
Signal Iduna Asigurări de Viață SA 

Prezentarea societății
Societatea SIGNAL IDUNA Asigurări de Viață să este o societate comercială pe acțiuni, 
persoană juridică română, înființată conform prevederilor Legii nr. 31/1990 și ale
Legii nr. 32/2000 cu modificările ulterioare.
Societatea și�a început activitatea în martie 2008, fiind înregistrată la Registrul Comerțului 
sub Nr. J40/5098/19.03.2008 și a fost autorizată de către Comisia de Supraveghere a 
Asigurărilor prin Decizia nr. 505/10.06.2008. Este înscrisă în Registrul Asigurătorilor sub nr. 
RA 062/11.06.2008. Sediul social este în București, Sector 3, Str. Vulturilor, nr. 18�18A, 
parter, Etajul 1 și jumătate din etajul 2 (exceptând Biroul Nr.1).
Compania este administrată în sistem dualist. 
La data de 31.12.2009, acționariatul societății era format din:
 • SIGNAL IDUNA Holding AG, care deține 31.990 acțiuni în valoare de 35.123.420 RON
 • SIGNAL Krankenversicherung AG, care deține 10 acțiuni în valoare de 10.980 RON
Organul suprem de conducere al societății este Adunarea Generală a Acționarilor iar 
societatea este administrată de către un Directorat și un Consiliu de Supraveghere.
Societatea dispunea la 31.12.2009 de un capital social de 35.134.400 RON. 
La începutul anului 2010, societatea a decis majorarea capitalului social prin emiterea unui 
număr de 7500 de noi acțiuni nominative dematerializate, ce au fost integral subscrise de 
acționarul SIGNAL IDUNA HOLDING AG. În prezent, ca urmare a acestei acțiuni, capitalul 
social al companiei subscris si vărsat integral de acționari în numerar este 43.369.025 RON. 

Conducerea Societății:
La data de 31.12.2009, conducerea societății era formată din:
 • Sînziana Oana Maioreanu, Președinte al Directoratului
 • Leslie J. Breer, Membru al Directoratului
 • Rainer Schönberg, Membru al Directoratului

Prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere din 4 februarie 2010 se ia act de renunțarea D�nei 
Sînziana Maioreanu la mandatul de membru al Directoratului societății și la funcția de 
Președinte al Directoratului. 

De asemenea, în data de 21 aprilie 2010 Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a decis 
aprobarea modificărilor din cadrul echipei de conducere a companiei de asigurări SIGNAL 
IDUNA.

Domnul Leslie Jones Breer a fost numit în funcția de Președinte al Directoratului, iar alături 
de el, în cadrul Directoratului, se află și domnii Tiberiu Maier și Rainer Schonberg, care dețin 
funcția de vice�președinte.
Companii de reasigurare partenere: Munich RE

Perspective și strategii de dezvoltare:
Grupul Signal Iduna este foarte concentrat asupra planurilor de investiții în România și va 
continua să promoveze conceptul asigurărilor private de sănătate în rândul tuturor 
românilor.
Dorim să oferim românilor soluții complete de asigurare în domeniul asigurărilor de 
sănătate, asigurărilor de viață și asigurărilor de accidente astfel încât să contribuim la 
creșterea calității vieții în România. Grupul Signal Iduna este prezent pe piețele din Europa 
Centrală și de Est de aproape 18 ani iar acționarii noștri s�au angajat să investească pe 
termen lung în această regiune. Ne vom folosi toate cunoștințele, experiența de peste 100 de 
ani în asigurări private de sănătate și vom continua eforturile de a introduce sistemul de 
asigurări private de sănătate în România, aspect esențial în dezvoltarea viitoare a țării 
noastre.
În contextul crizei economice, am observat pe de�o parte stagnarea sau chiar involuarea 
pieței în ceea ce privește veniturile din prime iar pe de altă parte stabilizarea prețurilor 
furnizorilor de servicii medicale cu care noi avem contracte.
Obiectivele noastre de business pentru anul 2010 se referă pe de�o parte la securizarea 
portofoliului de clienți, concentrându�ne în continuare pe asigurări de sănătate, dar în 
aceeași măsură asigurările de viață tradiționale și de accidente devin extrem de importante 
în strategiile noastre. Ne dorim să oferim tuturor românilor soluții complete de asigurare � 
asigurări de sănătate, asigurări de viață și asigurări de accidente – astfel încât să contribuim 
la creșterea calității vieții și sănătății lor.

Obiectul de activitate și gama de produse: 
Domeniul principal de activitate al societății îl constituie activitatea de asigurări de viață � 
cod CAEN 6511.
Pentru noi este important ca soluțiile pe care le propunem să se potrivească cât mai bine 
clienților noștri. Legea aplicabilă asigurărilor este Legea 136/1995 privind asigurările și 
reasigurările în România, cu modificările și completările ulterioare, precum și Legea 32/2000 
privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor cu completările ulterioare.
Societatea a fost autorizata să practice:

 • categoria A. “Asigurări de Viață”, pentru următoarele clase de asigurare:

I. Asigurări de viață, anuități și asigurări de viață suplimentare, prevăzute la lit. A a), b) și c), 
cu excepția celor prevăzute la pct. II și III din anexa numărul 1 la Legea 32/2000, cu 
modificările și completările ulterioare. Din aceasta clasă face parte produsul Signal Protektor 
și clauzele adiționale care se atașează produselor de asigurare de viață.

II. Asigurări de căsătorie, asigurări de naștere.

III. Asigurări de viață și anuități care sunt legate de fonduri de investiții, prevăzute la punctul 
A litera a) și b) din anexa numărul 1 la Legea 32/2000, cu modificările și completările 
ulterioare. Din această clasă face parte produsul Signal Kapital.

Pentru produsele care se încadrează în aceasta clasă, riscul investițional este asumat de 
către client. Fondurile de investiții oferite de către Signal Iduna au grade de risc diferite:

Signal Konservativ – fond cu grad scăzut de risc
Signal Komfort – fond cu grad mediu de risc
Signal Attraktiv – fond cu grad ridicat de risc

 • categoria B. “ Asigurări Generale”, pentru următoarele clase de asigurare:

B1. Asigurări de accidente (inclusiv accidentele de muncă și bolile profesionale). 
Produsele care fac parte din acestă clasă sunt Signal Event și Signal Event Grup

B2. Asigurări de sănătate. Produsele care fac parte din această clasă sunt: Signal Klar, 
Signal Klassik, Signal Komplett și clauzele adiționale: Signal Urgență, Signal Antigripal și 
Signal Dent. De asemenea, în această clasă este încadrat produsul Asilife Sanacare distribuit 
exclusiv prin brokerul de asigurare Asilife.

Deductibilitatea produselor de asigurări de viață 
În conformitate cu prevederile Legii 571/2003 privind Codul fiscal Art. 21, pentru 
determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile 
efectuate în scopul realizării de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte 
normative în vigoare.
În baza prevederilor acestei Legi, următoarele cheltuieli au deductibilitate limitată:

 • cheltuielile cu primele de asigurare voluntară de sănătate, în limita unei sume 
reprezentând echivalentul în lei a 250 euro într�un an fiscal din profit pentru fiecare 
participant.

Următoarele cheltuieli nu sunt deductibile:
 • cheltuielile cu primele de asigurare plătite de angajator, în numele angajatului, care nu 

sunt incluse în veniturile salariale ale angajatului, conform titlului III.
Legea aplicabilă asigurărilor este Legea 136/1995 privind asigurările și reasigurările în 
România, cu modificările și completările ulterioare, precum și Legea 32/2000 privind 
activitatea de asigurare și supraveghere a asigurărilor, cu modificările și completările 
ulterioare.

Rețeaua și canalele de distribuție Signal Iduna:

În ceea ce privește canalele de distribuție, diversitatea este un deziderat al companiei pentru 
anul 2010. În prezent produsele de asigurare sunt distribuite printr�o vastă gamă de canale 
pentru a crea independența veniturilor companiei.

La 31.12.2009 societatea avea deschise 5 puncte de lucru (agenții), două în București și câte 
unul în Timișoara, Cluj, Constanța.
De asemenea, Signal Iduna are încheiate parteneriate de distribuție a produselor de 
asigurare cu cele mai renumite societăți de brokeraj de pe piața românească.  
Rețeaua de furnizori de servicii medicale
Signal Mediqa Net este rețeaua de furnizori de servicii medicale parteneri ai Signal Iduna 
formată din peste 250 de clinici și spitale private din București și din țară.

Situații financiare 31.12.2009

Auditorul extern numit de AGA pentru auditarea situațiilor financiare anuale este 
PriceWaterhouse Coopers Audit SRL. 

Raportările contabile la 31.12.2009 respectă prevederile Legii nr. 32/2000 și ale Legii 
contabilității nr.82/1991, republicată și modificată și au fost întocmite conform Ordinului CSA  
nr. 3129/2005, oferind o imagine fidelă și cronologică a activității.

Raportările contabile la 31.12.2009 sunt elaborate conform contabilității de angajament, 
respectând principiile contabile generale așa cum sunt prezentate în Ordinul CSA 3129/2005.

Moneda de raportare folosită este leul romanesc (RON).
Societatea efectuează la sfârșitul fiecărei luni reevaluarea conturilor în valută, asigurând 
astfel, o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziției financiare, profitului sau pierderii.

Societatea prezintă următoarele date comparative la sfârșitul anului 2009:

Bilanțul contabil la data de 31 decembrie 2009 prezintă următoarea structură:

 31 decembrie 2008 31 decembrie 2009
 (RON) (RON)
ACTIV

Active necorporale 988.551 619.750
Alte plasamente în imobilizări financiare 165.021 213.493
Alte plasamente financiare 18.626.550 18.950.377
Plasamente aferente asigurărilor de viaţă pentru care expunerea
la riscul de investiţii este transferată contractanţilor � 2.627
Partea din rezervele tehnice aferente contractelor
cedate în reasigurare � 3.838
Creanţe provenite din operaţiuni
de asigurare directă 34.289 515.512
Alte creanţe 146.944 207.612
Imobilizări corporale 804.823 1.192.911
Stocuri 5.665 2.913
Casa şi conturi la bănci 308.346 99.266
Cheltuieli în avans 89.571 594.366
TOTAL ACTIV 21.169.760 22.402.665

PASIV

Capital social 21.959.000 35.134.400
Rezultatul reportat � (1.625.486)
Rezultatul exercițiului (1.625.486) (13.662.652)
Rezerve tehnice 38.364 615.228
Rezerva matematică aferentă asigurărilor de viaţă pentru care 
expunerea la riscul de investiţii este transferată asiguraţilor � 2.625
Alte provizioane � 113.514
Datorii 790.105 1.814.211
II.Venituri înregistrate în avans 7.777 10.825

TOTAL PASIV 21.169.760 22.402.665

Semnat de către membrii Directoratului în data de 15 Martie 2010
 
Contul de profit și pierdere se prezintă astfel:

Contul tehnic sumarizat: 31 decembrie 2008 31 decembrie 2009
 (RON) (RON)

Venituri din prime brute subscrise 39.188 1.141.730
Prime cedate în reasigurare � 5.162
Variaţia rezervei de prime, netă de reasigurare 38.034 551.252
Venituri provenind din alte plasamente 1.868.234 924.083
Plusvalori nerealizate din plasamente � 5.005
Cheltuieli cu daunele plătite, nete de reasigurare � 108.155
Variaţia rezervei de daune (+/�) 330 21.003
Variaţia rezervei matematice � 770
Variaţia rezervei matematice aferente asigurărilor de viaţă 
pentru care expunerea la riscul de investiţii este transferată 
contractantului cedată în reasigurare � 2.625
Cheltuieli din exploatare tehnice:
Cheltuieli de achiziţii 148.635 1.125.931
Variaţia sumei cheltuielilor de achiziţii reportate � (548.293)
Cheltuieli de administrare 8.379.511 15.285.331
Comisioane primite de la reasiguratori 
și participări la beneficii � 2.067
Minusvalori nerealizate din plasamente � 166
Rezultat tehnic (Pierdere) 6.659.088 14.479.217

Semnat de către membrii Directoratului în data de 15 Martie 2010

Contul netehnic sumarizat: 31 decembrie 2008 31 decembrie 2009
 (RON) (RON)

Rezultatul tehnic al asigurării de viaţă � Pierdere 6.659.088 14.479.217
Alte venituri netehnice 7.230.107 2.312.469
Alte cheltuieli netehnice, inclusiv
provizioanele şi ajustările de valoare 2.196.505 1.484.340
Rezultatul curent � Pierdere 1.625.486 13.651.088
Cheltuieli extraordinare � 4.231
Venituri totale 9.137.529 4.380.191
Cheltuieli totale 10.763.015 18.035.510
Rezultatul brut� Pierdere 1.625.486 13.655.319
Impozit pe profit � 7.333
Rezultatul net al exerciţiului � Pierdere 1.625.486 13.662.652

Semnat de către membrii Directoratului în data de 15 Martie 2010

La 31.12.2009 Societatea avea emise un număr de 1,386 de contracte de asigurare având următoarea structură:
 Contracte emise Contracte în vigoare

Total contracte de asigurare 1.386 511

Primele brute subscrise la 31.12.2009 se prezentau astfel (RON):

Prime brute subscrise total, din care:  2.012.614
Aferente asigurărilor de viață 20.703
Aferente asigurărilor de accident 81.748
Aferente asigurărilor de viață de tip Unit Linked 8.754
Aferente asigurărilor de Sănătate 1.901.409 

Prime brute subscrise anulate total, din care:  870.884
Aferente asigurărilor de accident 3.908
Aferente asigurărilor de Sănătate 866.976

Rezervele tehnice constituite de societate la 31.12.2009(RON):
Rezerva de prime 591.314
Rezerva matematică 4.370
Rezerve de daune avizate pentru asigurările de sănătate 19.037
Rezerve de daune neavizate 3.132

La 31.12.2009 existau cedări în reasigurare doar pentru activitatea de asigurări de viață, după cum urmează (RON):

Prime cedate în reasigurare 5.162
Comisioane din reasigurare 2.067
Rezerve cedate în reasigurare 3.838

În luna martie 2008, SIGNAL IDUNA Asigurări de Viață a obținut doar venituri din dobânzi din depozite în valoare de 904.293 RON, sumă 
care a constituit și rezultatul trimestrului 2/2008 pentru care s�a plătit un impozit de 144.687 RON. Impozitul pe profit plătit s�a constituit 
ca sumă de recuperat de la Bugetul Statului. La 31.12.2009 suma de recuperat rămasă era de 137.354 RON, diminuarea față de 2008 
datorându�se impozitului minim introdus în 2009 la plata căruia societatea a fost obligată conform reglementarilor legale.
În 2009, Societatea a avut un număr de personal de 60, respectiv 58 angajați cu contract individual de muncă și 2 administratori cu 
contract de administrator. Numărul mediu de personal a fost de 57 persoane.
La 31 decembrie 2009 societatea nu avea obligații față de administratori sau directori. Nu s�au acordat împrumuturi către administratori 
sau directori. Conform prevederilor legale, administratorii companiei au încheiate polițe de răspundere civilă profesională pentru 
acoperirea eventualelor prejudicii aduse societății urmare a deciziilor luate în timpul administrației lor. SIGNAL IDUNA Asigurări de Viață 
nu are alte obligații față de administratori sau directori.
În cursul anului 2009 societatea a efectuat o majorare a capitulului social în valoare de 13.175.400 RON, valoarea capitalului social 
ajungând astfel la 35.134.400 RON de la 21.959.000 RON.
În urma majorării capitalului social ponderea participării acționarilor în societate s�a modificat după cum urmează:

Acționari Număr de acțiuni Valoarea nominală totală Procent deținut
  (mii lei) (%)
SIGNAL IDUNA Holding AG 31.990 35.123.420.00 99.97%
SIGNAL Krankenversicherung AG 10 10.980.00 0.03%
 32.000 35.134.400 100%

Societatea a plătit în termenele legale toate obligațiile față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și de sănătate sau alte fonduri 
speciale.

Signal Iduna Asigurări de Viaţă
Date de identificare:
S.C. SIGNAL IDUNA ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A.
AUTORIZAT DE COMISA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR
Companie administrată în sistem dualist
Nr. de înregistrare în Registrul Asigurătorilor RA�062/11.06.2008

Nr. autorizaţie 505/10.06.2008
Operator de date cu caracter personal nr. 9402
Cod Unic Înregistrare: 23545104
Registrul Comerțului: J40/ 5098/ 19.03.2008
Capital social subscris şi vărsat: 21.959.000 Ron
Banca: Citibank Europe plc, Dublin � Suc. România
IBAN: RO18 CITI 0000 0006 5009 6002

Sediu Social:
Str. Vulturilor 18�18A, etaj 1, sect. 3, cod 030855
Telefon: +(40) 21 322 00 71, +(40) 31 730 71 00
Fax: +(40) 21 322 00
www.signal�iduna.ro
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Referitor la administrarea riscurilor, prin natura activităților efectuate, Societatea este expusă următorilor factori de risc:

Riscul de credit = riscul înregistrării de pierderi sau al nerealizării profiturilor estimate, ca urmare a neîndeplinirii de către debitor a 
obligațiilor contractuale; riscul unei pierderi datorită neplății sumelor datorate de către un debitor, în baza unui credit sau a unei linii de 
credit, fie în ceea ce privește suma creditată sau a dobânzii generate de aceasta, sau a amândurora.

Riscul de piață = riscul ca valoarea unei investiții să scadă datorită unor modificări adverse ale unor factori ai pieței. În cadrul Riscului de 
piață = un impact semnificativ îl poate avea riscul valutar deoarece având capitalul social subscris și vărsat în EURO și ponderea 
disponibilului în EURO fiind de peste 90%, fluctuația ratei de schimb poate avea efecte semnificative aspra contului de profit și pierdere 
sub forma câștigurilor/pierderilor din reevaluarea conturilor în monedă străină. Aprecierea monedei EURO în raport cu Leul românesc a 
generat un impact financiar pozitiv reflectat de contul de Profit și Pierdere, anexă la Bilanțul Contabil pe 2009.

Riscul de subscriere = riscul ca primele subscrise să nu fie suficiente pentru a acoperi daunele apărute în viitor și că daunele sau 
cheltuielile de regularizare a daunelor prevăzute în rezervele tehnice nu sunt suficiente.

Riscul operațional = riscul de realizare a unor pierderi sau de nerealizare a profiturilor estimate rezultate din cauza unor procese interne 
inadecvate sau cu erori, din cauza unor erori sau omisiuni ale angajaților sau ale unor sisteme interne, sau din cauza unor factori externi 
care generează disfuncțiuni ale activităților cotidiene ale societății.

Riscul reputațional = riscul ca o activitate, acțiune sau instanță executată sau luată de către societate sau de către oficialii acesteia va 
avea un efect negativ asupra imaginii societății în comunitate și/sau asupra încrederii de termen lung investite de către acționari în 
societate, cu rezultat direct în pierderea de afaceri sau în acțiuni legale îndreptate împotriva companiei.

Riscul de lichiditate = posibilitatea înregistrării de pierderi sau a nerealizării profiturilor estimate, ce rezultă din imposibilitatea 
asiguratorilor de a valorifica active pentru a onora în orice moment și cu costuri rezonabile obligațiile de plată pe termen scurt sau din 
încasarea cu dificultate a creanțelor din contractele de asigurare/reasigurare.

Riscul de concentrare = expunerea la un risc cu un potențial de generare de pierderi suficient de mari încât să amenințe solvabilitatea 
sau situația financiară a companiei.

Riscul de contagiune = posibilitatea înregistrării de pierderi generate de apartenența la grup, apărută ca urmare a raporturilor pe care 
societatea le are cu alte entități din grup, situațiile de dificultate ce apar într�o entitate putând să se propage cu efecte negative asupra 
solvabilității companiei.

Evaluarea calitativă a riscurilor:
� Riscurile (nivelul de risc) sunt apreciate și calificate cu ajutorul unor calificative ca: important (ridicat), mai puțin important  
 (mediu) și scăzut;
� Analiza impactului producerii riscului asupra activității societății, dar și probabilitatea de apariție a riscului sunt exprimate ca  
 ridicate, medii și scăzute;
� Calificativele rezultate pentru fiecare risc, stabilesc prioritatea riscurilor identificate, determină gradul de tolerabilitate și  
 concentrarea asupra tratării celor mai importante riscuri.

Evaluarea cantitativă a riscurilor/ cuantificarea riscurilor
Tehnici de identificare a riscurilor:
� Brainstorming
� Chestionare
� Studii ale activității cu privire la fiecare 
 din procesele operaționale, cu descriere 
 atât a proceselor interne cât și a factorilor 
 externi care pot influența aceste procese
� Standarde ale pieței
� Analiza de scenarii
� Investigații asupra riscurilor produse
� Audit și control

Instrumente financiare:
Societatea a clasificat instrumentele financiare în următoarele categorii: active financiare la valoarea justă prin contul de profit şi 
pierdere, instrumente financiare nederivate deţinute până în viitorul apropiat la cost de achiziţie, mai puţin ajustările cumulate pentru 
pierderile de valoare, împrumuturi şi creanţe generate de entitate şi nedeţinute în scopul tranzacţionării.  Clasificarea depinde de scopul 
pentru care imobilizările financiare sunt achiziţionate. 
Conducerea clasifică în mod corespunzător instrumentele financiare în momentul recunoaşterii iniţiale şi revizuieşte această clasificare 
la fiecare dată de raportare. 
În 2009 majoritatea plasamentelor sunt în depozite și în titluri de stat care sunt ținute la cost de achiziție.

PLASAMENTE
Plasamente la 31 decembrie 2009 cuprind depozite și conturi curente, certificate de trezorerie şi unități de fond

 31 Decembrie 2009
 (RON)
Depozite în lei 693.504
Depozite în valută 17.562.944
Dobânda acumulată 60.105
Total depozite 18.316.553

Titluri de stat � Cost achiziţie 609.044
Dobânda acumulată 2.102
Total titluri de stat 611.146

Unităţi de fond  (Valoare justă) 25.305

Casa şi conturi la bănci
 31 Decembrie 2009
 (RON)
Disponibilități la bănci în lei 23.789
Disponibilităţi la bănci în valută 66.736
Casa în lei 6.610
Casa în valută  2.131
Total casa şi conturi la bănci 99.266
Total plasamente financiare 19.052.270

Distribuția Plasamentelor la  31.12.2010:
1. Total titluri de stat și bonuri de tezaur (lei și valută):
Lei
Denumirea instituţiei Valoarea contabilă  Valoarea de piață Dobânzi de încasat Asigurări tradiționale 
de credit a titlurilor de stat la data raportării  Unit link
1 2 3 4 5
RB�PJS�40�065 � Citibank Europe 
plc, Dublin � Sucursala România 609.044 609.828 2.102 Asigurări tradiționale
Total titluri de stat 609.044 609.828 2.102 X

2. Depozite, conturi curente la instituţii de credit şi disponibilităţi în casierie 
Lei
Instituţia de credit Valoarea depozitelor  Disponibilităţi în conturi Total  depozite, conturi Dobânzi Asigurări tradiționale
 la data raportării curente și casa curente şi casierie de încasat Unit link

1 2 3 4 5 6
Casierie 0 8.741 8.741 0 Asigurări tradiționale
Depozite și conturi 13.174.363 38.460 13.212.823 57.070 Asigurări tradiționale
curente în România
Depozite și conturi 5.082.085 52.065 5.134.150 3.035 Asigurări tradiționale
curente în Germania

TOTAL 18.256.448 99.266 18.355.714 60.105 X

3. Unităţi în organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) şi alte fonduri de investiţii   
Lei
Denumirea Denumirea bursei Număr de unități de Valoarea conform Valoarea de piață Asigurări tradiționale
fondului de valori mobiliare unde se tranzacționează evidenţelor contabile la data raportării Unit link
   fonduri achiziționate
1 2 3 4 5 6
BCR MONETAR
Signal Konservativ nu se tranz  87 1.124 1.124 Unit link
BCR DINAMIC pe bursă
Signal Komfort nu se tranz  5 95 95 Unit link
BCR EXPERT pe bursă
Signal Attraktiv nu se tranz pe bursă 24 1.408 1.408 Unit link
BCR MONETAR nu se tranz pe bursă 768 9.971 9.971 Asigurări tradiționale
BCR DINAMIC nu se tranz pe bursă 314 6.104 6.104 Asigurări tradiționale
BCR EXPERT nu se tranz pe bursă 110 6.603 6.603 Asigurări tradiționale
Total X 1308 25.305 25.305 X

 Metode și tehnici de analiza a riscurilor:
� Analize de piață
� Prospectări ale pieței
� Cercetare / Dezvoltare
� Analize de impact asupra activității
� Planificare a continuității business�ului
� Măsuri ale valorilor medii și ale dispersiei
� Analiza amenințărilor
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