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ING Asigurări de Viaţă încheie semestrul I cu rezultate pozitive  

 
 
Pentru ING Asigurări de Viaţă, prima jumătate a anului 2009 a însemnat în 
principal consolidarea portofoliului de clienţi şi a încrederii acestora. Compania 
estimează în acelaşi timp o consolidare a poziţiei deţinute pe toate liniile de 
business – asigurări de viaţă, pensii private şi pensii facultative. 
 
Pe segmentul de asigurări de viaţă valoarea activelor financiare în 
administrare a ajuns la nivelul de 1,631 miliarde RON la sfârşitul lunii iunie 
2009, în creştere cu circa 6,25% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.  
 
Volumul primelor brute totale subscrise de ING în prima jumătate a anului a 
ajuns la valoarea de 261,35 milioane RON, în scădere cu 4,5% faţă de aceeaşi 
perioadă a anului trecut, in linie cu evolutia pietei, ca urmare a apetitului mai 
redus al clienţilor pentru produsele cu componentă investiţională, şi în mod 
special pentru produsele cu primă unică.  
 
"Sesizăm în această perioadă o schimbare a preferinţelor clienţilor, care caută 
în special produse ce le oferă protecţie şi randamente garantate. Astfel, în 
vânzarile noi ale ING Asigurări de Viaţă din prima jumătate a anului 2009 acest 
tip de contracte reprezintă circa 80% din numărul total de poliţe, faţă de 40% 
în aceeaşi perioadă din 2008", a declarat Cornelia Aurelia Coman, director 
general ING Asigurări de Viaţă şi Preşedinte al Consiliului de Administraţie al 
ING Fond de Pensii. 
 
 
Primele brute subscrise aferente produselor tradiţionale au înregistrat o 
creştere cu 5,3% în primul semestru din 2009 faţă de perioada similară a anului 
trecut. În portofoliul total al ING Asigurări de Viaţă, asigurările tradiţionale 
reprezentau 41,4% la sfârşitul lunii iunie 2009, în creştere cu aproape 5% faţă 
iunie 2008.  

Primele brute 
subscrise aferente 
produselor 
traditionale au 
inregistrat o crestere 
cu 5,3% in primul 
semestru fata de 
aceeasi perioada a 
anului trecut. 

Astfel, cota de piaţă estimată a ING Asigurări de Viaţă pe segmentul de 
asigurări tradiţionale a crescut cu 2% faţă de valoarea înregistrată în semestrul 
I al anului trecut, până la valoarea de 19%. 
 

 
"În pofida condiţiilor dificile cu care s-a confruntat întreaga economie, şi în 
acelaşi timp şi industria de asigurări de viaţă de la începutul anului, sesizăm o 
serie de semnale pozitive. Astfel, clienţii care încheie asigurări de viaţă, alocă 
resurse financiare mai importante: prima medie pentru contractele unit linked a 
crescut în a doua jumătate a anului 2009 cu circa 10% faţă de aceeaşi perioadă 
a anului trecut, în timp ce la contractele de tip tradiţional s-a majorat cu  
aproximativ 11%. De asemenea, veniturile din investiţii au crescut cu 31% în 
perioada aprilie-iunie faţă de aceeasi perioadă a anului trecut. 
În acelaşi timp, numărul total de contracte răscumpărate în perioada aprilie-
iunie s-a redus cu 25% faţă de primele trei luni ale anului, iar numărul de 
rezilieri la produsele unit linked a scăzut în aceeaşi perioadă cu 19%”, a 
declarat Cornelia Aurelia Coman.  
 



Valoarea beneficiilor plătite de ING Asigurări de Viaţă pentru evenimente 
asigurate si contracte ajunse la maturitate în intervalul ianuarie-iunie 2009 a 
fost de 26,86 milioane RON, în creştere cu 26,9% faţă de perioada similară a 
anului precedent.  
 
În primele 6 luni ale anului, performanţele înregistrate de Programele de 
investiţii Unit Linked ale ING Asigurari de Viata au fost de 5,4%* pentru 
Programul de investiţii Bond in lei, şi de 12,8% * pentru Programul de investiţii 
Equity in lei.  
 
Marja de solvabilitate disponibilă a ING Asigurări de Viaţă fost de 2,52 ori mai 
mare decât nivelul minim cerut de lege la sfârşitul lunii iunie 2009, iar activele 
lichide de 6,25 ori mai mari decât nivelul minim cerut, confirmând soliditatea 
financiară a companiei.  
 
 
Pe segmentul de pensii facultative, ING Asigurări de Viaţă are în 
administrare două fonduri de pensii facultative, ING Clasic şi ING Optim, care 
însumau la jumătatea anului un număr de 66.651 participanţi (în creştere cu 
peste 56% faţă de iunie 2008) şi active de 57,5 milioane RON (în creştere de 
peste 3,7 ori comparativ cu iunie 2008).  
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Astfel, ING Asigurări de Viaţă deţine în prima jumătate a anului 2009 o cotă 
cumulată de circa 41%, în funcţie de active, din piaţa pensiilor facultative, in 
crestere cu 10,7% fata de cota de piata de 30,4 % inregistrată în semestrul I 
2008.  
 
 „Estimăm până la finalul anului o creştere a volumului de active financiare la 
nivelul pieţei, per ansamblu, până la 265 milioane RON. Nivelul dublu de 
deductibilitate fiscală de care beneficiază începând de anul acesta, siguranţa 
sistemului şi performanţele foarte bune demonstrate de fondurile facultative 
sunt motive care pot genera o creştere a pieţei pensiilor facultative, pe măsură 
ce condiţiile economice se vor îmbunataţi", a declarat Cornelia Aurelia Coman. 
 
Performanţa investiţiilor fondurilor in primele 6 luni ale anului a fost de 7,82%* 
pentru ING Clasic si 7,89%* pentru ING Optim, faţă de 6,94%** cât a fost 
randamentul mediu ponderat al fondurilor de pensii facultative în aceeaşi 
perioadă.  

 
 
 

În primele şase luni, ING Asigurări de Viaţă a obţinut un profit brut de 54,98 
milioane RON.  

 In primele 6 luni, 
profitul inregistrat 
de ING Asigurari 
de Viata a fost de 
54,98 milioane lei 

 
„Am continuat şi în această perioadă demersurile de eficientizare a activităţii 
noastre, iar evoluţia pozitivă din primele şase luni este o confirmare a 
eforturilor noastre constante. În principal, această evoluţie a fost determinată 
de creşterea veniturilor din investiţii şi de scăderea cheltuielilor administrative" 
a declarat Aurelia Cornelia Coman.  
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Pe segmentul de pensii private, compania ING Fond de Pensii administra la 
30 iunie 2009  active în valoare de 613 milioane RON, avand 1.586.080 clienţi 
din care 1.475.617 au plătit cel puţin o contribuţie. Procentul de conturi goale 



înregistrat de ING Fond de Pensii este de 7,9%* la 30 iunie 2009, faţă de 
procentul de 8,7%** înregistrat la nivel de piaţă în aceeaşi perioadă. 
 
Pe piaţa pensiilor private obligatorii, ING Fond de Pensii deţine o cotă de 39% 
în funcţie de activele nete administrate. 
 
În primele 6 luni ale anului 2009, fondul de pensii obligatorii al ING a înregistrat 
o performanţă de 7,55%*, faţă de 7,04%** cât a fost randamentul mediu 
ponderat al fondurilor din Pilonul II în aceeaşi perioadă.  
 
"Evoluţia pozitivă şi randamentele înregistrate de fondurile de pensii obligatorii 
de la lansare şi până în prezent demonstrează o dată în plus faptul că sistemul 
nu are nevoie de constrângeri suplimentare, iar garanţiile oferite sunt suficiente 
pentru siguranţa clienţilor", spune Emilia Bunea, Directorul General al ING Fond 
de Pensii. 
 
 

 
 

 
*** 

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm contactaţi:  
 
ING Asigurari de Viaţă 
Delia Carstean, Marketing Communication Manager, 021 402 85 80 
delia.carstean@ing.ro 
 
Raluca Marcu, Senior Communication Officer, 021 402 85 80 
raluca.marcu@ing.ro 
 
Consultant extern 
Ioana Ursu, 0733 057 890 
ioanaursu35@yahoo.com  
 
 

 
 
 
 
* Conform calculelor efectuat de departamentul de investitii din cadrul ING Asigurari de Viata 
(pentru fondurile de pensii facultative), respectiv ING Fond de Pensii (pentru fondul de pensii 
obligatorii).  
** Conform surselor APAPR 
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