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Rezumat 

 

 
„Euroins Insurance Group“ AD (EIG, „Societatea”) este unul dintre cei mai mari grupuri independente 
care activează pe pieţele de asigurare din Europa Centrală, de Est şi de Sud-Est. Compania este 
constituită la sfârşitul anului 2007, fiind sută la sută societate – fiică a „Eurohold Bulgaria” AD. Scopul a 
fost ca în EIG să se concentreze întregul business al holdingului privind asigurările. Societatea şi-a propus 
ca scop principal să ofere un set complet de produse de asigurare din domeniul asigurărilor generale, de 
sănătate şi asigurărilor de viaţă. 
Grupul activează la un număr de zece state europene şi deţine o pondere de peste 8% din piaţa 
asigurărilor din Bulgaria, România şi Macedonia. 
În anul 2014, compania EIG şi-a lansat activitatea şi în Grecia, prin intermediul unei societăţi-fiică cu 
sediul în Bulgaria. Spre sfârşitul anului 2018, proiectul de reorganizare şi prezenţa companiei pe piaţa 
grecească printr-o sucursală, a fost înregistrat de către asigurator şi apoi definitivat, iar începând cu 
februarie 2019, sucursala în Republica Grecia deja desfăşoară activitate legată de înscrierea de business-
uri. 



 
Începând cu înfiinţarea şi până în prezent, EIG îşi extinde în continuare activitatea, dobândind pachete 
majoritare la o serie de companii de asigurări, precum de exemplu din Bulgaria,  România, Macedonia de 
Nord, Ucraina şi Gruzia. Grupul activează pe piaţa ucraineană după ce în anul 2016 a dobândit societatea 
HDI Strakhuvannya, cu sediul în Hannover, şi Talanx International AG (fiind denumită la sfârşitul anului 
2016 Societate pe acţiuni privată – companie de asigurări Euroins Ucraina), iar în anul 2018, prezenţa 
acesteia pe piaţa ucraineană se extinde în continuare, prin participarea majoritară şi la Societatea pe 
acţiuni privată ”Asigurare Europeană de Călătorie”, Ucraina. În anul 2017 a început aplicarea strategiei 
EIG de pătrundere pe piaţa rusească de asigurări, prin achiziţionarea a unei părţi din capitalul companiei 
ООО Societate Rusească de Asigurări Euroins, datorita majorării capitalului social şi participării EIG cu 
48.61% la societatea asociată spre sfârşitul anului 2019. Iar  prin dobândirea  a unei părţi din capitalul 
social al “Companiei de Asigurări IC Group” AD, Gruzia, fiind redenumită la sfârşitul anului 2018 şi în 
prezent denumirea este “Companie de Asigurări Euroins Gruzia” АD, şi astfel, Euroins Insurance Group 
AD nu numai că a pătruns pe o piaţă nouă, dar la sfârşitul anului financiar deja deţine în total 8 companii 
de asigurări, dispune de peste 250 birouri regionale şi activează pe un număr de 10 pieţe internaţionale, 
are peste 4 milioane de clienţi şi peste 1 500 de salariaţi, iar cuantumul primelor de asigurări brute 
înscrise în anul 2019, este de 848 milioane de leva. 
În afară de faptul că se înregistrează o creştere a business-ului în general, Grupul are un rezultat 
financiar cu semn pozitiv, în valoarea de 12.6 milioane leva, acesta fiind profitul după achitarea 
impozitelor. Pe când în anul 2018 EIG a înregistrat un profit de 4.2 milioane leva, după plata impozitelor. 
 
Rezultatul realizat din activitatea grupului: 
La 31 decembrie 2019, EIG are următorul rezultat: 
• venituri brute din prime – 847.7 milioane leva, faţă de 643.2 milioane leva în anul 2018; 
• prime nete câştigate – acestea înregistrează o creştere de peste 19 %, iar în perioada exerciţiului 
anterior acestea au fost până la 455 milioane leva; 
• profitul după plata impozitelor a fost de 12.612 milioane leva; 
• cota daunelor a crescut în comparaţie cu anul 2018, atingând 67.9%, precum şi cota cheltuielilor 
combinate, care pentru anul 2019 a ajuns la 101 %, în ciuda nivelului scăzut al cheltuielilor 
administrative şi pentru achiziţii, care în 2019 au fost de 9.9 % şi respectiv de 23.2 %. 
 
Gestionarea capitalului 
La 31 decembrie  2019, sunt îndeplinite următoarele cerinţe privind capitalul şi solvabilitatea grupului: 
• Acoperirea cerinţelor privind capitalul şi solvabilitatea:147.26% 
• Acoperirea cerinţelor privind capitalul minim: 293.75%. 
Una dintre politicile principale ale Grupului este menţinerea unor nivele stabile ale capitalului şi  
solvabilităţii, respectându-se şi cerinţa privind capitalul minim prevăzut de lege. Bunele performanţe ale 
Grupului în cursul anului 2019, precum şi poziţia de capital a acestuia, au fost confirmate şi de indicatorii 
obligatorii privind Solvabilitatea II. Tocmai datorita poziţiei stabile şi tendinţei cu semn pozitiv a grupului 
EIG, pentru gestionarea capitalului se folosesc principiile „investitorului rezonabil”, urmărindu-se un 
echilibru optim între resursele, cerinţele şi rentabilitatea. 
 
Sistemul de gestiune 
Sistemul de gestiune al EIG a fost elaborat în conformitate cu cerinţele legislaţiei europene. 
• Directiva 2009/138/CЕ a Parlamentului European şi a Consiliului din data de 25 noiembrie 2009 
• Regulamentul delegat (UE) 2015/35 al Comisiei din 10 octombrie 2014 de completare a Directivei 
2009/138/CE a Parlamentului European 



Regulamentul delegat (UE) 2019/981 al Comisiei din 8 martie 2019 de modificare a Regulamentului 
delegat (UE) 2015/35 de completare a Directivei 2009/138/CE a Parlamentului European 
• Codul asigurărilor. 
• EIOPA - BoS 14/253 – ghid privind sistemul de guvernanţă 
• Alte documente referitoare la activitatea societăţii. 
 
Sistemul de gestiune al grupului de asigurări este în conformitate cu natura, complexitatea şi volumul 
activităţii. Acesta se aplică în mod coordonat şi consecvent la nivelul Grupului, fiind revizuit în mod 
periodic de către organul de conducere al companiei. 
 
Profilul de risc 
Unul dintre scopurile principale ale sistemului de gestionare a riscului, implementat de către EIG, este să 
acorde sprijin managementului şi părţilor interesate pentru atingerea scopurilor strategice, pentru 
eficientizarea operaţiunilor, aplicarea actelor normative şi cerinţelor de regularizare, pentru creşterea 
credibilităţii rapoartelor financiare ale Grupului. Ca o parte integrantă a strategiei de business a EIG, este 
efectuarea unei evaluări proprii asupra riscurilor potenţiale şi în privinţa lichidităţii. 
 
Evaluarea riscului include: 
• calculări legate de cerinţele privind capitalul şi solvabilitatea, privind capitalul minim necesar; 
• să se aprecieze dacă se exercită un control asupra modului de respectare a cerinţelor referitoare la 
capitalul social şi la solvabilitatea, la capitalul minim necesar şi la rezervele tehnice; 
• gradul de deviere a profilului de risc: deviere de la cerinţa privind capitalul şi solvabilitatea – să nu fie 
sub risc propriile mijloace fixe, respectându-se un interval fiduciar de 99,5% pe o perioadă de un an. 
 
Scopurile principale pe care şi-le propune EIG: 
Fiind un grup lider pe piaţa asigurărilor din Bulgaria, EIG îşi dezvoltă în mod concomitent şi activitatea în 
Europa Centrală şi de Est. EIG şi-a propus ca scop principal, prin intermediul societăţilor sale fiică, să 
atingă o pondere de 10% din piaţa Balcanilor, într-un plan de termen mediu, dezvoltându-şi totodată şi 
activitatea în statele din Europa Centrală (în Polonia, Cehia), în zona Mediteraneană, în Ucraina, Rusia şi 
Gruzia. 
 
 


