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    Warszawa, 20 marca 2017 r.  

 

Informacja prasowa  

To był najlepszy rok pod względem finansowym dla Pramerica Życie 

- wyniki finansowe spółki za 2016 rok 

 

Pramerica Życie TUiR SA odnotowała zysk netto w wysokości 19,7 mln zł. Wynik ten jest o 181% wyższy od ubie-

głorocznego. Przypis składki brutto towarzystwa również wzrósł i wyniósł niemal 249 mln zł.  

- Rok 2016 zamknęliśmy najlepszym wynikiem finansowym w historii naszej firmy, co napawa nas dumą i utwierdza w 

przekonaniu co do słuszności obranego przez Pramerica Życie kierunku rozwoju. – mówi Aneta Podyma, Prezes Zarządu 

Pramerica Życie. - W naszej strategii kładziemy nacisk na etyczną sprzedaż, a także rozwój tych produktów, w których 

specjalizujemy się od początku istnienia firmy – ubezpieczeń na życie. Koncentrujemy się głównie na aspekcie ochron-

nym. Oferowane ubezpieczenia każdorazowo dostosowujemy do indywidualnych i rzetelnie zbadanych potrzeb klientów. 

Wymagający model sprzedaży zarówno bezpośredniej, jak i w biznesie grupowym zapewniają nam stabilny rozwój, a 

potwierdzeniem jakości naszego biznesu jest również wysoka utrzymywalność polis indywidualnych, która na koniec 

2016 roku wynosi aż  95%.  

Pramerica Życie TUiR SA prowadzi działalność ubezpieczeniową w dwóch obszarach biznesowych: w działalności bez-

pośredniej oraz w reasekuracji czynnej. Spółka utrzymuje wysoką dynamikę przypisu składki brutto z działalności bezpo-

średniej. Składka przypisana brutto z działalności bezpośredniej za rok 2016 wyniosła niemal 225,5 mln zł, co 

w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oznacza wzrost o 9%.  

Pramerica Życie TUiR SA utrzymuje konsekwentną politykę inwestycyjną. Przychody z lokat za rok 2016 wyniosły ponad 

25,4 mln zł i były o około 8% wyższe w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.  

Spółka odnotowała zysk netto za 2016 rok w wysokości 19,7 mln zł. 

Bezpieczeństwo przede wszystkim 

Pramerica Życie TUiR SA utrzymuje niezmiennie wysoki poziom bezpieczeństwa środków powierzonych przez klientów, 

określany poprzez wskaźnik pokrycia kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR) środkami własnymi. Wskaźnik ten na 

koniec 2016 roku wyniósł 200%, co daje wynik dwukrotnie wyższy niż wymagany. Wpływ na stabilną sytuację finansową 

Spółki ma także konsekwentna polityka inwestycyjna, opierająca się na inwestowaniu głównie w skarbowe papiery dłuż-

ne. 

- Polityka inwestycyjna Pramerica Życie opiera się na  lokowaniu kapitału w bezpieczne aktywa takie jak obligacje skar-

bowe, czy inne instrumenty dłużne o stałym dochodzie, co nie tylko przekłada się na zadowolenie klientów z wyników 

inwestycyjnych, ale także na stabilność spółki pod względem finansowym. Cieszymy się z dobrej kondycji naszej firmy i 
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lojalności naszych klientów, ale jednocześnie traktujemy te wyniki jako zobowiązanie do  utrzymywania najwyższej jako-

ści obsługi i dostarczania adekwatnych do potrzeb produktów ochronnych. – dodaje Aneta Podyma.  

Wyniki finansowe Pramerica Życie TUiR SA 

 

  I-XII 2015 I-XII 2016 Dynamika 

 

C = B / A 

(tys. zł) (tys. zł) 

A B 

Składka przypisana brutto 225 999 248 965 110% 

Składka przypisana brutto 

działalność bezpośrednia 
205 926 225 468 109% 

Przychody z lokat  23 545 25 435 108% 

Odszkodowania i świadczenia 

wypłacone brutto 
69 060 80 543 117% 

Zmiana stanu rezerw techniczno-

ubezpieczeniowych do celów ra-

chunkowości na udziale własnym 

61 458 68 468 111% 

Koszty działalności ubezpiecze-

niowej 
95 457 89 674 94% 

Wynik finansowy netto 7 015 19 694 281% 

 

Wskaźnik pokrycia SCR środkami 

własnymi na koniec 2016 roku  
200% 

Wskaźnik pokrycia MCR środkami 

własnymi na koniec 2016 roku 
801% 

 

Prudential Financial, Inc. (PFI)* 

Pramerica to spółka należąca do Prudential Financial, Inc. (PFI), spółki zarejestrowanej i mającej siedzibę w Stanach 

Zjednoczonych, która również posiada spółki stowarzyszone w wybranych krajach poza Stanami Zjednoczonymi. PFI* 

(symbol na giełdzie nowojorskiej NYSE: PRU) to lider na rynku usług finansowych. Aktywa firmy na dzień 31 grudnia 



 

 

2016 r. zamykały się kwotą około 1,3 bln USD. W skład grupy kapitałowej wchodzą spółki działające w Stanach Zjedno-

czonych, Azji, Europie oraz Ameryce Łacińskiej. Korzystając ze swoich różnorodnych talentów, pracownicy PFI 

z zaangażowaniem pomagają klientom indywidualnym i instytucjonalnym w ochronie i pomnażaniu ich majątku, oferując 

wiele produktów i usług takich jak ubezpieczenia na życie, produkty rentowe, usługi związane z emeryturą, fundusze in-

westycyjne oraz zarządzanie inwestycjami.  

 

Więcej informacji na temat Prudential Financial Inc. można znaleźć na stronie internetowej: 

www.prudential.com 

Więcej informacji na temat Pramerica Życie TUiR SA można znaleźć na stronie internetowej: 

www.pramerica.pl  

Kontakt dla mediów:  

Małgorzata Morańska, malgorzata.moranska@pramerica.pl, Tel. (+48) 660 755 238 

 

 

Pramerica Życie TUiR SA należy do grupy kapitałowej Prudential Financial, Inc.- jednej z największych instytucji finansowych na świecie z ponad 140-

letnią historią. W Polsce oferujemy ubezpieczenia na życie o jednym z najszerszych zakresów ochrony. 

 

Na rynku wyróżnia nas wyjątkowa dbałość o Klientów i ich zaufanie a także najwyższe standardy obsługi. Naszym Klientom dajemy realne oparcie 

finansowe w momencie, gdy tego najbardziej potrzebują, a przez cały okres współpracy chronimy to, co dla nich najważniejsze, pomagając im czerpać 

więcej z życia. Tworzymy przyjazne i oparte na szacunku środowisko pracy, w którym ambitni i wyjątkowi ludzie mogą się rozwijać, realizować swój 

potencjał i osiągać sukcesy. Dzięki stabilnym fundamentom - naszym wartościom - towarzyszącym nam w codziennej pracy wspólnie tworzymy firmę, 

która wspiera klientów w realizacji ich celów życiowych i odpowiada na ich dynamicznie zmieniające się potrzeby. Więcej na www.pramerica.pl. 

Prudential Financial, Inc., spółka zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych, nie jest powiązany w żaden sposób z Prudential plc, spółką zarejestrowaną 

w Wielkiej Brytanii. Więcej informacji na temat PFI można znaleźć na stronie www.prudential.com. 

http://www.pramerica.pl/
mailto:malgorzata.moranska@pramerica.pl

