
Comunicat de presă al BCR Asigurări de Viață, 
Companie membră a Vienna Insurance Group 

 

 
COMUNICAT DE PRESĂ 

 
 

BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group continuă trendul de 
creștere puternică în primele nouă luni ale anului 2015 

 
București, 21 decembrie 2015 
 
 
BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group (VIG), cu un portofoliu de peste 400.000 asigurați, a 
înregistrat la 30 Septembrie 2015 un profit de 18.8 milioane lei, în creștere cu 9% față de aceeași 
perioadă a anului 2014. 
 
Această evoluție pozitivă a fost determinată de o creștere a primelor brute subscrise de 118.4%, de la 
85 milioane lei la 186 milioane lei, iar creșterea de prime brute subscrise cu frecvență de plată regulată a 
fost de 57.8%. 
 
Contul de investiții cu asigurare, un produs de tip unit linked, a înregistrat în perioada raportată cea mai 
mare creștere, respectiv de peste 200%, confirmând astfel interesul consumatorilor pentru produse 
financiare ce includ elemente de protecție pe termen mediu și lung. 
 
Creștere semnificativă (apoximativ 200% față de aceeași perioadă din 2014) a fost înregistrată și la 
grupa produselor de asigurări destinate clienților persoane fizice cu credite (asigurare de deces, 
asigurare complexă pentru invaliditate, incapacitate temporară de muncă și șomaj, asigurare pentru 
afecțiuni grave). Dintre aceste produse, cea mai rapidă creștere este înregistrată la asigurarea 
suplimentară pentru afecțiuni grave, produs recent lansat.   
 
În aceeași perioadă, costurile operaționale au crescut cu 12.1%, procent mult inferior față de creșterea 
de prime brute subscrise. 
 
 
“BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group (VIG) continuă 
trendul de creștere profitabilă, contribuind semnificativ la evoluția 
pozitivă a pieței locale de asigurări de viață.  
Parteneriatul strategic cu Banca Comercială Româna a fost decisiv 
în recâștigarea celei de-a doua poziții de pe piață, cu o cotă de 
14.2%. 
Potențialul de creștere rămâne unul important datorită unui context 
favorabil datorat condițiilor macroeconomice, interesului pentru 
protecție a unor noi segmente de clienți și dezvoltării unor noi 
canale de distribuție. 
Piața asigurărilor de viață, așa cum este și normal, continuă să se 
dezvolte ca o piață de retail.” 
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Stabilitatea financiară a companiei este dovedită de indicatori precum gradul de solvabilitate (372%), 
coeficientul de lichiditate de 6.22 și de gradul de acoperire a rezervelor cu active admise de peste 110%. 
 
 
BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group oferă clienților săi protecție și stabilitate financiară în 
vederea obținerii independenței financiare și creșterii standardului de viață. Suntem dedicați 
corectitudinii, parteneriatului, respectului mutual, transparenței și relațiilor sustenabile, iar obiectivul 
nostru este de a continua să fim cel mai bun model de bancassurance de pe piața din România. 
 
 
Vienna Insurance Group (VIG) este principalul expert pe piața asigurărilor în Austria precum şi în Europa 
Centrală şi de Est. Grupul cu o tradiţie îndelungată, branduri puternice şi o relaţie apropiată cu clienţii 
este format din aproximativ 50 de companii din 25 de ţări. VIG are o experienţă de 190 de ani în 
domeniul asigurărilor. Având aproximativ 23.000 de angajaţi, Vienna Insurance Group este lider 
incontestabil pe principalele pieţe unde îşi desfăşoară activitatea. Grupul se bucură de o poziţionare 
excelentă, care îi permite să valorifice oportunităţile de creştere pe termen lung, într-o regiune cu 180 de 
milioane de locuitori. Vienna Insurance Group este compania cel mai bine cotată dintre emitenţii care fac 
parte din ATX, indicele principal al Bursei de Valori din Viena. Grupul este, de asemenea, listat la Bursa 
din Praga. 
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