile viitoare sunt 

probabile, ceea ce inseamna ca realizarea activului privind impozitul amanat este probabila conform strategiei de 

afaceri estimate in urmatorii 3 ani. 

Astfel calculate, impozitele amanate impacteaza necesarul de capital Solvabilitate II. 

In cadrul Solvabilitate II, daca este cazul, se continua analiza capacitatii impozitelor amanate de a acoperi 

pierderile. Ajustarea reflecta posibila compensare a pierderilor neprevazute prin diminuarea impozitelor 

amanate. 

 

D.3.6. Derivative 

Nu se aplica. 

 

D.3.7. Sume datorate institutiilor de credit 

Nu se aplica. 

 

D.3.8. Datorii financiare, altele decat cele datorate institutiilor de credit 

Nu se aplica. 

 

D.3.9. Datorii provenind din operatiuni de asigurare directa si sume datorate intermediarilor 

 

In aceasta categorie sunt incluse sumele datorate asiguratilor, altor asiguratori si intermediari in asigurare,  

asociate cu activitatea de asigurare. 

Datoriile cu scadenta mai mare de un an sunt supuse reevaluarii conform cerintelor de Solvabilitate II. 
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D.3.10. Datorii privind activitatea de reasigurare 

 

Datoriile din reasigurare consta in primele de plata pentru contractele de reasigurare. 

In aceasta categorie sunt incluse sumele datorate reasiguratorilor, asociate cu activitatea de reasigurare. 

Datoriile privind activitatea de reasigurare sunt evaluate la valoarea lor contabila in bilantul economic 

conform cerintelor de Solvabilitate II. 

 

D.3.11. Alte  datorii  

 

In aceasta categorie sunt incluse sumele datorate furnizorilor, angajatilor, obligatiile de plata la bugetul de 

Stat, Bugetul Asigurarilor de Sanatate. 

Acestea sunt evaluate la valoarea lor contabila in bilantul economic conform cerintelor de Solvabilitate II. 

 

D.3.12. Imprumuturi subordonate 

 

Conform specificatiilor tehnice, imprumuturile subordonate sunt reevaluate conform cerintelor de 

Solvabilitate II. In contabilitatea statutara imprumuturile subordonate sunt contabilizate  la costul amortizat 

si evaluate la sfarsit de an pe baza cursului oficial de schimb publicat de Banca Nationala a Romaniei. 

 

D.3.12. Alte datorii care nu au fost mentionate in liniile anterioare 

 

In aceasta categorie sunt incluse alte elemente de pasiv care nu au fost prezentate anterior. 

        

D.4. Alte informatii 

 

Nu se aplica
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E. MANAGEMENTUL CAPITALULUI 
 

E.1. Capitalul propriu 

 

E.1.1. Structura, valoarea si nivelul de acoperire a capitalului propriu si a capitalului auxiliar 

 

Comentariile de mai jos prezinta cifrele privind costul capitalului social prezentat in Anexa 7 (S.23.01). 

 Managementul capitalului 

Politica de management al capitalului entitatatii urmareste sa stabileasca un cadru al sistemului de management 

al capitalului pentru a asigura conformitatea cu regulamentele predominante. In acest scop, aceasta stabileste 

principiile de organizare, regulile si limitele aplicate la punerea in aplicare a proceselor operationale. 

Obiectivele principale ale Managementului capitalului in termen scurt, mediu si lung sunt: 

- Pentru a asigura entitatatii, nivelul capitalului permanent in conformitate cu cerintele de reglementare si 

de a gestiona volatilitatea marjei de solvabilitate cf. S2;  

- Pentru a asigura ca ratele  de solvabilitate sunt  mentinute si consistente cu obiectivul stabilit in cadrul 

intern de risc  si consistent cu riscul de apetit ; 

- Pentru a optimiza alocarea capitalului, bazata pe rentabilitatea realizata si estimata tinand seama de 

obiectivele de dezvoltare si apetitul de risc al societatii.  

 Determinarea capitalului propriu si a elementelor eligibile 

Capital propriu de baza consta in excedentul activelor asupra pasivelor conform cerintelor de Solvabilitate II 

(active net evaluate pentru scopuri de solvabilitate) plus datorii subordonate recunoscute in capitaluri proprii.  

 Capitalul auxiliar 

Nici un element auxiliar de capital nu au fost luate in considerare in calculul de capital propriu. 

 Datorii subordonate 

 Clasificarea capitalului propriu 

Clasificarea capitalului propriu a fost facuta in conformitate cu articolele 69 -79 din Regulamentul Delegat 

2015/35. Tabelul urmator prezinta defalcarea capitalului in disponibil si eligibil pentru a acoperi cerinta de 

capital de solvabilitate (SCR) si cerinta minima de solvabilitate(MCR). Astfel: 

- Provizionul de reconciliere este clasificat Rang 1;  

- Datoriile Subordonate sunt clasificate in conformitate cu Rangul 1, 2 sau 3 in functie de caracteristicile 

lor; 

- Activele privind impozitul amanat net sunt clasificate in Rang 3.  

Regulile de acoperire aplicate capitalului disponibil sunt cele descrise la articolul 82 din Regulamentul Delegat  

2015/35 si permite ajungerea la capitalul eligibil pentru a acoperi SCR si MCR. 
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E.1.2. Analiza diferentelor intre valoarea fondurilor proprii din contabilitatea statutara si 

fondurile proprii evaluate conform cerintelor de raportare Solvabilitate II 

 

Excedentul de active fata de pasive (active nete in bilantul evaluat in scopuri de solvabilitate) este suma dintre: 

  capitalul propriu prezentat in situatiile financiare ale societatii; 

 impactul asupra capitalului economic al tuturor reevaluarilor efectuate asupra elementelor de activ 

si pasive in timpul intocmirii bilantului la valoarea justa. 

Trecerea de la bilant la bilantul simplificat evaluat in scopuri de solvabilitate, elementele bilantiere sunt 

reevaluate, in functie de excedentul evaluat in cadrul calculelor pentru Pilonul I conform cerintelor de 

Solvabilitte II (castiguri sau pierderi de capital nerealizate, diferente intre rezervele tehnice si cele mai bune 

estimari etc.) Impactul asupra capitalurilor proprii al fiecarei reevaluari a bilantului este recunoscut in capitalul 

propriu pentru bilant evaluat in scopuri de solvabilitate in cadrul "provizioanelor de reconciliere", dupa luarea in 

considerare a unui impozit amaanat. 

Prin urmare, diferentele semnificative dintre capitalul propriu in situatiile financiare ale societatii si excedentul 

activului asupra pasivelor calculate in scopul solvabilitatii corespund diferentelor dintre evaluarile utilizate in 

situatiile financiare si cele folosite in bilant in scopuri de solvabilitate, compensate de impozitul amanat. 

 

E.2. Cerinta de capital solvabil si cerinta minima de capital  

 

E.2.1. Cerinta de capital solvabil (SCR) 

 

Valoarea cerintei de capital solvabil este determinate in concordanta cu formula standard descrisa in 

regulamentul delegate 2015/35 EU in 10 Octombrie 2014. 

Curba ratei de dobanda fara risc selectata este cea publicata de EIOPA lunar folosind prima de volatilitate. 

Mai jos este prezentata cerinta de capital solvabil impartita pe componente: 

31/12/2016 in k RON

SCR

300,290

Ajustments Basic SCR SCR op

-48,954 322,529 26,715

SCR Market SCR Health SCR Default SCR Life SCR Non Life SCR Intangible

60,636 3,693 85,907 15,396 245,307 0

 

 

La 31.12.2016, Societatea nu foloseste parametrii unici in formula standard sau calcule simplificate. 
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E.2.2. Cerinta minima de capital (MCR) 

 

Valoarea cerintei de capital minim la sfarsitul perioadei de referinta este de 133.850 mii lei. 

Cerinta minima de capital se estimeaza folosind metoda propusa in articolul 248 din regulamentul delegat 

2015/35 si se calculeaza trimestrial. Pentru fiecare trimestru si pentru sfarsitul de an, calculul cerintei minime de 

capital se bazeaza pe un calcul complet al rezervelor tehnice si volumelor de prime. 

 

E.3. Utilizarea submodulului "riscul de capital" bazat pe durata in calculul 

capitalului de solvabilitate cerut 

 

Masura de risc de capitaluri proprii bazata pe durata prevazuta la articolul 304 din Directiva 2009/138 / CE nu 

este aplicata de catre Societate. 

 

E.4. Diferente intre Standard Formula si orice model intern utilizat 

 

Nu se aplica 

 

E.5. Nerespectarea cerintelor minime de capital si nerespectarea cerintei de 

capital de solvabilitate 

 

Nu se aplica 

 

E.6. Alte informatii 

 

Nu se  aplica
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Lista QRT-urilor publice: 

 

 

 

Anexa 1 S.02.01.02 Bilantul 
Anexa 2 S.05.01.02 Prime, daune și cheltuieli pe linii de afaceri 
Anexa  3 S.12.01.02 Rezerve tehnice pentru asigurarea de viața și de sanatate SLT 
Anexa  4 S.17.01.02 Rezerve tehnice pentru asigurari generale 
Anexa  5 S.19.01.21 Daune din asigurarea generala 
Anexa  6 S.22.01.21 Impactul aplicarii masurilor pentru garanțiile pe termen lung și a masurilor tranzitorii 
Anexa  7 S.23.01.01 Fonduri proprii 
Anexa  8 S.25.01.21 Cerința de capital de solvabilitate – pentru societațile care aplica formula standard 
Anexa  9 S.28.01.01 

Cerința de capital minim – Atat activitatea de asigurare de viața, cat și activitatea de 
asigurare generala 
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S.02.01.02

Bilantul

K Ron
Valoare 

„Solvabilitate 
II”

C0010
Active

Imobilizări necorporale R0030 0

Creanțe privind impozitul amânat R0040 0

Fondul surplus aferent beneficii lor pentru pensii R0050 0

Imobilizări corporale deținute pentru uz propriu R0060 93,550

Investiți i  (altele decât activele deținute pentru contractele index-linked și unit-l inked) R0070 899,638

Bunuri (altele decât cele pentru uz propriu) R0080 0

Dețineri în societăți afi l iate, inclusiv participații R0090 23,675

Acțiuni R0100 5,628

Acțiuni – cotate R0110 5,628

Acțiuni – necotate R0120 0

Obligațiuni R0130 774,295

Titluri de stat R0140 694,547

Obligațiuni corporative R0150 79,748

Obligațiuni structurate R0160 0

Titluri de valoare garantate cu garanții  reale R0170 0

Organisme de plasament colectiv R0180 42,663

Instrumente derivate R0190 17

Depozite, altele decât echivalentele de numerar R0200 53,360

Alte investiți i R0210 0

Active deținute pentru contractele index-linkedși unit-l inked R0220 1,018

Împrumuturi și  credite ipotecare R0230 2,491

Împrumuturi garantate cu polițele de asigurare R0240 0

Împrumuturi și  credite ipotecare acordate persoanelor fizice R0250 0

Alte împrumuturi și  credite ipotecare R0260 2,491

Sume recuperabile din contracte de reasigurare pentru: R0270 36,854

Asigurare generală și asigurare de sănătate cu baze tehnice similare asigurării  generale R0280 36,854

Asigurare generală, fără asigurarea de sănătate R0290 36,791

Asigurare de sănătate cu baze tehnice similare asigurării  generale R0300 63

Asigurare de viață și asigurare de sănătate cu baze tehnice similare asigurării  de viață, fără asigurarea de sănătate și asigurarea de tip index-linked și unit-l inkedR0310 0

Asigurare de sănătate cu baze tehnice similare asigurării  de viață R0320 0

Asigurare de viață, fără asigurarea de sănătate și asigurarea de tip index-linked și unit-l inked R0330 0

Asigurare de viață de tip index-linked și unit-l inked R0340 0

Depozite pentru societăți cedente R0350 0

Creanțe de asigurare și de la intermediari R0360 247,889

Creanțe de reasigurare R0370 9,824

Creanțe (comerciale, nelegate de asigurări) R0380 23,345

Acțiuni proprii  (deținute direct) R0390 0

Sume datorate în raport cu elemente de fonduri proprii  sau fonduri inițiale apelate, dar încă nevărsateR0400 0

Numerar și echivalente de numerar R0410 9,058

Alte active care nu figurează în altă parte R0420 2,329

Total active R0500 1,325,996  
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Valoare 
„Solvabilitate 

II”
C0010

Pasive

Rezerve tehnice – asigurare generală R0510 741,528

Rezerve tehnice – asigurare generală (fără asigurarea de sănătate) R0520 731,300

Rezerve tehnice calculate ca întreg R0530 0

Cea mai bună estimare R0540 708,303

Marja de risc R0550 22,997

Rezerve tehnice – asigurarea de sănătate (cu baze tehnice similare asigurării  generale) R0560 10,228

Rezerve tehnice calculate ca întreg R0570 0

Cea mai bună estimare R0580 10,034

Marja de risc R0590 194

Rezerve tehnice – asigurarea de viață (fără asigurarea de tip index-linked și unit-l inked) R0600 23,791

Rezerve tehnice – asigurarea de sănătate (cu baze tehnice similare asigurării  de viață) R0610 0

Rezerve tehnice calculate ca întreg R0620 0

Cea mai bună estimare R0630 0

Marja de risc R0640 0

Rezerve tehnice – asigurarea de viață (fără asigurarea de sănătate și asigurarea de tip index-linked și unit-l inked)R0650 23,791

Rezerve tehnice calculate ca întreg R0660 0

Cea mai bună estimare R0670 18,714

Marja de risc R0680 5,076

Rezerve tehnice – asigurarea de tip index-linked și unit-l inked R0690 981

Rezerve tehnice calculate ca întreg R0700 0

Cea mai bună estimare R0710 981

Marja de risc R0720 0

Obligații  contingente R0740 0

Rezerve, altele decât rezervele tehnice R0750 8,469

Obligații  pentru beneficii  aferente pensii lor R0760 0

Depozite de la reasigurători R0770 0

Obligații  privind impozitul amânat R0780 32,302

Instrumente derivate R0790 0

Datorii  către instituții  de credit R0800 0

Obligații  financiare, altele decât datorii le către instituții  de credit R0810 0

Obligații  de plată din asigurare și către intermediari R0820 29,737

Obligații  de plată din reasigurare R0830 15,073

Obligații  de plată (comerciale, nelegate de asigurări) R0840 20,530

Datorii  subordonate R0850 50,351

Datorii  subordonate care nu sunt incluse în fondurile proprii  de bază R0860 0

Datorii  subordonate care sunt incluse în fondurile proprii  de bază R0870 50,351

Alte obligații  care nu figurează în altă parte R0880 16,747

Total obligații R0900 939,509

Excedentul de active față de obligații R1000 386,487  
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S.05.01.02

Prime, daune și cheltuieli pe linii de afaceri
K Ron

Asigurare 
pentru 

cheltuieli 
medicale

Asigurare de 
protecție a 
veniturilor

Asigurare de 
accidente de 

muncă și boli 
profesionale

Asigurare de 
răspundere 
civilă auto

Alte asigurări 
auto

Asigurare 
maritimă, 

aviatică și de 
transport

Asigurare de 
incendiu și alte 

asigurări de 
bunuri

Asigurare de 
răspundere 

civilă generală

Asigurare de 
credite și 
garanții

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090

Prime subscrise

Brut – Asigurare directă R0110 22,002 1,884 0 296,416 373,402 3,669 175,082 12,871 5,657
Brut – Primiri în reasigurare 
proporțională

R0120 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Brut – Primiri în 
reasigurareneproporțională

R0130

Partea reasigurătorilor R0140 170 268 0 8,677 365 797 23,801 658 366

Net R0200 21,832 1,616 0 287,739 373,037 2,872 151,281 12,213 5,291

Prime câștigate

Brut – Asigurare directă R0210 18,337 2,174 0 240,013 366,198 0 177,614 12,288 6,148
Brut – Primiri în reasigurare 
proporțională

R0220 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Brut – Primiri în reasigurare 
neproporțională

R0230

Partea reasigurătorilor R0240 173 268 0 8,677 365 797 23,800 658 366

Net R0300 18,164 1,906 0 231,336 365,833 3,137 153,814 11,630 5,782

Daune apărute

Brut – Asigurare directă R0310 4,871 573 0 161,510 227,057 2,172 85,933 8,331 3,333
Brut – Primiri în reasigurare 
proporțională

R0320 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Brut – Primiri în reasigurare 
neproporțională

R0330

Partea reasigurătorilor R0340 0 0 0 8,196 -23 -1,383 2,415 4,404 -1,405

Net R0400 4,871 573 0 153,314 227,080 3,555 83,518 3,927 4,738
Variațiile altor rezerve 
tehnice
Brut – Asigurare directă R0410 13,143 1,109 0 1,040 4,204 351 2,131 76 37
Brut – Primiri în reasigurare 
proporțională

R0420 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Brut – Reasigurare 
neproporțională acceptată

R0430

Partea reasigurătorilor R0440 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Net R0500 13,143 1,109 0 1,040 4,204 351 2,131 76 37

Cheltuieli suportate R0550 4,630 570 0 101,958 109,044 1,318 57,968 4,587 2,141

Alte cheltuieli R1200

Total cheltuieli R1300

Linia de afaceri pentru: obligații de asigurare și de reasigurare generală (asigurare directă și primiri în reasigurare)

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Raport privind Solvabilitatea si Situatia Financiara – Groupama Asigurari S.A. 81 

Asigurare de 
protecție 
juridică

Asistență
Pierderi 

financiare 
diverse

Sănătate
Accidente și 
răspunderi

Maritimă, 
aviatică și de 

transport
Bunuri

C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0200

Prime subscrise

Brut – Asigurare directă R0110 59 9,837 0 900,879
Brut – Primiri în reasigurare 
proporțională

R0120 0 0 0 0

Brut – Primiri în reasigurare 
neproporțională

R0130 0 0 0 0 0

Partea reasigurătorilor R0140 0 0 0 0 0 0 0 35,102

Net R0200 59 9,837 0 0 0 0 0 865,777

Prime câștigate

Brut – Asigurare directă R0210 122 9,555 0 836,383
Brut – Primiri în reasigurare 
proporțională

R0220 0 0 0 0

Brut – Primiri în reasigurare 
neproporțională

R0230

Partea reasigurătorilor R0240 0 0 0 0 0 0 0 35,104

Net R0300 122 9,555 0 0 0 0 0 801,279

Daune apărute

Brut – Asigurare directă R0310 -9 4,857 0 498,628
Brut – Primiri în reasigurare 
proporțională

R0320 0 0 0 0

Brut – Primiri în reasigurare 
neproporțională

R0330 0 0 0 0 0

Partea reasigurătorilor R0340 0 0 0 0 0 0 0 12,204

Net R0400 -9 4,857 0 0 0 0 0 486,424
Variațiile altor rezerve 
tehnice
Brut – Asigurare directă R0410 -1 505 0 22,595
Brut – Primiri în reasigurare 
proporțională

R0420 0 0 0 0

Brut – Reasigurare 
neproporțională acceptată

R0430 0 0 0 0 0

Partea reasigurătorilor R0440 0 0 0 0 0 0 0 0

Net R0500 -1 505 0 0 0 0 0 22,595

Cheltuieli suportate R0550 21 4,008 0 0 0 0 0 286,245

Alte cheltuieli R1200 0

Total cheltuieli R1300 286,245

Total

Asigurare de 
sănătate

Asigurare cu 
participare la 

profit

Asigurare de 
tip index-linked 
sau unit-linked

Alte asigurări 
de viață

Anuități 
provenind din 
contracte de 

asigurare 
generală și 
legate de 

obligații de 
asigurare de 

sănătate

Anuități 
provenind din 
contracte de 

asigurare 
generală și 
legate de 

obligații de 
asigurare, altele 
decât obligațiile 
de asigurare de 

sănătate

Reasigurare de 
sănătate

Reasigurare de 
viață

C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 C0300

Prime subscrise

Brut R1410 0 4,647 0 26,739 0 0 0 0 31,386

Partea reasigurătorilor R1420 0 0 0 401 0 0 0 0 401

Net R1500 0 4,647 0 26,338 0 0 0 0 30,985

Prime câștigate

Brut R1510 0 4,647 0 26,739 0 0 0 0 31,386

Partea reasigurătorilor R1520 0 0 0 401 0 0 0 0 401

Net R1600 0 4,647 0 26,338 0 0 0 0 30,985

Daune apărute

Brut R1610 0 609 521 10,453 0 0 0 0 11,583

Partea reasigurătorilor R1620 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Net R1700 0 609 521 10,453 0 0 0 0 11,583
Variațiile altor rezerve 
tehnice
Brut R1710 0 0 0 -20,055 0 0 0 0 -20,055

Partea reasigurătorilor R1720 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Net R1800 0 0 0 -20,055 0 0 0 0 -20,055

Cheltuieli suportate R1900 0 4,414 0 25,394 0 0 0 0 29,808

Alte cheltuieli R2500 0

Total cheltuieli R2600 29,808

Linia de afaceri pentru: obligații de asigurare și de 
reasigurare generală (asigurare directă și primiri în 

reasigurare)
Linia de afaceri pentru: primiri în reasigurare neproporțională

Total

Linia de afaceri pentru: obligații de asigurare de viață Obligații de reasigurare de viață
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S.12.01.02
Rezerve tehnice pentru asigurarea de viață și de sănătate SLT
K Ron

 

Contracte fără 
opțiuni și 
garanții

Contracte cu 
opțiuni sau 

garanții

Contracte fără 
opțiuni și 
garanții

Contrats avec 
options ou 
garanties

C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0150
Rezerve tehnice calculate ca întreg R0010 0 0 0 0 0 0

Total sume recuperabile din contracte de reasigurare/de la 
vehicule investiționale și din reasigurări finite după 
ajustarea cu pierderile estimate cauzate de nerespectarea 
clauzelor contractuale de către contrapartidă 
corespunzătoare rezervelor tehnice calculate ca întreg

R0020 0 0 0 0 0 0

Rezerve tehnice calculate ca suma dintre cea mai 
bună estimare și marja de risc

Cea mai bună estimare

Cea mai bună estimare brută R0030 12,389 981 0 6,325 0 0 0 19,695

Total sume recuperabile din contracte de reasigurare/de la 
vehicule investiționale și din reasigurări finite după 
ajustarea cu pierderile estimate cauzate de nerespectarea 
clauzelor contractuale de către contrapartidă

R0080 0 0 0 0 0 0 0 0

Cea mai bună estimare minus sumele recuperabile din 
contracte de reasigurare/de la vehicule investiționale și din 
reasigurări finite – total

R0090 12,389 981 0 6,325 0 0 0 19,695

Marja de risc R0100 1,637 0 3,440 0 0 5,076

Cuantumul aferent aplicării măsurii tranzitorii 
pentru rezervele tehnice

Rezerve tehnice calculate ca întreg R0110 0 0 0 0 0 0
Cea mai bună estimare R0120 0 0 0 0 0 0 0 0
Marja de risc R0130 0 0 0 0 0 0

Rezerve tehnice – total R0200 14,025 981 9,765 0 0 24,771

 

Contracte fără 
opțiuni și 
garanții

Contracte cu 
opțiuni sau 

garanții

C0160 C0170 C0180 C0190 C0200 C0210
Rezerve tehnice calculate ca întreg R0010 0 0 0 0

Total sume recuperabile din contracte de reasigurare/de la 
vehicule investiționale și din reasigurări finite după 
ajustarea cu pierderile estimate cauzate de nerespectarea 
clauzelor contractuale de către contrapartidă 
corespunzătoare rezervelor tehnice calculate ca întreg

R0020 0 0 0 0

Rezerve tehnice calculate ca suma dintre cea mai 
bună estimare și marja de risc

Cea mai bună estimare

Cea mai bună estimare brută R0030 0 0 0 0 0

Total sume recuperabile din contracte de reasigurare/de la 
vehicule investiționale și din reasigurări finite după 
ajustarea cu pierderile estimate cauzate de nerespectarea 
clauzelor contractuale de către contrapartidă

R0080 0 0 0 0 0

Cea mai bună estimare minus sumele recuperabile din 
contracte de reasigurare/de la vehicule investiționale și din 
reasigurări finite – total

R0090 0 0 0 0 0

Marja de risc R0100 0 0 0 0

Cuantumul aferent aplicării măsurii tranzitorii 
pentru rezervele tehnice

Rezerve tehnice calculate ca întreg R0110 0 0 0 0
Cea mai bună estimare R0120 0 0 0 0 0
Marja de risc R0130 0 0 0 0

Rezerve tehnice – total R0200 14,025 0 0 0

Asigurare de sănătate (asigurare directă) Anuități 
provenind din 
contracte de 

asigurare 
generală și 
legate de 

obligații de 
asigurare de 

sănătate

Reasigurare de 
sănătate 

(primiri în 
reasigurare)

Total 
(asigurare de 
sănătate cu 
baze tehnice 

similare 
asigurării de 

viață)

Total 
(asigurarea de 

viață, alta 
decât 

asigurarea de 
sănătate, 
inclusiv 

contractele 
unit-linked)

Asigurare cu 
participare la 

profit

Asigurare de tip index-linkedsau unit-linked Autres assurances vie

Alte asigurări 
de viață

Primiri în 
reasigurare
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S.17.01.02

Rezerve tehnice pentru asigurări generale

K Ron

Asigurare 
pentru 

cheltuieli 
medicale

Asigurare de 
protecție a 
veniturilor

Asigurare de 
accidente de 

muncă și boli 
profesionale

Asigurare de 
răspundere civilă 

auto

Alte asigurări 
auto

Asigurare 
maritimă, aviatică 

și de transport

Asigurare de 
incendiu și alte 

asigurări de 
bunuri

Asigurare de 
răspundere 

civilă generală

Asigurare de 
credite și 
garanții

C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100

Rezerve tehnice calculate ca întreg R0010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total sume recuperabile din contracte de 
reasigurare/de la vehicule investiționale și din 
reasigurări finite după ajustarea cu pierderile 
estimate cauzate de nerespectarea clauzelor 
contractuale de către contrapartidă 
corespunzătoare rezervelor tehnice calculate ca 
întreg

R0050 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rezerve tehnice calculate ca suma dintre cea 
mai bună estimare și marja de risc
Cea mai bună estimare

Rezerve de prime

Brut R0060 7,499 1,076 0 122,948 171,054 1,068 49,259 2,347 832
Total sume recuperabile din contracte de 
reasigurare/de la vehicule investiționale și din 
reasigurări finite după ajustarea cu pierderile 
estimate cauzate de nerespectarea clauzelor 
contractuale de către contrapartidă

R0140 63 0 0 0 0 0 6 0 61

Cea mai bună estimare netă a rezervelor de prime R0150 7,435 1,076 0 122,948 171,054 1,068 49,253 2,347 771

Rezerve de daune

Brut R0160 796 664 0 208,789 80,629 3,472 45,129 17,123 752
Total sume recuperabile din contracte de 
reasigurare/de la vehicule investiționale și din 
reasigurări finite după ajustarea cu pierderile 
estimate cauzate de nerespectarea clauzelor 
contractuale de către contrapartidă

R0240 0 0 0 21,523 0 0 7,248 7,953 0

Cea mai bună estimare netă a rezervelor de daune R0250 796 664 0 187,266 80,629 3,472 37,881 9,170 752

Total cea mai bună estimare – brut R0260 8,294 1,739 0 331,737 251,683 4,541 94,388 19,470 1,584

Total cea mai bună estimare – net R0270 8,231 1,739 0 310,214 251,683 4,541 87,134 11,517 1,523

Marja de risc R0280 170 23 0 11,238 4,520 71 6,460 502 57
Cuantumul aferent aplicării măsurii 
tranzitorii pentru rezervele tehnice
Rezerve tehnice calculate ca întreg R0290 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cea mai bună estimare R0300 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Marja de risc R0310 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Asigurare 
pentru 

cheltuieli 
medicale

Asigurare de 
protecție a 
veniturilor

Asigurare de 
accidente de 

muncă și boli 
profesionale

Asigurare de 
răspundere civilă 

auto

Alte asigurări 
auto

Asigurare 
maritimă, aviatică 

și de transport

Asigurare de 
incendiu și alte 

asigurări de 
bunuri

Asigurare de 
răspundere 

civilă generală

Asigurare de 
credite și 
garanții

C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100

Rezerve tehnice – total

Rezerve tehnice – total R0320 8,465 1,763 0 342,975 256,204 4,611 100,849 19,972 1,641
Sume recuperabile din contracte de reasigurare/de 
la vehicule investiționale și din reasigurări finite 
după ajustarea cu pierderile estimate cauzate de 
nerespectarea clauzelor contractuale de către 
contrapartidă – total

R0330 63 0 0 21,523 0 0 7,254 7,953 61

Rezerve tehnice minus sumele recuperabile din 
contracte de reasigurare/de la vehicule 
investiționale și din reasigurări finite – total

R0340 8,401 1,763 0 321,452 256,204 4,611 93,594 12,019 1,581

Asigurare directă și primiri în reasigurare proporțională

Asigurare directă și primiri în reasigurare proporțională
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Asigurare de 
protecție 
juridică

Asistență
Pierderi 

financiare 
diverse

Reasigurare 
neproporțională 

de sănătate

Reasigurare 
neproporțional
ă de accidente 
și răspunderi

Reasigurare 
neproporțională 

maritimă, aviatică 
și de transport

Reasigurare 
neproporțională 

de bunuri

C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170

Rezerve tehnice calculate ca întreg R0010 0 0 0 0 0 0 0 0
Total sume recuperabile din contracte de 
reasigurare/de la vehicule investiționale și din 
reasigurări finite după ajustarea cu pierderile 
estimate cauzate de nerespectarea clauzelor 
contractuale de către contrapartidă 
corespunzătoare rezervelor tehnice calculate ca 
întreg

R0050 0 0 0 0 0 0 0 0

Rezerve tehnice calculate ca suma dintre cea 
mai bună estimare și marja de risc
Cea mai bună estimare

Rezerve de prime

Brut R0060 12 1,271 0 0 0 0 0 357,367
Total sume recuperabile din contracte de 
reasigurare/de la vehicule investiționale și din 
reasigurări finite după ajustarea cu pierderile 
estimate cauzate de nerespectarea clauzelor 
contractuale de către contrapartidă

R0140 0 0 0 0 0 0 0 130

Cea mai bună estimare netă a rezervelor de prime R0150 12 1,271 0 0 0 0 0 357,237

Rezerve de daune

Brut R0160 26 3,591 0 0 0 0 0 360,970
Total sume recuperabile din contracte de 
reasigurare/de la vehicule investiționale și din 
reasigurări finite după ajustarea cu pierderile 
estimate cauzate de nerespectarea clauzelor 
contractuale de către contrapartidă

R0240 0 0 0 0 0 0 0 36,724

Cea mai bună estimare netă a rezervelor de daune R0250 26 3,591 0 0 0 0 0 324,247

Total cea mai bună estimare – brut R0260 39 4,862 0 0 0 0 0 718,337

Total cea mai bună estimare – net R0270 39 4,862 0 0 0 0 0 681,483

Marja de risc R0280 1 147 0 0 0 0 0 23,191
Cuantumul aferent aplicării măsurii 
tranzitorii pentru rezervele tehnice
Rezerve tehnice calculate ca întreg R0290 0 0 0 0 0 0 0 0

Cea mai bună estimare R0300 0 0 0 0 0 0 0 0

Marja de risc R0310 0 0 0 0 0 0 0 0

Asigurare de 
protecție 
juridică

Asistență
Pierderi 

financiare 
diverse

Reasigurare 
neproporțională 

de sănătate

Reasigurare 
neproporțional
ă de accidente 
și răspunderi

Reasigurare 
neproporțională 

maritimă, aviatică 
și de transport

Reasigurare 
neproporțională 

de bunuri

C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180

Rezerve tehnice – total

Rezerve tehnice – total R0320 40 5,010 0 0 0 0 0 741,528
Sume recuperabile din contracte de reasigurare/de 
la vehicule investiționale și din reasigurări finite 
după ajustarea cu pierderile estimate cauzate de 
nerespectarea clauzelor contractuale de către 
contrapartidă – total

R0330 0 0 0 0 0 0 0 36,854

Rezerve tehnice minus sumele recuperabile din 
contracte de reasigurare/de la vehicule 
investiționale și din reasigurări finite – total

R0340 40 5,010 0 0 0 0 0 704,674

Asigurare directă și primiri în reasigurare 
proporțională

Primiri în reasigurare neproporțională

Total obligații 
de asigurare 

generală 

Asigurare directă și primiri în reasigurare 
proporțională

Primiri în reasigurare neproporțională

Total obligații 
de asigurare 

generală 
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S.22.01.21

Impactul aplicării măsurilor pentru garanțiile pe termen lung și a măsurilor tranzitorii

K Ron

 

Cuantumul aferent aplicării 
măsurilor pentru garanțiile 

pe termen lung și a 
măsurilor tranzitorii

Impactul aplicării măsurii 
tranzitorii la rezervele tehnice

Impactul aplicării măsurii 
tranzitorii la rata dobânzii

Impactul stabilirii primei 
de volatilitate la zero

Impactul stabilirii primei de 
echilibrare la zero

C0010 C0030 C0050 C0070 C0090

Rezerve tehnice R0010 766,299 0 0 -171 0

Fonduri proprii de bază R0020 408,038 0 0 134 0
Fondurile proprii eligibile pentru îndeplinirea cerinței de 
capital de solvabilitate

R0050 408,038 0 0 134 0

Cerința de capital de solvabilitate R0090 300,290 0 0 -24 0
Fondurile proprii eligibile pentru îndeplinirea cerinței de 
capital minim

R0100 384,457 0 0 132 -7,555

Cerința de capital minim R0110 133,850 0 0 -14 0  
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S.23.01.01

Fonduri proprii

K Ron

Total
Rangul 1 – 

nerestricționa
t

Rangul 1 – 
restricționat

Rangul 2 Rangul 3

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050

Fonduri proprii de bază înaintea deducerii pentru participațiile 
deținute în alte sectoare financiare, astfel cum se prevede la 
articolul 68 din Regulamentul delegat (UE) 2015/35

Capital social ordinar (incluzând acțiunile proprii) R0010 345,757 345,757 0
Contul de prime de emisiune aferent capitalului social ordinar R0030 0 0 0
Fondurile inițiale, contribuțiile membrilor sau elementul de fonduri proprii 
de bază echivalent pentru societățile mutuale și de tip mutual

R0040 0 0 0
Conturile subordonate ale membrilor societății mutuale R0050 0 0 0 0
Fonduri surplus R0070 0 0
Acțiuni preferențiale R0090 0 0 0 0
Contul de prime de emisiune aferent acțiunilor preferențiale R0110 0 0 0 0
Rezerva de reconciliere R0130 11,930 11,930
Datorii subordonate R0140 50,351 0 50,351 0
O sumă egală cu valoarea creanțelor nete privind impozitul amânat R0160 0 0
Alte elemente de fonduri proprii aprobate de autoritatea de supraveghere 
ca fonduri proprii de bază care nu sunt menționate mai sus R0180

0 0 0 0 0
Fonduri proprii din situațiile financiare care nu ar trebui să fie 
reprezentate de rezerva de reconciliere și nu îndeplinesc criteriile 
pentru a fi clasificate ca fonduri proprii Solvabilitate II
Fonduri proprii din situațiile financiare care nu ar trebui să fie 
reprezentate de rezerva de reconciliere și nu îndeplinesc criteriile pentru a 
fi clasificate ca fonduri proprii Solvabilitate II

R0220 0

Deduceri
Deduceri pentru participațiile deținute în instituții financiare și de credit R0230 0 0 0 0

Total fonduri proprii de bază după deducere R0290 408,038 357,687 0 50,351 0

Fonduri proprii auxiliare
Capitalul social ordinar nevărsat și neapelat, plătibil la cerere R0300 0 0
Fondurile inițiale, contribuțiile membrilor sau elementul de fonduri proprii 
de bază echivalent pentru societățile mutuale și de tip mutual nevărsate și 
neapelate, plătibile la cerere

R0310
0 0

Acțiunile preferențiale nevărsate și neapelate, plătibile la cerere R0320 0 0 0
Un angajament obligatoriu din punct de vedere juridic de a subscrie și a 
plăti datoriile subordonate la cerere

R0330 0 0 0
Acreditivele și garanțiile prevăzute la articolul 96 alineatul (2) din 
Directiva 2009/138/CE

R0340 0 0
Acreditive și garanții, altele decât cele prevăzute la articolul 96 
alineatul (2) din Directiva 2009/138/CE

R0350 0 0
Contribuțiile suplimentare ale membrilor, prevăzute la articolul 96 
alineatul (3) primul paragraf din Directiva 2009/138/CE

R0360 0 0
Contribuții suplimentare ale membrilor – altele decât cele prevăzute la 
articolul 96 alineatul (3) primul paragraf din Directiva 2009/138/CE

R0370 0 0 0
Alte fonduri proprii auxiliare R0390 0 0 0

Total fonduri proprii auxiliare R0400 0 0 0

Fonduri proprii disponibile și eligibile
Total fonduri proprii disponibile pentru îndeplinirea SCR R0500 408,038 357,687 0 50,351 0
Total fonduri proprii disponibile pentru îndeplinirea MCR R0510 408,038 357,687 0 50,351
Total fonduri proprii eligibile pentru îndeplinirea SCR R0540 408,038 357,687 0 50,351 0
Total fonduri proprii eligibile pentru îndeplinirea MCR R0550 384,457 357,687 0 26,770

SCR R0580 300,290

MCR R0600 133,850

Raportul dintre fondurile proprii eligibile și SCR R0620 136%

Raportul dintre fondurile proprii eligibile și MCR R0640 287%

C0060

Rezerva de reconciliere
Excedentul de active față de obligații R0700 386,487
Acțiuni proprii (deținute direct și indirect) R0710 0
Dividendele, distribuirile și cheltuielile previzibile R0720 28,800
Alte elemente de fonduri proprii de bază R0730 345,757
Ajustarea cu elementele de fonduri proprii restricționate aferente 
portofoliilor pentru prima de echilibrare și fondurilor dedicate

R0740 0
Rezerva de reconciliere R0760 11,930

Profiturile estimate
Profituri estimate incluse în primele viitoare (EPIFP) – Asigurare de viață

R0770 0
Profituri estimate incluse în primele viitoare (EPIFP) – Asigurare generală

R0780 0

Total profituri estimate incluse în primele viitoare (EPIFP) R0790 0



 
 

Raport privind Solvabilitatea si Situatia Financiara – Groupama Asigurari S.A. 87 

 

S.25.01.21

Cerința de capital de solvabilitate – pentru societățile care aplică formula standard

K Ron

Cerința de 
capital de 

solvabilitate 
brut

Parametri 
specifici 
societății

Simplificări

C0110 C0090 C0100

Risc de piață R0010 60,636

Risc de contrapartidă R0020 85,907

Risc de subscriere pentru asigurarea de viață R0030 15,396

Risc de subscriere pentru asigurarea de sănătate R0040 3,693

Risc de subscriere pentru asigurarea generală R0050 245,307

Diversificare R0060 -88,409

Risc aferent imobilizărilor necorporale R0070 0

Cerința de capital de solvabilitate de bază R0100 322,529

Calcularea cerinței de capital de solvabilitate C0100

Risc operațional R0130 26,715

Capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile R0140 -377

Capacitatea impozitelor amânate de a absorbi pierderile R0150 -48,577

Cerința de capital pentru activitățile desfășurate în 
conformitate cu articolul 4 din Directiva 2003/41/CE R0160 0

Cerința de capital de solvabilitate fără majorarea de 
capital de solvabilitate R0200 300,290

Majorarea de capital de solvabilitate deja impusă R0210 0

Cerința de capital de solvabilitate R0220 300,290

Alte informații privind SCR

Cerința de capital pentru submodulul „risc aferent 
devalorizării acțiunilor în funcție de durată” R0400 0

Valoarea totală a cerinței de capital de solvabilitate 
noționale pentru partea rămasă R0410 0

Valoarea totală a cerinței de capital de solvabilitate 
noționale pentru fondurile dedicate R0420 0

Valoarea totală a cerinței de capital de solvabilitate 
noționale pentru portofoliile aferente primei de echilibrare R0430 0

Efectele diversificării generate de fondurile dedicate 
agregare nSCR pentru articolul 304 R0440 0
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S.28.02.01

Cerința de capital minim – Atât activitatea de asigurare de viață, cât și activitatea de asigurare generală
K Ron

Generale De viață

MCR(NL,NL) Rezultat MCR(NL,L)Rezultat

C0010 C0020
Componenta de formulă liniară pentru 
obligații de asigurare și de reasigurare 
generale

R0010 127,857 0

Cea mai bună estimare netă 
(fără reasigurare/vehicule 
investiționale) și rezerve 
tehnice calculate ca întreg

Prime subscrise nete 
(fără reasigurare) în 

ultimele 12 luni

Cea mai bună estimare 
netă (fără 

reasigurare/vehicule 
investiționale) și rezerve 
tehnice calculate ca întreg

Prime subscrise nete (fără 
reasigurare) în ultimele 12 

luni

C0030 C0040 C0050 C0060

R0020 8,231 21,833 0 0

Asigurare și reasigurare proporțională de protecție a veniturilor R0030 1,739 1,616 0 0

Asigurare și reasigurare proporțională de accidente de muncă și boli profesionale R0040 0 0 0 0

Asigurare și reasigurare proporțională de răspundere civilă auto R0050 310,214 287,739 0 0

Alte asigurări și reasigurări proporționale auto R0060 251,683 373,037 0 0

Asigurare și reasigurare proporțională maritimă, aviatică și de transport R0070 4,541 2,872 0 0

Asigurare și reasigurare proporțională de incendiu și alte asigurări de bunuri R0080 87,134 151,281 0 0

Asigurare și reasigurare proporțională de răspundere civilă generală R0090 11,517 12,213 0 0

Asigurare și reasigurare proporțională de credite și garanții R0100 1,523 5,291 0 0

Asigurare și reasigurare proporțională de protecție juridică R0110 39 59 0 0

Asigurare și reasigurare proporțională de asistență R0120 4,862 9,837 0 0

Asigurare și reasigurare proporțională de pierderi financiare diverse R0130 0 0 0 0

Reasigurare neproporțională de sănătate R0140 0 0 0 0

Reasigurare neproporțională de accidente și răspunderi R0150 0 0 0 0

Reasigurare neproporțională maritimă, aviatică și de transport R0160 0 0 0 0

Reasigurare neproporțională de bunuri R0170 0 0 0 0

Generale De viata

MCR(NL,NL) Rezultat MCR(NL,L)Rezultat

C0070 C0080
Componenta de formulă liniară pentru 
obligații de asigurare și de reasigurare de 
viață

R0200 0 5,993

Cea mai bună estimare netă 
(fără reasigurare/vehicule 
investiționale) și rezerve 
tehnice calculate ca întreg

Valoarea totală netă a 
capitalului la risc (fără 

reasigurare/vehicule 
investiționale)

Cea mai bună estimare 
netă (fără 

reasigurare/vehicule 
investiționale) și rezerve 
tehnice calculate ca întreg

Valoarea totală netă a 
capitalului la risc (fără 

reasigurare/vehicule 
investiționale)

C0090 C0100 C0110 C0120

Obligații cu participare la profit – beneficiile garantate R0210 0 11,732

Obligații cu participare la profit – beneficiile discreționare viitoare R0220 0 657

Obligații de asigurare de tip index-linked sau unit-linked R0230 0 981

Alte obligații de (re)asigurare de viață și de (re)asigurare de sănătate R0240 0 6,325

Valoarea totală a capitalului la risc pentru toate obligațiile de (re)asigurare de viață R0250 0 7,790,693

Calcularea MCR totală

C0130

MCR liniară R0300 133,850

SCR R0310 300,290

Plafonul MCR R0320 135,131

Pragul MCR R0330 75,073

MCR combinată R0340 133,850

Pragul absolut al MCR R0350 33,478

C0130

Cerința de capital minim R0400 133,850

Calcularea MCR noțională pentru asigurarea generală și de viață Generale De viață

C0140 C0150

MCR noțională liniară R0500 127,857 5,993
SCR noțională fără majorarea de capital de 
solvabilitate (calculul anual sau cel mai 
recent)

R0510 286,845 13,446

Plafonul MCR noțională R0520 129,080 6,050

Pragul MCR noțională R0530 71,711 3,361

MCR noțională combinată R0540 127,857 5,993

Pragul absolut al MCR noțională R0550 16,739 16,739

MCR noțională R0560 127,857 16,739

Generale De viață

Generale De viață

Asigurare și reasigurare proporțională pentru cheltuieli medicale

 

 












