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STRATEGIA DE DEZVOLTARE

Misiunea, Viziunea

"RESPECT, CALITATE, TRANSPARENTA SI ÎNCREDERE SUNT VALORILE SPRE CARE NOI, ASITO KAPITAL, TINDEM

SI PE CARE LE SUSŢINEM, PENTRU A RĂSPUNDE AŞTEPTĂRILOR CLIENTILOR, ACŢIONARILOR, ANGAJAŢILOR

SI PARTENERILOR DE AFACERI."

Urmărim crearea unei POZIŢII UNICE DE VALOARE pe piaţa asigurărilor prin focalizarea tuturor acţiunilor

întregii noastre echipe către atingerea următoarelor OBIECTIVE:

Creşterea eficientei companiei, serviciilor şi produselor acesteia;

Dezvoltarea infrastructurii interne;

Impunerea conceptului de "Private Insurance";

Creşterea notorietăţii brandului, produselor şi serviciilor Asito Kapital

Agreerea Asito Kapital ca şi asigurator în principalele banci;

Dezvoltarea relaţiilor cu clienţi corporativi, parteneri ai grupului Lukoil;

Dezvoltarea relaţiilor cu alte companii din domeniul energetic, petrol, gaze şi activităţi conexe

distribuţie, foraj,etc;

Dezvoltarea mediului de distribuţie online.
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CLASE DE ASIGURARI PRACTICATE

I. Accidente si Boală

III. Mijloace de transport terestru

IV. Mijloace de transport feroviar

VI. Mijloace de transport naval

VII. Bunuri in tranzit

VIII. Incendiu si calamităţi

XIII. Răspundere civilă generală

Asigurarea de Persoane contra Accidente

ASITO KAPITAL oferă această poliţă de asigurare atât persoanelor fizice cât şi persoanelor juridice. Riscuri

acoperite: deces din accident, invaliditate permanentă sau temporară din accident, indemnizaţii zilnice în cazul

spitalizării şi a tratamentului ambulatoriu, indemnizaţii pentru intervenţiile chirurgicale.

Asigurarea Facultativă de Avarii şi Furt CASCO EUROPA

In anul 2010, Asito Kapital a continuat dezvoltarea produsului “Casco Europa” ( polita de asigurarea avarii si

furt), reusind sa impuna acest produs in piata romaneasca de asigurari prin raportul just calitate-pret.

Conditiile de asigurare ale acestui produs au fost revizuite in urma unei analize comparative atente a pietei .

Asito Kapital asigura o acoperire maxima pe segmentul casco, incluzand un numar mare de riscuri, clauze

speciale si extinderi teritoriale, ce urmeaza indeaproape politica companiei referitoarea la minimizarea

eforturilor clientului in relatia cu Asiguratorul. Varianta standard a poliţei "CASCO EUROPA" conţine Clauza de

Asistenţă Tehnică Rutieră ce acoperă serviciului de tractare în caz de imobilizare a autovehiculului, inclusiv din

defecţiuni tehnice, pierderea cheilor, înţeparea, tăierea anvelopelor precum şi multe, multe altele. Acoperirea

teritorială standard a poliţei "CASCO EUROPA" elimină în primul rând obligativitatea încheierii asigurării

obligatorie de răspundere civilă auto la aceeaşi companie de asigurări precum şi efortul suplimentar necesar

extinderii acoperii CASCO prin semnarea de acte adiţionale, furnizând, în calitate de primă poliţă CASCO

europeană, acoperire teritorială standard în teritoriul continentului european inclusiv Turcia, Macedonia,

Albania, Serbia (cu excepţia regiunii autonome KOSOVO), Muntenegru, Federaţia Bosnia şi Herţegovina,

Croaţia, Moldova, Ucraina, Belarus, Rusia precum şi Andorra, Monaco, San Marino şi Vatican.

Clauze suplimentare:

AK01-Asistenţă Tehnică Rutieră

AK02-Circulaţie în afara drumurilor publice

AK03 - Efectele pătrunderii în locuri inundate

AK04- Accidente persoane din autovehicul
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AK05-Asigurarea bagajelor din autovehicul

Asigurarea Materialului Rulant

Oferă protecţie împotriva riscurilor de avarii şi furt pentru: locomotive, locotractoare, automotoare, vagoane

de călătorie sau marfă, vagoane cisternă, garnituri de metrou şi echipamentele suplimentare ale acestora, cum

ar fi: sisteme de sonoriza re, trape, panouri şi inscripţionări publicitare, etc.

Asigurarea Corp Nava şi Maşini

Oferă protecţie impotriva riscurilor specifice navelor maritime inclusiv pentru echipamentele aflate la bord,

precum şi acoperire privind răspunderea civila ce apare din utilizarea acestora. Se pot asigura nave comerciale,

nave de pescuit şi nave colectoare, ambarcaţiuni de agrement, instalaţii plutitoare.

Bunurilor pe Timpul Transportului (CARGO)

Oferă protecţie pentru mărfurile transportate pe cale maritima, aeriana sau terestra. Asigurarea este valabila

oriunde în lume, pe întreaga durata a transportului de la sediul furnizorului pana la cel al destinatarului sau pe

perioade mai scurte de timp şi oferă acoperirea unei game largi de riscuri, de la pierdere sau deteriorare pana

la pierderea totala a transportului.

Asigurarea de bunuri (Incendiu şi alte pericole)

Acoperă toate tipurile de proprietate şi alte active, care, de obicei, includ: clădiri, instalaţii, mobilier impreuna

cu dispozitivele sale de fixare şi fitinguri. Echipament electronic şi calculatoare, Alte echipamente. Stocuri,

inclusiv materii prime, semifabricate şi produse finite, Cazane şi vase sub presiune, Numerar în seifuri şi în

tranzit. Riscuri acoperite : incendiu, fulger, explozie, uragan, furtună, vijelie, grindină, inundaţie, alunecare de

teren etc.

Asigurarea de Construcţii Montaj

Acoperă riscurile specifice cladirilor în construcţie şi instalaţiilor în curs de montare şi se pot anexa clauze

privind riscurile de pierdere a profitului din intreruperea activităţii. Se pot asigura lucrările de construcţii-

montaj executate pe teritoriul României de către antreprize de construcţii-montaj, agenţi economici, persoane

fizice sau juridice. Sunt asigurate distrugeri şi avarieri ce se produc la obiectivele asigurate, produse din orice

cauză. Sunt de asemenea despăgubite, prejudiciile suferite de terţe persoane ca urmare a activităţii

asiguratului pentru îndeplinirea obligaţiilor sale contractuale.

Asigurarea de Răspundere Civila Generala

Răspunderea civila generala. Răspunderea civila a antreprenorilor şi a constructorilor. Răspunderea

angajatorilor. Răspunderea membrilor directoratului şi a managerilor, Răspunderea civila a producătorilor.

Asigurări specifice Industriei Energetice

Riscurile şi potenţialele răspunderi asimilate industriei de petrol şi gaze sunt substanţiale. Riscurile legate de

activităţile petroliere care pot fi asigurate includ, printre altele: explorarea şi forajul, inclusiv costul controlului

şi cheltuielile de reforare, Echipament de construcţie, montaj, producţie şi rafinare, echipament de explorare,

producţie şi rafinare. Riscuri de exploatare. Riscuri de stocare. Riscuri de transport şi transfer, întreruperea

activităţii şi pierderi ale profitului, răspunderea civila, inclusiv riscurile de contaminare, scurgere şi poluare.
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PROGRAMUL DE REASIGURARE al ASITO KAPITAL

Structura programului de reasigurare al societatii Asito Kapital S.A. pentru anul 2010 a fost elaborata luandu-se

in considerare fiecare categorie de riscuri subscrise si clasele de asigurari pentru care societatea este

autorizata, ponderea fiecarei clase de asigurari in totalul portofoliului, gradul de expunere la riscurile preluate

in asigurare, profilul riscului pe fiecare clasa de asigurari subscrise. Astfel, s-a urmarit limitarea expunerii

societăţii la obligaţii ce ar putea depăşi capacitatea financiară a acesteia. Prin intermediul tratelor de

reasigurare ASITO KAPITAL şi-a mărit permanent capacitatea de subscriere, a omogenizat riscurile, şi îşi susţine

stabilitatea financiară prin încadrarea permanentă în normele de solvabilitate prevăzute de legislaţia in

vigoare. Reasiguratorii participanti la programul de reasigurare al companiei sunt: Everest Re, Hannover Re,

Kapital Group, Partner Re.
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Bilant Balance Sheet
2,008
RON

2,009
RON

2,010
RON

Plasamente in imobilizari Placements in tangible assets 2,457,905 5,260,000 5,199,600

Plasamente in Disponibilitati Placements in availabilities 10,561,245 12,594,480 11,540,181
Creante din operatiuni de asigurare Receivables from insurance

si reasigurare and reinsurance operations 6,590,489 6,236,005 3,036,268
Partea din rezervele tehnice Part of the technical reserves related
aferente contractelor cedate în
reasigurare to ceded reinsurance contracts 13,176,241 15,904,342 18,387,220

Alte active Other assets 3,762,582 3,288,143 3,187,843

Total Active TOTAL Assets 36,548,462 43,282,970 41,351,112

Capital social Share capital 9,711,900 9,711,900 9,711,900

Rezerve tehnice brute Gross Technical Reserves 16,657,232 19,972,810 22,368,686

Datorii Debts 4,274,559 6,890,834 3,373,380

Alte pasive Other liabilities 5,904,771 6,707,426 5,897,146

Total pasiv TOTAL liabilities 36,548,462 43,282,970 41,351,112

Contul de profit si pierdere Profit & Loss Account

Total venituri
TOTAL Income

17,900,927 18,146,842 25,636,237

Venituri operationale Operaţional Income 14,369,916 15,223,682 16,668,733

Venituri financiare Financial Income 3,273,696 2,767,915 8,673,723

Alte venituri Other Income 257,315 155,245 293,781

Total cheltuieli TOTAL Expenses 17,259,585 19,717,445 25,500,389

Cheltuieli cu daunele Claims Expenses 8,141,763 10,845,423 11,044,482

Cheltuieli cu rezerve nete Net reserves Expenses 1,102,859 587,475 (87,002)

Cheltuieli de administrare Administrative Expenses 5,394,796 6,714,143 6,942,697

Cheltuieli financiare Financial Expenses 2,092,757 1,494,871 7,548,819

Alte cheltuieli Other Expenses 527,410 75,533 51,393

Profit brut
Gross Profit

641,342 (1,570,603)
135,848
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Raport de Gestiune privind activitatea desfăşurată

de S.C. « Asito Kapital» S.A. în anul 2010

SC Asito Kapital SA având sediul în Bucureşti, str. Elena Văcărescu nr.100A sector 1, cu un capital social

subscris şi vărsat de 9.711.900 lei, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J40/6818/1998 şi având

codul fiscal 10801286 a organizat şi condus evidenţa contabilă conform prevederilor legale.

Bilanţul contabil, precum şi anexele acestuia au fost întocmite potrivit Legii contabilităţii nr.82/1991

republicată în 14/01/2005 şi în conformitate cu cerinţele conţinute de OMF nr. 2328/2390/2001 şi a

Standardelor Internaţionale de Raportare. La baza întocmirii bilanţului precum şi a anexelor la acesta a stat

balanţa de verificare a conturilor sintetice.

SC Asito Kapital SA a organizat şi condus contabilitatea în cadrul compartimentului financiar-contabil care a

înregistrat sintetic şi analitic toate documentele justificative ce au stat la baza operaţiunilor contabile.

Întreaga activitate a Consiliului de Administraţie s-a desfăşurat în conformitate cu legislaţia în vigoare, membrii

administraţiei îndeplinind atribuţii prevăzute în statutul Societăţii şi în acord cu hotărârile Adunării Generale a

Acţionarilor.

Ordinea de zi a şedinţelor Consiliului de Administraţie a cuprins probleme importante pe parcursul anului

2010, din care menţionăm:

 analiza indicatorilor economici realizaţi;

 aprobarea programului de reasigurare;

 aprobarea Regulamentului comitetului de audit;

 aprobarea BVC-ului pentru anul 2011;

Disponibilităţile băneşti la 31 decembrie 2010 în cuantum de 10,176,649 lei s-au plasat în titluri de stat,

depozite bancare şi conturi curente după cum urmează: lei:

Plasament ING BANK RBS BANK Citi Bank Nova B RAIFFEISENCEC BANK DTCPMB Casa TOTAL

Titluri de stat 3,234,068 1,507,346 485,006 0 85,917 0 0 0 5,312,337

Depozite 0 1,021,363 0 68,225 100,000 2,541,500 0 0 3,731,088

Cont. curente 48,440 15,390 994,669 4,273 38,753 394 10,418 0 1,112,338

Casierie 0 0 0 0 0 0 0 20,886 20,886

Total 3,282,508 2,544,099 1,479,675 72,498 224,671 2,541,894 10,418 20,886 10,176,649
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STRUCTURA PORTOFOLIULUI

Clasa de asigurari Insurance Line 2009 Ctr. 2009 2010 Ctr. 2010

1 Accidente si boala Personal accidents 1,734,723 21 1,487,130 20

2 Mijloace de transport terestru Motor Hull CASCO 9,835,719 2,640 5,963,749 2,207

3 Mijloace de transport feroviar Railroad Hull 487 1 539 1

4 Mijloace de transport naval Marine Hull 215,267 9 163,783 5

5 Marfa in tranzit CARGO 1,210,282 20 2,312,354 28

7 Incendiu si calamitati Commercial property 18,156,333 1,054 27,223,270 1,137

8 Raspundere civila generala General Public Liability 1,848,376 46 3,894,642 73

9 Asistenta persoanelor aflate in dificultate Travel Insurance 0 - 0 0

TOTAL 33,001,187 3,791 41,045,467 3,471

DAUNE PLATITE

Clasa de asigurari Insurance Line 2,008 2009 2010

1 Accidente si boala Personal accidents 1,153,187 1,233,937 953,498

2 Mijloace de transport terestru Motor Hull CASCO 4,340,803 9,101,000 9,649,928

3 Mijloace de transport feroviar Railroad Hull - - -

4 Mijloace de transport naval Marine Hull - - 192

5 Marfa in tranzit CARGO - 3,080 5,903

7 Incendiu si calamitati Commercial property 2,647,583 507,407 431,334

8 Raspundere civila generala General Public Liability - - 3,627

9 Asistenta persoanelor aflate in dificultate Travel Insurance 190 - -

TOTAL 8,141,763 10,845,424 11,044,482
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Nota: Toate sumele prezentate sunt exprimate in RON

Rezerve tehnice la 31.12.2010

Rezerva de prima 4,522,652

Rezerva de dauna avizate 3,501,504

Rezerva de dauna neavizate 981,974

Rezerva de catastrofa 13,300,463
Rezerva de egalizare
Rezerva pentru riscuri neexpirate 62,093

Total 22,368,686


