
RAPORT ANUAL 2014
S.C. Ge ne ra li Rom ânia Asi gu ra re Re a si gu ra re S.A.

Ra port anual con form: Ordi nu lui Preºedin te lui Co mi siei de Su pra ve ghe re a Asi gu rã ri lor (CSA) nr.113119/2006 pen tru
pu ne rea în apli ca re a Nor me lor pri vind in for ma þii le mi ni me care tre bu ie pu bli ca te anual de cã tre asi gu rã to ri.
De nu mi rea ºi for ma ju ri di cã a emi ten tu lui: S.C. Ge ne ra li Rom ânia Asi gu ra re Re a si gu ra re S.A.
Se diul so cial: Bu cu reºti, Sec tor 1, Pia þa Char les de Ga ul le nr.15
Nu mã rul de in re gi stra re la Re gi strul Co mer þu lui: J40/17484/19.09.2007
Co dul Unic de Inre gi stra re: 2886621/01.02.1993
Nu mã rul de in re gi stra re la Re gi strul Asi gu ra to ri lor: RA-002

Pre zen ta re ge ne ra lã: 
Ge ne ra li este una din tre cele mai im por tan te, pre sti gio a se si de in cre de re com pa nii de asi gu ra ri din Ro ma nia, ofe rind
clien ti lor si par te ne ri lor ser vi cii si pro du se de cea mai inal ta ca li ta te, fie ca vor bim de asi gu ra ri de Viata sau asigurari
Generale.
De apro a pe 2 se co le de exi sten ta, am in va tat, zi de zi, sa fim aten ti la ne vo i le oa me ni lor si ale com pa nii lor, pen tru a fi
pri ma op tiu ne in ace ste par te ne ria te de incredere.
Ge ne ra li are o abor da re echi li bra ta in pia ta asi gu ra ri lor, fiind o com pa nie ghi da ta de pro fe sio na lism, pu nand la di spo zi tia
clien ti lor so lu tii de asigurare relevante .

Structura acþionariatului:

Generali PPF Hold ing BV, ORG UNIT (Generali CEE Hold ing BV, ORG UNIT) 84.490061%

Ibe rian Struc tured In vest ment I BV   15.424292%

Persoane Juridice 0.085555%

Persoane Fizice 0.000092%

Managementul companiei la 31.12.2014
Di rec to rat
Dl. Adrian Ma rin - Preºedinte
Dna. Iu lia na Ru sei - Mem bru
Dl. Ve se lin Da ni lo vac - Mem bru
Dna. Da nie la Pene - Mem bru
Dl. Pa o lo Co let to - Mem bru

Membrii Consiliul de Supraveghere 
Dl. Andrea Si mon cel li - Pre se din te 
Dl. Lu cia no Ci ri na  - Mem bru
Dl. Tu dor-Mir cea Mol do van  - Mem bru

Raportul Directoratului (forma sumarizata)
Un nivel general mai ridicat de subscrieri a fost înregistrat pe segmentul asigurãrilor generale, în principal datoritã liniei de 
business CASCO ºi a actiunilor de vânzãri pentru creºterea producþiei noi de retail pentru produsele profitabile. Rezultate
bune au fost inregistrate pe linia asigurari de locuinte si asigurari de daune la proprietati, unde cele mai importante
contributii le-au avut canalele brokeri si banci.  
Stra te gia com pa niei este de a-ºi con cen tra aten þia ºi re sur se le în ve de rea con so li dã rii po zi þiei sale fi nan cia re, ge stio nã rii
ri scu lui ºi cre ã rii de va lo a re pen tru acþionariat ºi clienþi. 
Stra te gia com pa niei pen tru seg me nul asi gu ra ri lor de via ta este de a se orien ta asu pra pro du se lor pro fi ta bi le
con cen tran du-se astfel pe cele 3 pro du se in di vi dua le si pe Grup/EB.  

Pri me bru te emi se (asi gu ra ri de via þã) 31 de cem brie 2014 (Lei)
Asigurãri de viaþã, anuitãþi ºi asigurãri de viaþã suplimentare 63.848.020
Asigurãri de cãsãtorie, de naºtere 13.392
Asigurãri de viaþã ºi anuitãþi care sunt le gate de fonduri de investiþii 9.377.227
Asigurãri permanente de sãnãtate 5.034.046

To tal 78.272.685

Da u ne bru te plã ti te  (asi gu rãri de via þã)* 31 de cem brie 2014 (Lei)
Asigurãri de viaþã, anuitãþi ºi asigurãri de viaþã suplimentare 20.226.055
Asigurãri de cãsãtorie, de naºtere 0
Asigurãri de viaþã ºi anuitãþi care sunt le gate de fonduri de investiþii 176.575
Asigurãri permanente de sãnãtate 4.012.760

To tal 24.415.390

Pri me bru te emi se (asi gurãri ge ne ra le) 31 de cem brie 2014 (Lei)
Accidente de persoane ºi sãnãtate 2.126.556
Rãspundere civilã generalã 17.108.398
Daune la proprietãþi 40.641.005
Incendiu ºi alte pagube 94.173.660
Bunuri în tranzit 796.166
Credite ºi garanþii 1.191.065
Casco 168.058.394
Rãspundere civilã auto 43.766.547
Altele 16.544.528

To tal 384.406.319

Da u ne bru te plã ti te  (asi gu ra ri ge ne ra le) 31 de cem brie 2014 (Lei)
Accidente de persoane ºi sãnãtate 393.704
Rãspundere civilã generalã 754.428
Daune la proprietãþi 20.909.744
Incendiu ºi alte pagube 15.958.403
Bunuri în tranzit 244.159
Credite ºi garanþii 44.693
Casco 116.560.822
Rãspundere civilã auto 49.374.943
Altele 11.651.964

To tal daune 215.892.860

*Da u ne bru te pla ti te fara ma tu ri ta ti si ra scum pa ra ri

CLASE DE ASIGURÃRI
Cla se le de asi gu rã ri prac ti ca te de S.C. Ge ne ra li Rom ânia Asi gu ra re Re a si gu ra re S.A., în baza au to ri za þii lor emi se de
Au to ri ta tea de Su pra ve ghe re Fi nan cia ra (fo sta Co mi sie de Supraveghere a Asigurarilor) sunt:

Asi gu rã ri de via þã
Asi gu rã ri de via þã, anu i tã þi, asi gu rã ri su pli men ta re
Asi gu rã ri de cã sã to rie ºi naºtere
Asi gu rã ri de via þã ºi anu i tã þi care sunt le ga te de fon du ri de in ve sti þii
Asi gu rã ri per ma nen te de sã nã ta te

Asi gu rã ri ge ne ra le
Asigurãri de accidente (inclusiv accidentele de muncã ºi bolile profesionale)
Asi gu rã ri de sã nã ta te
Asi gu rã ri de mij lo a ce de tran sport te re stru (al te le decât fe ro via re)
Asi gu rã ri de mij lo a ce de tran sport fe ro viar
Asi gu rã ri de mij lo a ce de tran sport ae rian
Asi gu rã ri de mij lo a ce de tran sport na val (ma ri tim, la cu stru, flu vial, ca na le na vi ga bi le)
Asi gu rã ri de bu nu ri în tran zit, in clu siv mãr fu ri tran spor ta te, ba ga je si ori ce alte bu nu ri
Asi gu rã ri de in cen diu ºi alte ca la mi tã þi na tu ra le
Asi gu rã ri de da u ne la pro prie tã þi
Asi gu rã ri de ra spun de re ci vi lã pen tru au to ve hi cu le (rã spun de re ci vi lã auto obli ga to rie ºi car te ver de)
Asi gu rã ri de ra spun de re ci vi lã pen tru mij lo a ce de tran sport ae rian
Asi gu rã ri de ra spun de re ci vi lã pen tru mij lo a ce de tran sport na val
Asi gu rã ri de ra spun de re ci vi lã ge ne ra lã
Asi gu rã ri de cre di te
Asi gu rã ri de ga ran þii
Asi gu rã ri de pier de ri fi nan cia re
Asi gu rã ri de asi sten þã a per so a ne lor afla te în di fi cul ta te în cur sul de pla sã ri lor sau ab sen þe lor de la do mi ci liu ori de

la lo cul de reºedinþã permanentã

REASIGURARE
Pro gra mul de re a si gu ra re al so cie ta tii Ge ne ra li Ro ma nia Asi gu ra re Re a si gu ra re S.A., va la bil in anul 2014, a fost unul
efi cient si a ra spuns ce rin te lor so cie ta tii de pro tec tie in ca zul apa ri tiei da u ne lor in di fe rent daca ne ra por tam la frec ven ta
sau se ve ri ta tea ace sto ra. Ge ne ra li Ro ma nia Asi gu ra re Re a si gu ra re S.A a avut in ve de re o pro tec tie adec va ta pen tru
ri scu ri le asu ma te din activitatile de subscriere, pentru toate clasele de asigurari practicate.
Inche ie rea con trac te lor de re a si gu ra re, si im pli cit a con trac tu lui care aco pe ra ri scu ri le ca ta stro fa le a avut ca
obiec ti ve prin ci pa le, pe de o par te pro te ja rea in te re su lui asi gu ra ti lor, si pe de alta par te, di mi nua rea im pac tu lui
ne ga tiv ce ar fi pu tut fi ca u zat de po ten tia le evo lu tii ne fa vo ra bi le a fac to ri lor de risc al Generali Romania Asigurare
Reasigurare S.A. 
Ge ne ra li Ro ma nia Asi gu ra re Re a si gu ra re S.A se re a si gu ra pen tru da u ne le de na tu ra ca ta stro fa la printr-un tra tat de
re a si gu ra re de tip ex ce dent de da u na, per eve ni ment aco pe rind  prin ci pa le le ri scu ri la care este expus portofoliul
asigurat.
Por to fo liul de asi gu ra ri ge ne ra le al S.C. Ge ne ra li Rom ânia Asi gu ra re Re a si gu ra re S.A. a fost re a si gu rat de ca tre
re a si gu rã to ri de pre sti giu in ter na þio nal, com pa nii so li de din punct de ve de re fi nan ciar prin pro gra mul de reasigurare al
grupului Generali.
Struc tu ra pro gra mu lui de re a si gu ra re pen tru seg men tul asi gu ra ri lor de via ta este le ga ta de Assi cu ra zio ni Generali S.p.A.

Legea aplicabilã contractului de asigurare, deductibilitãþi
Le gea apli ca bi lã con trac tu lui de asi gu ra re este le gea rom ânã, în par ti cu lar, Le gea 136/1995 pri vind asi gu rã ri le ºi
re a si gu rã ri le din Rom ânia, Le gea 32/2000 si Co dul Ci vil cu mo di fi cã ri le ºi completãrile ulterioare.
De duc ti bi li tã þi le apli ca bi le con trac te lor de asi gu ra re sunt re gle men ta te prin Co dul fi scal, dupã cum urmeazã:

- la cal cu lul im po zi tu lui pe pro fit sunt de duc ti bi le chel tu ie li le cu pri me le de asi gu ra re care pri vesc ac ti ve le
con tri bua bi lu lui pre cum ºi chel tu ie li le cu pri me le de asi gu ra re pen tru asigurarea de riscuri profesionale;

- de duc ti bi li ta te li mi ta tã din punct de ve de re al im po zi tu lui pe pro fit pen tru chel tu ie li le cu pri me le de asi gu ra re
efec tua te de an ga ja to ri pen tru asi gu rã ri le vo lun ta re de sã nã ta te, în limita a 250 de euro anual per angajat;

- de duc ti bi li ta te li mi ta tã din punct de ve de re al im po zi tu lui pe pro fit pen tru chel tu ie li le efec tua te în nu me le
unui an ga jat, la sche me le de pen sii fa cul ta ti ve, în li mi ta unei sume re pre zentând echi va len tul în lei a 400 euro într-un an
fiscal, pentru fiecare participant;

- pre ve de ri le enu me ra te an te rior sunt apli ca bi le ºi pen tru sta bi li rea ve ni tu lui im po za bil din ac ti vi tã þi
independente; 

- de spã gu bi ri le in ca sa te nu sunt ve ni tu ri im po za bi le din punct de ve de re al im po zi tu lui pe venit;
- ope ra þiu ni le de asi gu ra re/re a si gu ra re (in clu siv pri me le de asi gu ra re) sunt scutite de TVA;
- din punct de ve de re al con tri bu tii lor so cia le, sunt ex cep ta te de la pla ta con tri bu þii lor so cia le ur mã to a re le:

con tri bu þii le plã ti te la fon du ri le de pen sii ocu pa þio na le, con tri bu þii le plã ti te la fon du ri le de pen sii fa cul ta ti ve, pri me le
afe ren te asi gu rã ri lor pro fe sio na le ºi asi gu rã ri lor vo lun ta re de sã nã ta te, su por ta te de an ga ja tor pentru salariaþii proprii, în
limitele de deductibilitate prevãzute de lege.

Ca na le de di stri bu þie a pro du se lor de asi gu ra re 
Compania acordã o atenþie sporitã evaluãrii ºi optimizãrii eficienþei structurii reþelei de vânzare. La 31.12.2014 structura
teritorialã era formatã din 91 unitãþi teritoriale active.
Contractele de asigurare ale Societãþii au fost încheiate prin intermediul angajaþilor Societãþii ºi prin intermediari.
Numãrul de intermediari este de 2.127, dintre care aproximativ 504 sunt brokeri.
Structura primelor brute subscrise nete de anulãri, pe canale de distribuþie:

Ø 30.2% agenþi persoane fizice ºi juridice
Ø 37.8% brokeri
Ø 14.6% leasing

 Ø 6.1% bãnci
 Ø 11.3% altele

Re pre zen tan þe de de spã gu bi re ºi de asi sten þã
S.C. Generali România Asigurare Reasigurare S.A. are reprezentanþe de despãgubire în întreaga þarã, în Bucureºti, în
toate reºedinþele de judeþ ºi în alte localitãþi importante. 
În strãinãtate, S.C. Generali România Asigurare Reasigurare S.A. colaboreazã cu toate societãþile membre ale Generali
Grup, iar pentru soluþionarea daunelor produse pe asigurãrile Casco, Accidente de Persoane ºi Asigurarea de cãlãtorie în
strãinãtate, asigurari de viaþã ºi sãnãtate coopereazã cu EuropAssistance, companie care acordã servicii de asistenþã în
208 þãri din întreaga lume.

Si tua þii fi nan cia re anua le su ma ri za te
Situaþiile financiare ale S.C. Generali România Asigurare Reasigurare S.A aferente exerciþiului financiar 2014 au fost
întocmite cu respectarea reglementãrilor contabile conforme cu directivele europene aprobate prin Ordinul Preºedintelui
Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr.3129/2005.
Valoarea activelor totale ale S.C. Generali România Asigurare Reasigurare S.A la data de 31.12.2014 era de
1.131.743.905 lei.
Pe categorii, principalele elemente de activ au fost reprezentate de:

- plasamente, în valoare totalã de 832.436.979 lei, reprezentate în principal de obligaþiuni ºi alte titluri cu
venit fix (în valoare de 689.096.171 lei), depozite la instituþii de credit (31.661.900 lei), terenuri ºi construcþii
(43.407.805 lei), respectiv plasamente aferente asigurãrilor de viaþã pentru care expunerea la riscul de investigaþii este
transferatã contractanþilor (32.935.135 lei).

- partea din rezervele tehnice aferente cedarilor in reasigurare, in valoare de 132.604.909 lei;
- creanþe în valoare totalã de 122.268.608 lei, din care suma de 109.268.511 lei reprezintã creanþe provenite

din operaþiuni de asigurare directã, ºi 1.269.295 lei din creanþe provenite din operaþiuni de reasigurare.
Valoarea totala a pasivelor la data de 31.12.2014 era de 1.131.743.905 lei. Principalele elemente de pasiv au fost
reprezentate de:

-Capitaluri proprii in valoare de 188.050.806 lei;
-Rezerve tehnice brute in valoare de 817.899.064 lei din care suma care se regãseste în rezerva de daune

avizate era în valoare de 254.055.827 lei pentru activitatea de asigurãri generale, respectiv de 11.955.913 lei pentru
activitatea de viaþã.
Numãrul de contracte în vigoare la sfârºitul anului 2014 era de 375.945 pentru asigurãri generale, respectiv  79.352
pentru activitatea de asigurãri de viaþã.

Bi lan þul su ma ri zat afe rent exer ci þiu lui fi nan ciar înche iat la 31.12.2014
ACTIVE LEI PASIVE LEI

Ac tive necorporale 1.336.190 Capitaluri proprii 188.050.806
Plasamente 832.436.979 Rezerve tehnice brute 817.899.064
Rezerve tehnice partea

reasigurãtorilor 132.604.909 Venituri în avans 15.518.490

Creanþe 122.268.608 Datorii 98.104.981
Alte ac tive 43.097.219 Alte pasive 12.170.564
To tal ac tive 1.131.743.905 To tal pasive 1.131.743.905

Con tul teh nic su ma ri zat al asi gu rã ri lor ge ne ra le afe rent exer ci þiu lui fi nan ciar înche iat la 31.12.2014
Venituri din prime, nete de reasigurare 274.065.419
Alte venituri tehnice, nete de reasigurare 26.980.543
Cheltuieli cu daunele, nete de reasigurare 158.295.838
Variaþia altor rezerve tehnice, nete de reasigurare (1.776.371)
Cheltuieli de exploatare nete 148.348.717
Alte cheltuieli tehnice, nete de reasigurare 11.641.559
Variaþia rezervei de egalizare (1.219.680)
Rezultatul tehnic al asigurãrilor gen er ale (14.244.101)

Con tul teh nic su ma ri zat al asi gu rã ri lor de via þã afe rent exer ci þiu lui fi nan ciar înche iat la 31.12.2014
Venituri din prime, nete de reasigurare 66.965.320
Venituri din plasamente 15.656.270
Plusvalori  nerealizate din plasamente 5.754.757
Cheltuieli cu daunele, nete de reasigurare 30.561.960
Variaþia rezervelor tehnice privind asigurãrile de viaþã 18.095.198
Cheltuieli de exploatare nete 21.834.745
Cheltuieli cu plasamente 1.260.016
Minusvalori nerealizate din plasamente 3.277.669
Alte cheltuieli tehnice, nete de reasigurare 567.394
Rezultatul tehnic al asigurãrilor de viaþã  12.779.365

Con tul ne teh nic su ma ri zat afe rent exer ci þiu lui fi nan ciar înche iat la 31.12.2014
Rezultatul tehnic al asigurãrilor gen er ale (14.244.101)

Rezultatul tehnic al asigurãrilor de viaþã 12.779.365

Venituri din plasamente 37.933.445

Cheltuieli cu plasamentele 9.646.569

Plusvalori nerealizate din plasamente 523.565

Minusvalori nerealizate din plasamente 0

Alte venituri netehnice 29.533.089

Alte cheltuieli netehnice 17.669.006

Rezultat curent - profit 39.209.788

Impozit pe profit -

Rezultat net al exercitiului 39.209.788

Ba ze le întoc mi rii si tua þii lor fi nan cia re su ma ri za te
Aceste situaþii financiare sumarizate, care conþin bilanþul sumarizat la 31.12.2014 ºi contul de profit ºi pierdere
sumarizat pentru anul încheiat la acea datã au fost întocmite prin extragerea, fãrã modificãri, a informaþiilor relevante,
incluse în situaþiile financiare complete ale S.C. Generali România Asigurare Reasigurare S.A care au fost întocmite în
conformitate cu Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr.3129/2005 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
ºi sunt disponibile pe site-ul societatii www.generali.ro. Astfel, aceste situaþii financiare sumarizate sunt în concordanþã
cu situaþiile financiare complete.

Pla sa men te in ve sti þio na le ºi ran da men te 
In anul 2014, pentru acoperirea riscurilor asumate si pentru asigurarea permanenta a solvabilitatii si lichiditatii, compania 
a investit in instrumente cu venit fix: titluri de stat, obligatiuni corporative, depozite dar si in actiuni si fonduri de investitii
(OPCVM) precum si instrumente derivate cu scopul protectiei expunerii valutare.

Asi gu rã ri ge ne ra le
Instrumentele cu venit fix denominate în monede strãine au o ratã a dobânzii între 2,43% ºi 12,5% la 31.12.2014
Instrumentele cu venit fix denominate în moneda localã au o ratã a dobânzii între 4,2% ºi 9,78%

Ran da men tul in stru men te lor cu ve nit fix afla te în por to fo liu la 31.12.2014:
Ø pentru EUR, între 2,43% ºi 12,50% (3,86% randament mediu ponderat cu numãr de zile deþinere ºi volum);
Øpentru USD, între 3,96% ºi 3,99 % (3,97% randament mediu ponderat cu numãr de zile detinere ºi volum);
Øpentru RON, între 4,2% ºi 9,78% (5,99% randament mediu ponderat cu numãr de zile deþinere ºi volum).

Asi gu rã ri de via þã tra di þio na le
Ø Instrumentele cu venit fix denominate în monede strãine au o ratã a dobânzii între 2,75% ºi 6,64% la 

31.12.2014.   
Ø Instrumentele cu venit fix denominate în moneda locala au o ratã a dobânzii între 4,1% ºi 11,20%.

Ran da men tul in stru men te lor cu ve nit fix afla te în por to fo liu la 31.12.2014:
Ø pentru EUR, între 2,75% ºi 6,44% (4,59% randament mediu ponderat cu numãr de zile detinere ºi volum);
Ø pentru USD, între 3,86% ºi 6,64% (5,98% randament mediu ponderat cu numãr de zile detinere ºi volum);
Ø pentru RON, între 4,1% ºi 11,20% (6,43% randament mediu ponderat cu numãr de zile detinere ºi volum).

Asi gu rã ri de via þã de tip unit-lin ked
În privinþa clasei de asigurãri de viaþã cu componentã investiþionalã tip unit-linked, S.C. Generali România Asigurare
Reasigurare S.A oferã clienþilor sãi oportunitatea de a direcþiona primele achitate în contul poliþelor cãtre oricare dintre
fondurile de investiþii administrate de societate, fiecare dintre aceste fonduri evidenþiind nivele diferite ale raportului
risc-randament investiþional. 
La finele anului 2014, valoarea cumulatã a activelor nete evidenþiate de aceste vehicule investiþionale se situa la
29.784.346,33 lei ºi 693.989,41 EUR.
Elementele care descriu modul în care au fost administrate principalele fonduri asociate produselor de asigurãri de viaþã
cu componenta investiþionalã, în perioada 1 ianuarie 2014 - 31 decembrie 2014, sunt prezentate în continuare:

dnoF

Descriere
Fond Structurã Fond

Randament 
aferent

perioadei
01/01/201

4-
31/12/201

4

Activ net la
31/12/2014                      Þara Emitent

Piaþa
bursierã pe 

care 
se

tranzacþion
eazã

a) 25%
instrumente de
piaþã monetarã
(bonuri de
trezorerie,
certificate de
depozit, depozite 
bancare etc.)

b) 75%
instrumente  cu
venit fix (titluri
de stat,
obligaþiuni
corporatiste,
municipale, etc)

o   Conturi curente,
numerar ºi alte ac tive
o   Depozite bancare
o   Titluri emise de
administraþia publicã
centralã
o   Obligaþiuni
tranzacþionate
cor po ra tive

5,2% 4.924.141,00 LEI Rom ânia

SAI 
Ra if fe i sen

Asset 
Ma na ge ment 

SA

a) 75%
instrumente cu
venit fix (titluri
de stat,
obligaþiuni
corporatiste,
municipale, etc)
b) 25% acþiuni 

o   Conturi curente,
numerar ºi alte active
o   Depozite bancare
o   Titluri emise de
administraþia publicã
centralã
o   Obligaþiuni
tranzacþionate
corporative
o   Acþiuni
tranzacþionate pe o
piaþã reglementatã

7,57% 10.424.898,73 LEI Rom ânia

SAI 
Ra if fe i sen

Asset 
Ma na ge ment 

SA

vitcA

a) 70% acþiuni
reglementatã
b) 30%
instrumente cu
venit fix (titluri
de stat,
obligaþiuni
corporatiste,
municipale etc)

o   Acþiuni
tranzacþionate pe o
piaþã reglementatã
o   Conturi curente,
numerar ºi alte active
o   Depozite bancare
o   Obligaþiuni
tranzacþionate
corporative

9,47% 14.435.306,6 LEI Rom ânia

SAI 
Ra if fe i sen

Asset 
Ma na ge ment 

SA

q BNP Pa ri bas
NF5 So cial
Index Excess
Re turn Index
q XS04112402
44

Componenþã:
Eurobonduri (Index
IBOXX Sovereigns);
Acþiuni pe piaþa
europenã (Index
EuroStoxx 50);
Acþiuni pe piaþa
americanã (Index
S&P 500);
Acþiuni pe piaþa
japonezã (Index
Topix);
Acþiuni pe pieþe
emergente (Index
S&P BRIC 40);
Piaþa imobiliarã
europeanã (Index
EPRA Euro Zone);
Indicele ASPI
Eurozone;
Preþul materiilor
prime ºi al produselor
agricole(Index
DCIBGLTR); 

- 280.933,98 EUR

Au stria,
Bel gia,
Fin lan da,
Fran þa,
Ger ma nia,
Gre cia,
Irlan da,
Ita lia,
Lu xem burg, 
Olan da,
Por tu ga lia,
Spa nia,
Ame ri ca,
Ja po nia,
Bra zi lia,
Rusia, China, 
India.

BNP Pa ri bas

Bur se le din
ur mã to a re le
þãri:
Au stria,
Bel gia,
Fin lan da,
Fran þa,
Ger ma nia,
Gre cia,
Irlan da,
Ita lia,
Lu xem burg, 
Olan da,
Por tu ga lia,
Spa nia,
Ame ri ca,
Ja po nia,
Bra zi lia,
Ru sia, China,  
India.

q BNP Pa ri bas
Mil len nium
Index 3
Capital
Protected
Certificate
CE187DIS
XS0382765229

Componenþã:
Eurobonduri (Index
IBOXX Sovereigns);
Acþiuni pe piaþa
europenã (Index
EuroStoxx 50);
Acþiuni pe piaþa
americanã (Index
S&P 500);
Acþiuni pe pieþe
emregente (Index
S&P BRIC 40);
Indicele ASPI
Eurozone;
Preþul materiilor
prime ºi al produselor
agricole (Index
DCIBGLTR); 

- 279.494,04 EUR

Au stria,
Bel gia,
Fin lan da,
Fran þa,
Ger ma nia,
Gre cia,
Irlan da,
Ita lia,
Lu xem burg, 
Olan da,
Por tu ga lia,
Spa nia,
Ame ri ca,
Bra zi lia,
Ru sia, China, 
India.

BNP Pa ri bas

Bur se le din
ur mã to a re le
þãri:
Au stria,
Bel gia,
Fin lan da,
Fran þa,
Ger ma nia,
Gre cia,
Irlan da,
Ita lia,
Lu xem burg, 
Olan da,
Por tu ga lia,
Spa nia,
Ame ri ca,
Bra zi lia,
Ru sia, China,  
India.

q Ge ne ra li
Si cav
LU0499461126

Gua ran te ed Fund 1,00% 35.548,82 EUR Ger ma nia
Ge ne ra li 

De utschland

Bur se din
di ver se þãri:
Au stria,
Bel gia,
Fin lan da,
Fran þa,
Ger ma nia,
Gre cia,
Irlan da,
Ita lia,
Lu xem burg, 
Olan da,
Por tu ga lia,
Spa nia,
Ame ri ca,
Bra zi lia,
Ru sia, China,  
India.

dnoF

Descriere
Fond Structurã Fond

Randament
aferent

perioadei
01/01/2014

-
31/12/2014

Activ net la
31/12/2014                      Þara Emitent

Piaþa
bursierã pe

care 
se

tranzacþion
eazã

q Ge ne ra li
Si cav
LU0255130451

Gua ran te ed Fund 1,01% 49.976,00 EUR Ger ma nia
Ge ne ra li 

De utschland

Bur se din
di ver se þãri:
Au stria,
Bel gia,
Fin lan da,
Fran þa,
Ger ma nia,
Gre cia,
Irlan da, Ita lia, 
Lu xem burg, 
Olan da,
Por tu ga lia,
Spa nia,
Ame ri ca,
Bra zi lia,
Ru sia, China,  
India.

q Ge ne ra li
Si cav
LU0145476817

EUR Go ver nment
bonds 1,11% 1.443,75 EUR Ger ma nia

Ge ne ra li 
De utschland

Bur se din
di ver se þãri: 
Au stria,
Bel gia,
Fin lan da,
Fran þa,
Ger ma nia,
Gre cia,
Irlan da, Ita lia, 
Lu xem burg, 
Olan da,
Por tu ga lia,
Spa nia,
Ame ri ca,
Bra zi lia,
Rusia, China,
India.

q Ge ne ra li
Si cav
LU0298381780

EUR Go ver nment
bonds 1,05% 40.488,53 EUR Ger ma nia

Ge ne ra li 
De utschland

Bur se din
di ver se þãri
Austria,
Belgia,
Finlanda,
Franþa,
Germania,
Grecia,
Irlanda, Italia, 
Luxemburg, 
Olanda,
Portugalia,
Spania,
America,
Brazilia,
Rusia, China,
India.

q Ge ne ra li
Si cav
LU036683470

EUR Go ver nment
bonds 1,00%

4.889,80
EUR

Ger ma nia
Ge ne ra li 

De utschland

Bur se din
di ver se þãri:
Au stria,
Bel gia,
Fin lan da,
Fran þa,
Ger ma nia,
Gre cia,
Irlan da, Ita lia, 
Lu xem burg, 
Olan da,
Por tu ga lia,
Spa nia,
Ame ri ca,
Bra zi lia,
Ru sia, China,
India.

SIT
NAU

Q

q QUANTIS
Inve stment
Ma na ge ment
HU0000709647
HU0000709654
HU0000709746
HU0000709670
HU0000709720

Fund of funds -
1.214,49

EUR
Unga ria

QUANTIS
Inve stment

Ma na ge ment
Bu da pe sta

Stra te gii ºi per spec ti ve de dez vol ta re
Societatea este concentratã pe construirea unui portofoliu stabil ºi viabil prin intermediul eficientizãrii costurilor ºi
profitabilitãþii produselor. Menþinerea calitãþii înalte a serviciilor oferite clienþilor noºtri reprezintã o preocupare permanentã 
pentru Societate.
Vom continua strategia de dezvoltare mizând pe o atentã selecþie a riscurilor, care sã permitã creºterea activitãþii pe
segmentele profitabile ºi menþinerea unei poziþii importante pe piaþa asigurãrilor din România.
Þintele principale vor rãmâne creºterea segmentului de retail profitabil din portofoliul de clienþi, precum ºi consolidarea
segmentului corporate.

For ma scur tã a Ra por tu lui au di to ru lui fi nan ciar ex tern:
Situaþiile financiare aferente exerciþiului financiar încheiat în data de 31.12.2014 au fost auditate de cãtre Ernst&Young
Assurance Servicies SRL, opinia auditorului extern fiind prezentatã în continuare.
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