
Prezentare generală 
Denumirea şi forma juridică a emitentului: S.C. Allianz-Ţiriac Asigurări S.A.
Allianz-Ţiriac Asigurări a fost fondată în anul 1994, operând iniţial sub numele de 
Asigurări “Ion Ţiriac” – ASIT, şi îşi desfăşoară activitatea de asigurare şi reasigurare 
în baza Actului constituitiv, a Legii nr. 31/1990 - republicată, privind societăţile 
comerciale, cu modificări şi completări, a Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi 
reasigurările din România, cu modificări şi completări, a Legii nr. 32/2000 privind 
societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificări şi completări.

Categorii şi clase de asigurări practicate
Diversificarea progresivă a gamei de produse în concordanţă cu nevoile clienţilor şi 
adaptarea lor la tendinţele cererii au reprezentat elemente de strategie ce au avut 
o contribuţie importantă la accelerarea dezvoltării afacerilor Allianz-Ţiriac 
Asigurări. Astăzi, portofoliul companiei are o structură echilibrată, incluzând un 
spectru larg de produse din gama asigurărilor generale, respectiv din categoria 
asigurărilor de viaţă, capabile să acopere, practic, toate solicitările venite din partea 
clienţilor locali. 

Clasele de asigurări generale practicate de Allianz-Ţiriac Asigurări, în baza 
autorizaţiilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară sunt:
- asigurări de accidente şi boală (inclusiv de muncă şi boli profesionale);
- asigurări de sănătate;
- asigurări de mijloace de transport terestru, altele decât cele feroviare;
- asigurări de mijloace de transport aeriene;
- asigurări de mijloace de transport navale (maritime, fluviale, lacustre, canale 
navigabile);
- asigurări de bunuri în tranzit, inclusiv mărfuri transportate, bagaje şi orice alte 
bunuri;
- asigurări de incendiu şi calamităţi naturale;
- asigurări de daune la proprietăţi;
- asigurări de răspundere civilă a autovehiculelor (răspundere civilă auto obligato-
rie şi carte verde);
- asigurări de răspundere civilă a mijloacelor de transport aerian;
- asigurări de răspundere civilă a mijloacelor de transport naval;
- asigurări de răspundere civilă generală;
- asigurări de credite;
- asigurări de garanţii.

În ceea ce priveşte produsele de asigurări de viaţă, Allianz-Ţiriac oferă poliţe care se 
încadrează în două clase principale, aşa cum sunt ele definite de legislaţia în 
vigoare:
- asigurări de viaţă, anuităţi şi asigurări de viaţă suplimentare;
- asigurări de viaţă şi anuităţi care sunt legate de fonduri de investiţii.

Reţea de distribuţie, reprezentanţe de despăgubiri
Allianz-Ţiriac Asigurări operează actualmente în condiţii de maximă eficienţă sub 
aspectul reprezentării teritoriale, bazându-se pe una dintre cele mai extinse reţele 
de sucursale, agenţii şi birouri de reprezentare de pe piaţa românească a 
asigurărilor. Numărul de unităţi teritoriale Allianz-Ţiriac prin intermediul cărora se 
derulează activitatea companiei a ajuns, la sfârşitul anului 2015, la 197 sedii (41 de 
sucursale și 156 puncte de lucru si agentii), prezenţa acestora fiind consemnată în 
toate judeţele României.

Birourile locale ale companiei îndeplinesc rolul de coordonare a activităţilor de 
vânzări, facilitând accesul eficient al clienţilor existenţi şi potenţiali la produsele şi 
serviciile oferite de Allianz-Ţiriac Asigurări.  

La nivelul anului 2015, în cadrul birourilor şi reprezentanţelor teritoriale ale 
Allianz-Ţiriac Asigurări (inclusiv in sediul central) şi-au desfăşurat activitatea un 
număr mediu de 1.421 de angajați. Dintre aceştia, 1.052 reprezintă personal 
operativ şi 369 reprezintă personal administrativ şi de conducere. Reţeaua de 
distribuţie a companiei, operaţională la sfârşitul anului 2015, includea, de 
asemenea, alte două canale de vânzări, şi anume: 
- 2.893 mandatari care au reprezentat societatea Allianz-Ţiriac Asigurări în relaţia 
cu terţii în baza unor contracte de colaborare (2.659 agenţi cu activitate de vânzare 
pe segmentul asigurărilor generale şi asigurărilor de viaţă, respectiv 234 agenţi 
specializaţi în distribuţia de poliţe de asigurări de viaţă emise de companie);
- 864 agenţii de intermediere şi societăţi de brokeraj
- 680 angajați permanenți.

Allianz-Ţiriac Asigurări este aproape de clienţii săi din oricare colţ al ţării prin 
organizarea celor 40 de puncte de constatare fixe, precum şi prin oferirea 
posibilității efectuării constatării în regim de mobilitate, la locațiile unităţilor de 
reparaţii auto aparţinând partenerilor companiei. Allianz-Ţiriac Asigurări are 
încheiate contracte cu 878 de unităţi service autorizate şi reprezentanţe, în toată 
ţara, care în total însumează mai mult de 1.000 puncte de lucru, ce oferă servicii de 
reparaţii pentru vehiculele avariate. Pentru a anunţa o daună, persoanele 
îndreptăţite să primească despăgubiri de la Allianz-Ţiriac în baza poliţelor de 
asigurare emise de companie se pot adresa direct Centrului de daune 
Allianz-Ţiriac, pot accesa platforma de notificare online existenta pe site-ul compa-
niei sau pot apela telefonic la serviciul Customer Care al companiei. Coordonatele 
Centrelor de daune şi ale unităţilor reparatoare partenere ale Allianz-Ţiriac 
Asigurări sunt disponibile pe pagina web a  companiei, la adresa www.allianz-
tiriac.ro. 

Capital social şi acţionariat
Allianz-Ţiriac Asigurări face parte din Allianz Group, acţionarul majoritar al compa-
niei fiind Allianz New Europe Holding GmbH, entitate afiliată a Allianz SE.
Capitalul social al Allianz-Ţiriac Asigurări la data de 31.12.2015 are o valoare de 
94.393.890 lei. Numărul de acţiuni emise este de 127.905 titluri cu o valoare 
nominală de 738 Lei fiecare.   

 • Accidente persoane
 • Medicale pentru călătorii în străinătate
 • Autovehicule (CASCO,R.C.A.,carte verde, C.M.R.)
 • Răspundere civilă generală şi profesională
 • Credite şi garanţii
 • Pierderi financiare din riscuri asigurate
 • Maritime şi cargo
 • Aviaţie
 • Agricole
 • Asigurari de viaţă

În anul 2015 Societatea a înregistrat un număr mediu de personal de 1.421, 
repartizat după următoarea structură:

Număr de înmatriculare în Registrul Comerţului: 
Numărul şi data autorizării de către ASF (fosta CSA):
Numărul de ordine în Registrul asigurătorilor:
Sediul social:

Raport Anual conform Ordinului Preşedintelui Autorității de supraveghere Financiară (ASF) nr. 113119/2006 pentru punerea în aplicare a 
Normelor privind informaţiile minime care trebuie publicate anual de către asigurători.

J40/15882/1994
35/29.10.2001
RA-017/10.04.2003
Bucureşti, sector 1, str. Căderea Bastiliei 80-84

Structura acţionariatului
Allianz New Europe Holding GmbH
Vesanio Trading Ltd.
Alţi acţionari (mai puţin de 5% fiecare)

31.12.2015
52,16%
44,48%

3,36%

Personal operativ 
Personal administrativ şi de conducere

Număr
1.052

369

%
74,03%
25,97%

Marja de solvabilitate                                                            
Coeficientul de  lichiditate                                                  
Gradul de acoperire a rezervelor

Asigurări generale
4,37
3,27
1,30

Asigurări de viață
4,73
6,12
1,20

Managementul companiei
Consiliul Director este structura organizatorică a companiei responsabilă cu 
implementarea strategiei Allianz-Ţiriac Asigurări.

Membrii Consiliului Director al Allianz-Ţiriac deţin, la 31.12.2015, următoarele 
funcţii executive la nivelul societăţii:
 • Remi Vrignaud - Director General;
 • Virgil Șoncutean - Director General Adjunct;
 • Cristian Ionescu - Director General Adjunct
 • Aurel Badea - Director Direcția Tehnică
 • Liliana Ștefenel - Director Economic-Financiar

Consiliul de administraţie
În conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare a companiei şi cu 
respectarea legislaţiei în vigoare, responsabilitatea administrării companiei 
Allianz-Ţiriac Asigurări revine Consiliului de Administraţie, a cărui componenţă, la 
data de 31.12.2015 era următoarea:
 • Petros Papanikolaou - Preşedinte
 • Cristian Constantinescu - Membru 
 • Veit Valentin Stutz - Membru 
 • Ion Alexandru Ţiriac - Membru
 • Petru Văduva - Membru

Raportul administratorilor societăţii Allianz-Ţiriac Asigurări S.A. la data de 
31.12.2015 (extras)

Prezentare generală şi organizare
Societatea Comercială ALLIANZ-ŢIRIAC ASIGURĂRI S.A. a luat fiinţă în România în 
1994 (sub denumirea de ASIGURARI “ION ŢIRIAC” S.A. - ASIT) conform 
reglementărilor legale şi este autorizată să presteze activităţi în domeniul 
asigurărilor. 

Principalele categorii de asigurări pe care le oferă ALLIANZ-ŢIRIAC ASIGURĂRI 
(denumita in continuare Societatea) pe piaţă sunt:
 • Clădiri şi conţinut

Principalii indicatori specifici societaților de asigurare la 31 decembrie 2015 sunt:

Impozite şi taxe
Pentru anul 2015, Societatea a plătit toate impozitele şi taxele datorate atît la 
bugetul de stat, cît şi la bugetele locale. 

Managementul riscului 
Prin natura activităților efectuate, Societatea este expusă unor riscuri variate care 
includ: riscul aferent activității de asigurare,  riscul mediului economic,  riscul de 
rată a dobânzii și riscul de lichiditate. Conducerea urmărește reducerea efectelor 
potențial adverse, asociate acestor factori de risc, asupra performanței financiare a 
Societății.

Deductibilități aplicabile: în limita a 250 Euro anual/ angajat, pentru cheltuielile 
facute de angajator cu primele pentru asigurări facultative de sănătate.

Legea Aplicabila
Legea aplicabila contractelor de asigurare Allianz-Tiriac Asigurari SA este legea 
româna, în principal Codul Civil si Legea nr. 237/2015

Situaţii financiare anuale
Situaţiile financiare ale Allianz-Ţiriac Asigurări S.A. aferente exerciţiului financiar 
2015 au fost întocmite cu respectarea reglementărilor contabile conforme cu 
directivele europene aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorității de 
Supraveghere Financiară nr. 3129/2005 cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi în conformitate cu Legea Contabilităţii nr. 82/1991 republicată, cu 
modificările ulterioare şi cu norma emisă de Autoritatea Financiară de 
Supraveghere nr. 14/2016  pentru punerea in aplicare a Normelor privind 
incheierea exercitiului financiar 2015 pentru societatile in domeniul asigurarilor.
 
Nota 1 - Întocmirea formei scurte a situațiilor financiare în aplicarea normelor 
Autoritatii de Supraveghere Financiară
În aplicarea prevederilor  normelor Autoritatii de Supraveghere Financiară, 
conducerea Societății Allianz-Țiriac Asigurări S.A. (“Societatea”) a procedat la 
extragerea informațiilor din situațiile financiare pentru exercitiul financiar încheiat 
la 31 decembrie 2015.

Forma scurtă a situațiilor financiare, care cuprinde bilanțul în forma scurtă la 31 
decembrie 2015  și contul de profit și pierdere în forma scurtă pentru exercițiul 
financiar încheiat la 31 decembrie 2015 a fost extrasă agregat, fără modificări, din 
situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015, care 
au fost întocmite conform Ordinului Președintelui Comisiei de Supraveghere a 
Asigurărilor nr. 3129/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme 
cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor cu modificările 
ulterioare (“Ordinul 3129/2005”). 

Forma scurtă a situațiilor financiare este consecventă cu acele situații financiare.

Forma scurtă a situațiilor financiare includ și această notă explicativă (Nota 1), dar 
aceasta nu a fost extrasă din acele situații financiare.

Forma scurtă a situațiilor financiare nu cuprinde toate prezentările cerute de 
Ordinul 3129/2005. Astfel, citirea formei scurte a situațiilor financiare nu 
reprezintă un substitut pentru citirea situațiilor financiare auditate ale Societății.

Bilanţ 
Valoarea activelor totale ale Allianz-Ţiriac Asigurări la data de 31.12.2015 era de 
2.498,5 milioane lei.

Pe categorii, la sfârşitul exerciţiului financiar 2015, structura principalelor 
elemente de activ era reprezentată de:
- Plasamente, în valoare totală de 1.915,7 milioane lei, alocate în principal pe 
următoarele categorii: obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix (în valoare de aproxima-
tiv 1.056,8 milioane lei), depozite la instituţii de credit (aproximativ 31,4 milioane 
lei), terenuri şi construcţii (în valoare de aproximativ  11,5 milioane lei), precum şi 
plasamente aferente poliţelor de asigurări legate de investiţii tip unit-linked (în 
valoare de 283,5 milioane lei) şi titluri de participare deţinute la societăţi afiliate 
(519,8 milioane lei);
- Partea din rezervele tehnice aferente cedărilor în reasigurare, în valoare totală de 
193,3 milioane lei;
- Creanţe, în valoare totală de 300,1  milioane lei, din care suma de 249,9 milioane 
lei reprezintă creanţe provenite din operaţiuni de asigurare directă, respectiv 
aproximativ 36,9 milioane lei reprezintă creanţe aferente operaţiunilor de reasigu-
rare. 

În ceea ce priveşte randamentele principalelor tipuri de plasamente realizate pe 
parcursul anului 2015, acestea au fost următoarele:
- Titluri de stat denominate în devize - între 0,49% şi 0,5%   p.a. 
- Titluri de stat în Lei - între 0,66% şi 4,22%  p.a.
- Depozite în EUR la instituții de credit – La 31.12.2015 societatea nu deține 
depozite în EUR 
- Depozite în Lei la instituţii de credit - între 0,25% și 1,2% p.a.
Pasivul bilanţului Allianz-Ţiriac Asigurări la sfârşitul exerciţiului financiar 2015 
cuprindea următoarele elemente principale:
- Capitaluri proprii, în valoare totală de 753,8 milioane lei;
- Rezerve tehnice brute în valoare de 1.192,1 milioane lei, din care suma de 1.068,9 
milioane lei reprezintă rezervele tehnice aferente asigurărilor generale, iar 123,2 
milioane lei reprezintă rezervele tehnice aferente asigurărilor de viaţă;   
- Rezerva matematică aferentă asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la riscul 
de investiţii este transferată contractanţilor, în valoare de 283,5 milioane lei;
- Datorii, în valoare de aproximativ 191,9 milioane lei.

Forma scurtă a situațiilor financiare extrase din situațiile financiare 
complete pentru anul încheiat la 31 decembrie 2015.

La capitolul pasive din cadrul bilanțului, la data de 31 decembrie 2015, ponderea 
cea mai ridicată, de 47,7% era deţinută de rezervele tehnice brute create de 
Allianz-Ţiriac Asigurări. Principalele categorii de rezerve existente la finalul anului 
2015 în conturile societăţii erau reprezentate de rezervele de prime în valoare 
totală de aproximativ 496,8 milioane lei pentru întreg portofoliul Allianz-Ţiriac 
Asigurări, respectiv de rezerva de daună privind asigurările generale (586,2 
milioane lei), care evidenţiază proiecţia obligaţiilor de plată asumate de companie 
în contul daunelor avizate şi neavizate la nivelul portofoliului de asigurări generale. 

De asemenea, respectând prevederile legislaţiei specifice în domeniul asigurărilor, 
Allianz-Ţiriac Asigurări a menţinut nivelul rezervei de catastrofă la peste 18 
milioane de lei, valoare care depăşeşte cu mult nivelul reţinerii unor asemenea 
riscuri catastrofice în sarcina societăţii de asigurări. Practic, pentru toate politele 
care oferă acoperire la riscuri catastrofice, Allianz-Ţiriac Asigurări achizitioneaza 
protectii prin reasigurare specifice de la reasiguratori internaţionali de prim rang, 
având ratinguri financiare foarte ridicate, între care pot fi amintiţi: Allianz Re, 
Hannover Re, Swiss Re, XL Re, Transatlantic Re, Scor, etc.

Activitatea desfăşurată în anul financiar 2015
Pentru Allianz-Ţiriac Asigurări, obiectivul principal pe termen lung vizează 
creşterea profitabilă a afacerilor proprii. Rezultatele înregistrate de companiei de-a 
lungul întregii sale existenţe confirmă capacitatea acesteia de a realiza, constant, 
performanţe remarcabile atât în ceea ce priveşte dinamica afacerilor derulate, cât 
şi sub aspectul eficienţei activităţii. 

În anul 2015, veniturile totale ale Allianz-Ţiriac Asigurări au atins un nivel de 
1.289,7 milioane lei, în vreme ce valoarea totală a cheltuielilor efectuate a fost de 
1.192,1 milioane lei, rezultând un profit brut al exerciţiului în valoare de 97,6 
milioane lei. 

Primele brute subscrise de Allianz-Ţiriac Asigurări, cumulat din activităţile de 
asigurări generale şi de viaţă, au atins valoarea de 1.054 milioane de lei, în anul 
2015, valoare corespunzatoare unui numar de 2.178.011 contracte de asigurare.

Rata contribuţiei celor două segmente principale de activitate la generarea 
veniturilor companiei s-a menţinut aproximativ constantă în anul 2015 (compara-
tiv cu anul 2014), primele brute subscrise pe segmentul asigurărilor generale 
reprezentând aproximativ 90% din volumul total de prime brute subscrise, restul 
de 10% reprezentând venituri din vânzarea poliţelor de asigurări de viaţă. 

Activitatea de asigurări generale
Pe segmentul asigurărilor generale, primele brute subscrise de Allianz-Ţiriac 
Asigurări au înregistrat o valoare de 953,7 milioane de lei. Veniturile din prime nete 
de reasigurare s-au situat la 728,1  milioane de lei.

Activitatea derulată de companie în anul 2015 nu a adus modificări relevante în 
ceea ce priveşte structura portofoliului de asigurări generale. Astfel, asigurările 
auto casco deţin, în continuare, o pondere majoritară în structura portofoliului de 
asigurări generale (aproximativ 42,7 %). Primele subscrise pe această clasă de 
asigurări se ridică la aproximativ 406,8 milioane lei în anul 2015. 

Asigurările de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor din accidente auto 
deţin, la rândul lor o pondere importantă (27,5%) în portofoliul de asigurări 
generale al Allianz-Ţiriac Asigurări, valoarea primelor brute subscrise pe această 
clasă de asigurări ridicându-se la aproximativ 262,2 milioane lei, în anul 2015. 

În sfârşit, cea de-a treia clasă de asigurări care are o contribuţie importantă la 
realizarea veniturilor din activitatea de asigurări generale a companiei în anul 2015 
este asigurarea de bunuri şi proprietăţi (incluzând asigurările de incendiu şi 
calamităţi naturale, respectiv daune la proprietăţi), cu o pondere de aproximativ 
17,4% (aferentă celor aproximativ 165,9 milioane lei reprezentând prime brute 
subscrise în anul 2015. 

Sumele brute plătite în anul 2015 drept despăgubiri şi indemnizaţii de asigurare 
aferente portofoliului de asigurări generale au fost de 432 milioane de lei. 
Cheltuielile cu daunele nete de reasigurare s-au situat la 459,5 milioane de lei. 

Activitatea de asigurări de viaţă 
Vânzările de poliţe de asigurări de viaţă au adus Allianz-Ţiriac Asigurări venituri din 
prime brute subscrise de 100,8 milioane lei în anul 2015. Veniturile din prime nete 
de reasigurare pentru acest portofoliu s-au situat la aproximativ 96,6 milioane de 
lei. 

În prezent, compania oferă toate categoriile de produse moderne de asigurări de 
viaţă, destinate atât nevoilor individuale, cât şi companiilor care doresc să ofere 
angajaţilor beneficii suplimentare sub formă de poliţe de asigurare. Cele doua 
clase de asigurări de viaţă practicate au contribuit la realizarea veniturilor din 
prime brute subscrise de Allianz-Ţiriac pe segmentul asigurărilor de viaţă în 
următoarele proporţii:
- Asigurări de viaţă, anuităţi şi asigurări de viaţă suplimentare - 58%;
- Asigurări de viaţă şi anuităţi care sunt legate de fonduri de investiţii - 42%.

Pentru produsele de asigurări de viaţă tradiţionale, randamentul mediu anualizat 
al plasamentelor realizate s-a situat la 5,61%, activele care acoperă rezervele 
aferente acestor contracte atingând valoarea de 74,4 milioane RON la 31.12.2015. 
În privinţa tipurilor de plasamente realizate de companie, în cazul poliţelor tradiţio-
nale de asigurări de viaţă acestea au fost reprezentate de titluri de stat emise de 
instituţii guvernamentale din România, obligatiuni emise de banci internationale 
cu rating superior si depozite bancare înregistrate la filiale/ reprezentanţe locale 
ale unor bănci internaţionale cu rating superior. 

În ceea ce priveşte clasa de asigurări de viaţă cu componentă investiţională tip 
unit-linked, Allianz-Ţiriac Asigurări oferă clienţilor săi oportunitatea de a direcţiona 
primele achitate în contul poliţelor către o serie de programe investiţionale oferite 
de societate, fiecare dintre aceste fonduri evidenţiind nivele diferite ale raportului 
risc-randament investiţional. La sfârşitul anului 2015 valoarea cumulată exprimata 
in echivalent RON a activelor nete evidenţiate de aceste vehicule investiţionale se 
situa la aproximativ 283,5milioane RON, din care 229,8 milioane RON reprezentau 

Contul tehnic al asigurării generale (Lei)
Venituri din prime, nete de reasigurare (rd. 5)
Alte venituri tehnice, nete de reasigurare (rd. 7)
Daune nete plătite, nete de reasigurare (rd. 8)
Variatia rezervei de daune, nete de reasigurare (rd. 12)
Variatia altor rezerve, neta de reasigurare (rd. 16)
Variatia rezervei pentru participare la beneficii si risturnuri (rd.17 )
Cheltuieli de exploatare nete (rd. 22)
Alte cheltuieli tehnice, nete de reasigurare (rd. 23)
Profit tehnic al asigurarii generale (rd. 25)

2015 
728.076.178

62.434.178
389.533.992

70.000.070
-7.460.698

847.265
295.451.487

6.242.642
35.895.598

2014 
685.807.707

65.495.583
363.582.662

79.622.973
752.680

0
261.051.508

7.427.831
38.865.636

Contul tehnic al asigurării de viaţă (Lei)
Venituri din prime, nete de reasigurare (rd. 4)
Venituri din plasamente (rd. 12)
Plusvalori nerealizate din plasamente  (rd. 13)
Alte venituri tehnice, nete de reasigurare (rd. 14)
Cheltuieli cu daunele, nete de reasigurare (rd. 15)
Variatia rezervei matematice nete de reasigurare (rd. 22)
Variatia rezervei matematice aferente asigurarilor de viata pentru care expunerea 
la riscul de investitii este transferata contractantului cedata în reasigurare (rd. 32)
Cheltuieli de exploatare nete (rd. 39)
Cheltuieli cu plasamente (rd. 43)
Minus valori nerealizate din plasamente (rd. 44)
Alte cheltuieli tehnice, nete de reasigurare (rd. 45)
Profit tehnic al asigurarii de viata (rd. 48)

2015 
96.632.619

9.820.949
144.873.196

7.805.236
54.307.398
11.476.299
14.347.761

39.175.930
1.900.697

127.963.291
983.966

8.976.658

2014 
91.395.032

9.407.766
97.723.329

6.423.925
53.503.245

9.650.501
27.179.334

37.898.458
1.330.688

68.516.653
665.065

6.206.108

PASIVE
Capitaluri proprii (rd. 90)
Rezerve tehnice brute (rd. 111)
Rezerve tehnice aferente contractelor unit-linked (rd. 112)
Datorii (rd. 125)
Alte pasive
Total pasive (rd. 120)

2015 
753.784.367

1.192.122.480
283.472.438
191.909.748

77.185.268
2.498.474.301

2014 
715.501.649

1.061.807.343
269.112.783
180.127.723

64.081.278
2.290.630.776

active localizate în străinătate, iar restul de 53,7 milioane RON reprezentau fonduri 
plasate în instrumente ale pietelor financiare din Romania (Leu Extra, Leu Plus, Leu 
Simplu, Leu Clasic, Leu Forte).

Elementele care descriu modul în care au fost administrate principalele fonduri 
asociate produselor de asigurări de viaţă cu componentă investiţională (tip 
unit-linked) în anul 2015 sunt prezentate în continuare:

Situaţia modificărilor capitalului propriu
Valoarea capitalurilor proprii a înregistrat valoarea de 753,8 milioane lei la 31 
decembrie 2015. 

Situaţiile financiare ale Allianz-Ţiriac Asigurări aferente exerciţiului financiar 
încheiat la data de 31.12.2015 au fost auditate de către KPMG Audit SRL, opinia 
auditorului extern fiind prezentată în continuare. 

Conservator (EUR)

Clasic (EUR)

Dinamic (EUR)

Progresiv (EUR)

Euro-Plus (EUR)

Dolar-Plus (EUR)

Allianz Index 50,
Transa I (EUR)
Allianz Index 50,
Transa II (EUR)
Allianz
Smart Invest  (EUR)
Allianz Index 50 Plus,
Transa IV (EUR)
Euro Max (EUR)

Garantis 130 (EUR)

Garantis 135 (EUR)

Extra /Leu Plus

Leu - Simplu (RON)

Leu - Clasic  (RON)                     

Leu - Forte (RON)

Succes Absolut (EUR)

Succes Relativ (EUR)
World Equity (EUR)

World Plus (EUR)

Europe Equity (EUR)
Protective (EUR)

Garantis Plus (USD)

Preponderent obligatiuni si 
instrumente similare, dar si actiuni
Compoziţie echilibrată de acţiuni şi 
obligaţiuni

Preponderent acţiuni ale 
companiilor internaţionale dar si 
obligaţiuni
Aproape exclusiv acţiuni ale 
companiilor internaţionale

Obligatiuni guvernamentale si 
depozite bancare
Preponderent obligatiuni 
guvernamentale si corporatiste
Certificate de valoare cu garantie la 
maturitatea contractului
Certificate de valoare cu garantie la 
maturitatea contractului 
Certificate de valoare cu garantie la 
maturitatea contractului 
Certificate de valoare cu garantie la 
maturitatea contractului 
Certificate de valoare cu garantie 
dinamica la maturitatea contractului 
Certificate de valoare cu garantie la 
maturitate
Certificate de valoare cu garantie la 
maturitate
Depozite bancare, titluri de stat 
emise de instituţii guvernamentale 
româneşti si obligatiuni emise de 
corporatii
Titluri de stat emise de instituţii 
guvernamentale româneşti, 
obligatiuni emise de corporatii si 
depozite bancare
Titluri de stat emise de instituţii 
guvernamentale româneşti, 
obligatiuni emise de corporatii, 
actiuni listate si depozite bancare
Actiuni listate, titluri de stat emise de 
instituţii guvernamentale româneşti, 
obligatiuni emise de corporatii si 
depozite bancare
Fonduri de actiuni  si fonduri de 
obligatiuni   
Exclusiv  fonduri de actiuni
Fonduri de acțiuni

Fonduri de obligațiuni

Fonduri de acțiuni
Fonduri de instrumente de piață 
monetară

Certificate de valoare cu garantie la 
maturitate

Preponderent spaţiul 
UE
Spaţiul UE, SUA, 
Asia-Pacific, pieţe 
emergente
Spaţiul UE, SUA, 
Asia-Pacific, pieţe 
emergente
Spaţiul UE, SUA, 
Asia-Pacific, pieţe 
emergente
Preponderent spaţiul 
UE
Preponderent SUA

Spaţiul UE

Spaţiul UE

Spaţiul UE

Spaţiul UE

Spaţiul UE

Spaţiul UE

Spaţiul UE

Preponderent 
România

România

România

România

Europa si SUA

Europa si SUA
SUA, Spațiul UE, Asia 
Pacific, alte piețe
SUA, Spațiul UE, Asia 
Pacific, piețe 
emergente, alte piețe
Europa
Spaţiul UE, SUA, 
Asia-Pacific, pieţe 
emergente
Spaţiul UE

2,73%

5,20%

6,53%

30,15%

10,83%

4,31%

1,34%

3,00%

0,75%

0,62%

3,19%

1,58%

1,52%

10,13%

1,31%

2,87%

4,63%

1,10%

0,83%
1,92%

0,89%

2,50%
0,35%

1,70%

7.741.411 

14.748.411 

18.506.597 

85.472.679 

30.703.918 

12.210.083 

3.793.146 

8.512.175 

2.120.585 

1.762.353 

9.044.695 

4.487.068 

4.320.410 

28.712.072 

3.721.514 

8.147.568 

13.121.943 

3.120.369 

2.362.969 
5.446.863 

2.510.290 

7.099.274 
998.189 

4.807.856 

Programe
Investiționale

Plasamente Randament
pt. anul

2015

Activ Net
31.12.2015

(RON)Tip instrumente Piete

* - pentru fondurile în Euro, randamentul prezentat este calculat în Euro 

Raport anual 2015

ACTIVE
Active necorporale (rd. 7)
Plasamente (rd. 27)
Rezerve tehnice - partea reasigurătorilor (rd. 42)
Creanţe din operatiuni de asigurare directa (rd. 49)
Creanțe din operațiuni de reasigurare (rd. 50)
Alte creanțe (rd. 51)
Alte active
Total active (rd. 68)

2015 
6.215.883

1.915.717.655
193.342.555
249.951.271

36.866.548
13.248.138
83.132.251

2.498.474.301

2014 
4.902.038

1.735.369.547
175.308.804
240.536.948

37.355.433
17.649.123
79.508.883

2.290.630.776

Strategii şi perspective de dezvoltare
Obiectivele de dezvoltare ale Allianz-Ţiriac vizează consolidarea poziţiei 
companiei pe piaţa asigurărilor, fără a neglija indicatorii de rentabilitate a afacerii. 
În acest sens, şi în viitor vor fi riguros aplicate principiile prudenţiale în abordarea 
tuturor operaţiunilor de subscriere a riscurilor. 

Totodată vor fi, în continuare, promovate şi permanent îmbunătăţite programe de 
segmentare a portofoliului, acest lucru însemnând practic particularizarea 
ofertelor pentru fiecare client în parte, astfel încât acestea să evidenţieze o mai 
bună corelaţie a costurilor percepute cu profilurile riscurilor individuale acoperite. 
Concomitent, se va urmări îmbunătăţirea, în continuare, a standardelor de 
calitate a serviciilor post-vânzare oferite, eficientizarea controlului şi administrării 
proceselor de despăgubire.

Contul netehnic  (Lei)
Rezultatul tehnic, total - asigurări generale profit (rd.1)
Rezultatul tehnic, total - asigurări de viață profit (rd.3)
Venituri din plasamente (rd.13)
Cheltuieli cu plasamentele (rd.16)
Alte venituri netehnice (rd.22)
Alte cheltuieli netehnice, inclusiv provizioane (rd.23)
Rezultatul brut - profit (rd.36)
Impozit pe profit (rd.38)
Rezultatul net al exerciţiului - profit (rd 40)

2015 
35.895.598

8.976.658
60.283.781

6.769.069
15.025.894
15.852.696
97.560.166
15.802.317

81.757.849

2014 
38.865.636

6.206.108
53.288.187

5.200.269
21.488.632
26.725.169
87.923.125
14.427.859

73.495.266


