
 
 

Warszawa, 18 lutego 2016 r.  

 
 

Pramerica Życie TUiR SA publikuje wyniki finansowe za IV kwartał 2015 roku 
 
 

  I-XII 2014 I-XII 2015 Dynamika 
 

C = B / A 
(tys. zł) (tys. zł) 

A B 

Składka przypisana brutto 203 894 225 999 111% 

Składka przypisana brutto 
działalność bezpośrednia 

184 125 205 926 112% 

Przychody z lokat  21 860 23 545 108% 

Odszkodowania i świadczenia 
wypłacone brutto 

59 928 69 060 115% 

Zmiana stanu rezerw na udziale 
własnym 

57 817 60 033 104% 

Koszty działalności 
ubezpieczeniowej 

89 925 95 511 106% 

Wynik finansowy netto 4 107 7 031 171% 

 

Wskaźnik pokrycia marginesu 
wypłacalności środkami własnymi 

320% 313% 

Wskaźnik pokrycia rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych 
aktywami 

142% 141% 

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

w działalności bezpośredniej oraz w reasekuracji czynnej. Spółka utrzymuje wysoką dynamikę 

przypisu składki brutto z działalności bezpośredniej. Na koniec IV kwartału 2015 r. składka przypisana 

brutto z działalności bezpośredniej osiągnęła poziom 205,9 mln zł, co w porównaniu do analogicznego 

okresu roku ubiegłego oznacza wzrost o 12%.  

 

Pramerica Życie TUiR SA utrzymuje konsekwentną politykę inwestycyjną. Na koniec IV kwartału 

2015 r. przychody z lokat wyniosły ponad 23,5 mln zł i były o około 8% wyższe w porównaniu 

z analogicznym okresem roku ubiegłego.  

 

Na koniec IV kwartału 2015 r. Spółka odnotowała zysk netto w wysokości 7 mln zł. 



Bezpieczeństwo przede wszystkim 

 

Pramerica Życie TUiR SA utrzymuje niezmiennie wysoki poziom bezpieczeństwa środków 

powierzonych przez klientów, określany poprzez wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-

ubezpieczeniowych aktywami Spółki (na koniec IV kwartału 2015 r. wyniósł 141%) oraz wskaźnik 

pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi (313% na koniec raportowanego okresu). 

Wpływ na stabilną sytuację finansową Spółki ma także konsekwentna polityka inwestycyjna, 

opierająca się na inwestowaniu głównie w skarbowe papiery dłużne. 

 

Prudential Financial, Inc. (PFI)* 

 

Pramerica to nazwa handlowa stosowana przez Prudential Financial, Inc. (PFI), spółkę 

zarejestrowaną i mającą siedzibę w Stanach Zjednoczonych, oraz 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 2015 r. zamykały się kwotą około 

1,2 bln USD. W skład grupy kapitałowej wchodzą spółki działające w Stanach Zjednoczonych, 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 inwestycyjne oraz zarządzanie inwestycjami. W Stanach 

Zjednoczonych symbol firmy, Skała, od ponad stu lat jest ikoną siły, stabilności, wiedzy i innowacji. 

 
 

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

www.pramericafinancial.com  

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

www.pramerica.pl  

 

 

Kontakt dla mediów: 
 
 
Anna Dubij 
tel: 22 329 3140 
e-mail: anna.dubij@pramerica.pl 
 
*PFI, spółka zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych, nie jest w żaden sposób powiązana  z Prudential plc, spółką zarejestrowaną  

w Wielkiej Brytanii. 

 


