
Raportul anual pentru anul 2009 este întocmit în 
conformitate cu dispoziţiile art. 20 alin. 3 lit. h) din Legea 
32/2000 privind activitatea de asigurare şi supraveghere 
a asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, 
în aplicarea prevederilor Ordinului CSA 113119/2006 
cu privire la informaţiile minime ce trebuie publicate 
de către asigurători, informaţii care să permită accesul 
liber şi neîngrădit al publicului larg, al asiguraţilor 
şi al potenţialilor asiguraţi la informaţii referitoare la 
activitatea desfăşurată de asigurător în cursul unui 
exerciţiu financiar.

Denumirea companiei: SC GRAWE ROMÂNIA 
ASIGURARE SA
Forma juridică: societate comercială pe acţiuni
Autorizată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor 
prin Decizia nr. 37/02.11.2001
Înregistrată sub numărul de ordine 036/10.04.2003 în 
Registrul Asigurătorilor şi Reasigurătorilor
Înregistrată sub numărul de înregistrare a notificării 
pentru prelucrarea datelor cu caracter personal: 4627
Cod Unic de Identificare: 8398697
Nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 
J40/263/2001
Capital social: 28.487.275 lei

Adresa sediului social: Str. Vulturilor 98A, parter + etaj 1 
+ etaj 2, sector 3, Bucureşti 030857

Structura acţionariatului 
la data de 31.12.2009:
Grazer Wechselseitige Versicherung AG: 99,98%
GW Beteligungserwerbs-und-Verwaltungs - BmbH: 0,02%

Managementul companiei este asigurat de Consiliul de 
Administraţie al societăţii din care fac parte: Dl. Othmar 
Ederer, Dl. Griegg Siegfried, Dl. Peter Kasyk, Dl. Gernot 
Reiter, D-na Monica Spătaru, Dl. Paul Swoboda, Dl. 
Wolfgang Goschnik.
Conducerea executivă a societăţii este asigurată de 
către Consiliul Director format din:
Dl. Peter Kasyk – Director General
D-na Monica Spătaru – Director General Adjunct
Dl. Gernot Reiter – Director

Raport scurt al administratorilor:
Situaţiile financiare anuale au fost întocmite în 
conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice 
şi al Preşedintelui Comisiei de Supraveghere a 
Asigurărilor  nr. 3129/2005, modificat de Ordinul 
7/2007 al Preşedintelui Comisiei de Supraveghere a 
Asigurărilor.

Categoriile şi clasele de asigurări practicate:
Compania Grawe România Asigurare SA este autorizată 
să practice următoarele clase de asigurări:
- clasa I de asigurări de viaţă, anuităţi şi asigurări de viaţă 
suplimentare, prevăzute la litera A, a), b), c) din Anexa 
1 la Legea 32/2000, cu modificările şi completările 
ulterioare: asigurări la termen de supravieţuire şi de 
deces (mixte de viaţă), asigurări de deces 
Produsele care fac parte din categoria prevăzută la 
litera A a) sunt: Prevent, Profit, Omnia, Safe Life, Safe 
Life Profession, Plan Capital, Plan Capital Profession, 
Risk Life, Start, Garant, Să Trăiti!, Unica
Asigurările suplimentare  care fac parte din clasa de 
asigurări prevăzute la litera A c) din Anexa 1 la Legea 
32/2000, cu modificările şi completările ulterioare sunt 
clauze ce acoperă următoarele evenimente: deces 
din accident, invaliditate permanentă din accident, 
spitalizare ca urmare a unui accident, exonerare de 
la plata primelor în caz de invaliditate permanentă din 
accident şi în caz de incapacitate totală de muncă 
din orice cauză, protecţia sumelor asigurate împotriva 
inflaţiei prin indexare.
- clasa III de asigurări de viaţă şi anuităţi legate 

de fonduri de investiţii prevăzute la litera A, a), b) 
din Anexa 1 la Legea 32/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare

- clasa IV de asigurări permanente de sănătate, 
prevăzute la litera A d) din Anexa 1 la Legea 32/2000, 
cu modificările şi completările ulterioare

Produsele care fac parte din categoria prevăzută la 
litera A d) sunt: Vital, Benefica

- clasa de asigurări generale, liera 1. - asigurări de 
accidente

Produsele care fac parte din categoria prevăzută la 
litera 1. sunt: Serena, Protecta
- clasa 8 de asigurări generale de incendiu şi alte 

calamităţi naturale prevăzute la litera B din Anexa 
1 la Legea 32/2000, cu modificările şi completările 
ulterioare

- clasa 9 de asigurări generale de bunuri care acoperă 
daune suferite de proprietăţi şi bunuri, aşa cum sunt 
prevăzute la litera B din Anexa 1 la Legea 32/2000, cu 
modificările şi completările ulterioare

- clasa 13 de asigurări generale de răspundere civilă 
generală care acoperă daune din prejudicii produse 
terţilor prevăzute la litera B din Anexa 1 la Legea 
32/2000, cu modificările şi completările ulterioare

Produsele de asigurare care fac parte din categoriile de 
asigurări generale acoperite de clasele 8, 9 şi 13 sunt: 
Residenz (clasele 8, 9, 13), Domus (clasa 8), Grawe 
Business (clasele 8 şi 9).

Informaţii generale privind produsele de asigurare:
Paleta de produse de asigurare oferite de compania 
Grawe România Asigurare SA este compusă 
preponderent din asigurări mixte de viaţă cu capitalizare 
şi acoperiri suplimentare şi opţionale pentru cazurile de 
accident (deces, invaliditate permanentă, spitalizare), 

afecţiuni medicale grave şi incapacitate de muncă din 
orice cauză. 
Compania pune la dispoziţia clienţilor săi şi asigurări de 
viaţă legate de fonduri de investiţii (de tip Unit-Linked) 
cu plasarea investiţiilor în fonduri în Lei sau Euro.
Acestor asigurări li se adaugă, cu o pondere mult mai 
mică în volumul total de contracte încheiate, asigurări 
de sănătate şi asigurări de accident individuale şi de 
grup, în Lei sau Euro. In cazul asigurărilor de sănătate 
se acordă o indemnizaţie zilnică de spitalizare indiferent 
de cauza spitalizării, iar în cazul asigurărilor de accident 
se acoperă evenimentele de deces şi invaliditate 
permanentă din accident, precum şi costurile 
determinate de spitalizarea şi incapacitatea de muncă 
determinate de un accident, şi cheltuielile de recuperare 
de la locul accidentului. 

Legea aplicabilă contractului de asigurare:
Legea aplicabilă contractului de asigurare este Legea 
136/1995 privind asigurările şi reasigurările din 
România, cu modificările şi completările ulterioare, 
Legea 32/2000 privind activitatea de asigurare şi 
supraveghere a asigurărilor, precum şi normele emise 
de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.
Reţeaua de distribuţie şi canalele de distribuţie a 
produselor de asigurare:
Produsele de asigurare ale companiei Grawe România 
Asigurare SA sunt distribuite prin intermediul forţei 
proprii de vânzare şi a brokerilor parteneri autorizaţi de 
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. In cursul anului 
2009, peste 65% din întregul volum de contracte noi de 
asigurare ale companiei Grawe România Asigurare SA 
a fost încheiat de forţa directă de vânzare, activitatea 
acesteia menţinând în continuare cursul ascendent din 
anul anterior.
Activitatea forţei proprii de vânzare se desfăşoară prin 
intermediul celor 1.556 de agenţi ce-şi desfăşoară 
activitatea în cele 56 de agenţii şi puncte de lucru 
deschise pe întreg teritoriul României. Datele de contact 
ale agenţiilor Grawe, precum şi Registrul Agenţilor 
autorizaţi să vândă asigurări în numele companiei 
Grawe România sunt afişate pe pagina de web, la 
adresa www.grawe.ro. 

Situaţii financiare anuale auditate:
Situaţiile financiare anuale au fost întocmite în 
conformitate cu prevederile Reglementărilor contabile 
specifice domeniului asigurărilor armonizate cu 
Directivele Europene şi Standardele Internaţionale 
de Contabilitate aprobate prin Ordinul Preşedintelui 
Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3129/2005, 
modificat de Ordinul Preşedintelui Comisiei de 
Supraveghere a Asigurărilor nr. 7/2007, cu respectarea 
prevederilor Legii Contabilităţii 82/1991 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Opinia auditorului extern confirmă că situaţiile financiare 
prezintă în mod fidel, în toate aspectele semnificative, 
poziţia financiară a societăţii la 31.12.2009, precum 
şi rezultatele operaţiunilor, situaţia modificărilor 
capitalurilor proprii şi a fluxurilor de trezorerie pentru 
anul încheiat la această dată.

Plasamentele investiţionale:
Riscul plasamentelor de capital cuprinde în principal 
riscuri de piaţă, valută, bonitate şi lichidităţi. Plasamentele 
de capital ale societăţii Grawe România Asigurare SA 
se bazează în principal pe crearea portofoliilor eficiente 
şi ţin seama de situaţia totală a riscului întreprinderii. 
Corespunzător strategiei prevăzute în acest sens, care 
este verificată prin control intern continuu, plasamentele 
se realizează dispersat larg, pe segmentele de piaţă 
respective. Societatea monitorizează în mod continuu 
riscurile de piaţă utilizând tehnici de observare a 
riscurilor pentru a cuantifica raportul risc/profit într-un 
mod consistent cu obiectivele companiei. Riscul privind 

valuta se evită prin echilibrarea părţii de activ cu partea 
de pasiv. Compania preîntâmpină riscul de bonitate 
prin cerinţe severe de rating la emitenţii selectaţi. O 
proiecţie pe termen lung a cash-flow-ului ce ţine seama 
de evoluţia plăţii primelor de asigurare asigură evitarea 
riscului de lichidităţi. 
Insituţiile financiare la care sunt plasate investiţiile 
societăţii Grawe România Asigurare SA sunt stabile 
din punct de vedere financiar şi, în consecinţă, riscul 
acestor investiţii este minim. Societatea a adoptat politici 
şi standarde de investiţii care vizează acomodarea la 
dezvoltarea pieţei asigurărilor şi la riscul intern.
Societatea a investit în următoarele tipuri de plasamente:

Strategii şi perspective de dezvoltare a activităţii:
Strategia de dezvoltare a companiei Grawe România 
prevede lansarea de noi produse de asigurare şi 
creşterea numărului de acoperiri oferite de programele 
de asigurare existente. Astfel, preconizăm lansarea unui 
nou produs de asigurare de credit şi implementarea unor 
asigurări suplimentare pentru intervenţii chirurgicale şi 
deces ca urmare a unui accident rutier.

Odată cu îmbunătăţirea perspectivelor economice, 
preconizăm o creştere a nivelului vânzărilor de contracte 
noi şi stabilizarea numărului de ieşiri din portofoliu, deşi 
anul 2010 va fi încă un an dificil. Inceperea campaniei 
pentru asigurările obligatorii pentru locuinţe (împotriva 
riscurilor de catastrofe naturale) în cursul anului 
2010, program la care Grawe România şi-a anunţat 
participarea, va contribui sensibil la creşterea vânzărilor 
produselor de asigurare pentru proprietăţi şi bunuri.

RAPORT ANUAL 2009 – GRAWE ROMÂNIA ASIGURARE SA

BILANŢ
ACTIV Lei PASIV Lei
Active Necorporale 2.936.427 Capitaluri proprii 56.434.575
Plasamente în imobilizări corporale 15.326.522 Rezerve tehnice 187.593.570
Plasamente financiare 206.315.169 Datorii 4.800.964
Creanţe 25.254.848 Venituri în avans 4.983.418
Alte elemente de activ 5.756.946 Provizioane 2.329.996
Cheltuieli în avans 566.107 Depozite primite de la reasiguratori 13.496
Total activ 256.156.019 Total pasiv 256.156.019

Principalii indicatori economico-financiari Lei
Venituri totale 163.634.337
Cheltuieli totale 154.627.435
Impozit pe profit 1.402.044
Total active 256.156.019
Indemnizaţii brute plătite 9.137.748
Rezultatul net al exerciţiului 7.604.858

Plasamente Valoare contabila (Lei)
Depozite la bănci 3.132.293
Obligaţiuni municipale 1.151.489
Obligaţiuni corporatiste 64.623.160
Obligaţiuni guvernamentale 107.919.681
Euroobligaţiuni emise în Euro 4.051.724
Credite acordate asiguraţilor 1.781.358
Părţi în fonduri comune de investiţii 5.245.009
Acţiuni 3.814.097


