
PREZENTARE GENERALĂ 
GOTHAER Asigurări Reasigurări este o companie de asigurări generale, 
parte din grupul GOTHAER, care pune la dispoziția clienților și partenerilor 
săi o gamă extinsă de produse și servicii de înaltă calitate și particularizate 
pentru a acoperi diverse nevoi de asigurare, cu linii de dezvoltare pornind 
atât de la tipurile de asigurări specifice pieței de asigurare, cât și de la 
produse inovatoare care aduc un plus de valoare și acoperire clienților săi. 
GOTHAER este un asigurător în plină dezvoltare, cu peste 180 de angajați 
și un volum de prime brute subscrise de 84,3 milioane lei în 2014, țintind să 
devină un jucător important pe piața de asigurări din România.
Grupul GOTHAER, una din cele mai importante societăți mutuale din 
Germania, deține 100% din pachetul de acțiuni al societății, susținând 
astfel interesul său serios și de lungă durată în România. Cu aproape 200 
de ani de experiență, GOTHAER este unul dintre cele mai mari grupuri de 
asigurări din Germania și una dintre cele mai importante companii de 
asigurări mutuale din regiune. 
Produsele GOTHAER sunt accesibile prin intermediul sediilor din București 
și din alte orașe mari din România, prin intermediul agenților și brokerilor de 
asigurare autorizați, precum și online, pe www.gothaer.ro.

Viziunea noastră
Cu responsabilitate, integritate și inovație pentru a atinge excelența în 
servicii și customer care, vrem să fim prima opțiune preferată ca asigurator 
pentru clienții și partenerii noștri.

Misiunea noastră
Vrem să protejăm și să îmbunătățim viața clienților noștri, a familiilor și a 
afacerilor lor, oferindu-le soluții de asigurare de calitate care depășesc 
granițele asigurărilor clasice și așteptările acestora.
De aici derivă și poziționarea GOTHAER – “Insurance and a little extra” – 
care se traduce într-un plus de valoare adus produselor și serviciilor oferite, 
fiind totodată ceea ce ne recomandă și reprezentând întocmai modelul de 
afaceri pe care îl urmăm în tot ceea ce întreprindem.

Valorile noastre
 Siguranță. Contează pe sprijinul GOTHAER în orice aspect al 

parteneriatului nostru de lungă durată.
 Încredere. Promitem ce îți putem oferi și îți oferim mai mult decât ți-am 

promis.
 Experiență. Ai încredere în prezența și expertiza noastră istorică 

îndelungată în domeniul asigurărilor.
 Flexibilitate. Suntem capabili să ne adaptăm profesional la orice noi 

circumstanțe.
 Inovație. Suntem cu un pas înainte pentru a dezvolta produse și 

servicii care răspund nevoilor actuale și viitoare ale clienților noștri.
 Pasiune. Suntem dedicați în totalitate clienților noștri. 

Suntem un susținător ferm al importanței și al beneficiilor asigurărilor de 
locuințe, de aceea GOTHAER este unul dintre principalii membri fondatori 
ai PAID, Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale, participând 
cu 15% la capitalul social al PAID, cota maximă de participare permisă de 
lege.

Detalii de contact
Str. Barbu Delavrancea, nr.6A, sector 1, București, România; 
Tel. 021.200.00.00; www.gothaer.ro; online.gothaer.ro

CAPITALUL SOCIAL al Societății la 31.12.2014 este de 54.946.150 RON 
și este reprezentat de 134.015 acțiuni cu o valoare nominală de 410 RON/ 
acțiune.
Din momentul intrării în companie, investițiile Grupului în GOTHAER 
Asigurări Reasigurări au depășit 22 milioane Euro, din care 10 milioane 
Euro în 2014, contribuind astfel la dezvoltarea și stabilitatea financiară a 
acesteia. 

STRUCTURA ACȚIONARIATULUI la 31.12.2014: 
GOTHAER Finanzholding AG – 99.9993%
GOTHAER Pensionskasse AG – 0.0007%

MANAGEMENTULUI SOCIETĂȚII la 31.12.2014:
Societatea este organizată în sistem unitar. 
Consiliul de Administrație la 31.12.2014 este format din:
• THOMAS HORST LEICHT
• JÜRGEN MEISCH
• ANNA KATARZYNA WŁODACZYK-MOCZKOWSKA
• GERHARD WALTER WEIDENFELD
• EFRAIM NAIMER – aprobat de ASF în decembrie, înregistrat la 
Registrul Comerțului în ianuarie 2015.

Conducerea executivă la 31.12.2014 este formată din:
ANCA BĂBĂNEAȚĂ –  Director General;
IONUȚ BACIU  –  Director General Adjunct.

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
Ritmul susținut de creștere al companiei a continuat și în 2014, deși în 
paralel s-au concentrat eforturi semnificative în consolidarea proceselor și 
optimizarea fluxurilor interne. Au fost finalizate cu succes o serie de 
proiecte importante, menite să asigure nivelul de eficiență operațională și 
control pe care ni le dorim. 
Pe de altă parte, anul 2014 a fost unul marcat de evenimente naturale 
semnificative, precum și de producerea unor evenimente asigurate cu 
impact major, compania reușind să-și țină promisiunile în fața clienților, 
dovadă stând suma de 62,5 mil RON, plătită drept despăgubiri în anul 
2014.

Prezentarea celor mai relevanți indicatori financiari:

 Primele brute subscrise în 2014 au atins 84,31 mil RON, comparativ cu 
66,73 mil RON în 2013 (cu 26% mai mult);

 Daunele plătite în 2014 au însumat 62,5 mil lei aferente unui număr de 
8.057 dosare instrumentate;

 Rata brută a comisioanelor a fost de 19% comparativ cu valoarea 
planificată de 18%;

 Rezultatul net al anului: 46.5 mil RON pierdere cumulată de la începu-
tul anului;

 La 31 decembrie 2014, GOTHAER Asigurări Reasigurări raportează o 
rată de lichiditate de 1.09 și o rată de solvabilitate de 1.56.

CATEGORII ȘI CLASE DE ASIGURĂRI PRACTICATE
În baza autorizărilor emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, 
Societatea practică următoarele clase de asigurări generale: 
1. Asigurări de accidente (inclusiv accidentele de muncă și bolile profe-

sionale; 
2. Asigurări de sănătate; 
3. Asigurări de mijloace de transport terestru (altele decât feroviare);
4. Asigurări de mijloace de transport feroviar;
5. Asigurări de mijloace de transport aerian; 
6. Asigurări de mijloace de transport maritim, lacustru și fluvial;
7. Asigurări de bunuri în tranzit; 
8. Asigurări de incendiu și alte calamități naturale;
9. Asigurări de daune la proprietăți;
10. Asigurări de răspundere civilă a transportatorului;
11. Asigurări de răspundere civilă pentru mijloace de transport aerian;
12. Asigurări de răspundere civilă pentru mijloace de transport maritim, 

lacustru și fluvial;
13. Asigurări de răspundere civilă generală;
14. Asigurări de credite; 
15. Asigurări de garanții; 
16. Asigurări de pierderi financiare;
17. Asigurări de protecție juridică;
18. Asigurări de asistență a persoanelor aflate în dificultate în cursul 

deplasărilor sau absențelor de la domiciliu ori de la locul de reședință 
permanentă.

ACTIVITATEA DE ASIGURARE
Valoarea primelor brute subscrise în 2014 a fost de 84.307.286 RON, 
numărul contractelor în vigoare la sfârșitul anului fiind 46.923, iar numărul 
contractelor noi de peste 97.000.
Volumul indemnizațiilor brute plătite a fost de 62.532.356 RON, în timp ce 
valoarea rezervei de daune avizate la 31.12.2014 se ridică la suma de 
71.406.297 RON.

Principalele categorii de asigurări oferite de Societate se încadrează în:
 Asigurări de mijloace de transport terestru, altele decât cele feroviare;
 Asigurări de daune la proprietăți;
 Asigurări de incendiu și calamități naturale;
 Asigurări de răspundere civilă a mijloacelor de transport aerian;
 Asigurări de răspundere civilă generală;
 Asigurări de garanții;
 Asigurări de mijloace de transport aeriene.

CONTRACTELE DE ASIGURARE - FISCALITATE
Contractele de asigurare încheiate de Societate respectă legislația în 
vigoare, repectiv: Legea nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările din 
România și Legea 32/2000 privind activitatea de asigurare și supraveghere 
a asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și normele 
în vigoare emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară. 
Codul Fiscal reglementează deducerile aplicate contractelor de asigurare și 
operațiunile rezultate din acestea.

REȚEA TERITORIALĂ. DISTRIBUȚIE
La 31.12.2014 Societatea își desfășura activitatea prin sediul central din 
București și prin rețeaua sa formată din 4 sucursale, 3 agenții și 3 puncte 
de lucru. Rețeaua de distribuție a societății la 31.12.2014 este formată din:
• 73 angajați în vânzări, din totalul de 205 angajați permanenți ai 

Societății; 
• 60 agenți de asigurare activi;
• 311 societăți de brokeraj.

SERVICIILE DE DAUNĂ LA GOTHAER 
Alături de calitatea produselor și serviciilor furnizate, poziționarea 
GOTHAER este strâns legată de promisiunea făcută clienților noștri și 
anume: plata dosarelor de daună în mod corect și la timp. 
În acest sens, GOTHAER a demarat și finalizat în 2014 un proiect complex 
pentru repoziționarea procesului de daune, prin care s-a realizat 
optimizarea întregului flux de avizare, constatare și plată a daunelor 
produse, constând în deschiderea unui nou Centru de Constatări Daune în 
București, care funcționează cu program extins, 07:30-19:30, de luni până 
vineri și care dispune de numeroase facilități pentru furnizarea de servicii 
prompte pentru clienții noștri. 
Totodată, GOTHAER a investit în suplimentarea resurselor alocate 
constatării și instrumentării dosarelor de daună, completând echipele și 
asigurând servisarea clienților la daună integral cu resurse proprii în 
București, dar și în alte centre din țară. Un plus de valoare adus serviciilor 
noastre este și implementarea sistemului NPS („Net Promoter Score and 
System”), prin care măsurăm constant gradul de satisfacție a clienților 
GOTHAER la daune și ajustăm procesele în concordanță cu nevoile 
acestora.

REPREZENTANȚE DESPĂGUBIRI
Activitatea de constatare și instrumentare a dosarelor de daună se 
desfășoară și este coordonată la nivel central de personalul specializat al 
Societății. În vederea oferirii unor servicii prompte și rapide clienților săi, 
Societatea deține contracte la nivel național și internațional în vederea 
constatării daunelor. 
Pentru acordarea despăgubirilor aferente asigurărilor de asistență a 
persoanelor aflate în dificultate în cursul deplasărilor sau absențelor de la 
domiciliu ori de la locul de reședință permanentă, Societatea colaborează 
cu birourile din cadrul rețelei internaționale APRIL Roumanie.

PROGRAMUL DE REASIGURARE
Pentru anul 2014, Societatea a construit programe complexe și 
cuprinzătoare de reasigurare cu reasiguratori renumiți la nivel mondial, cum 
ar fi Gen Re, Partner Re, SCOR, Hannover Re, Sirius, Nationale Borg, 
Swiss Re, Lloyd’s Syndicates, Atradius, Transatlantic, R+V și alții, 
protejând astfel în mod adecvat răspunderile asumate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Programul de reasigurare cu acoperire pe toate portofoliile importante ale 
Societății a reprezentat garanția pentru eficiența protecției prin asigurare 
oferită de companie. Societatea a achiziționat servicii de reasigurare cu 
acoperire proporțională și neproporțională și a utilizat convenții de 
reasigurare obligatorii și facultative pentru a-și limita expunerea la risc 
pentru clasele de asigurare practicate. Structura și acoperirea largă oferită 
de programele de reasigurare, cât și reținerile prudențiale ale Societății în 
cadrul acestora, susțin stabilitatea financiară a GOTHAER Asigurări 
Reasigurări S.A.

Expunerea Societății la riscurile de catastrofe naturale este monitorizată 
permanent, GOTHAER Asigurări Reasigurări S.A. constituind toate 
rezervele de catastrofe naturale, în conformitate cu legislația în vigoare. 
Nivelul răspunderilor asumate pentru riscurile de catastrofe naturale este 
protejat printr-un contract de reasigurare specific, ce acoperă Societatea în 
eventualitatea producerii unui eveniment catastrofal.

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE SINTETIZAT
REZULTATE FINANCIARE RON
Venituri din exploatare 78.375.321
Cheltuieli din exploatare 125.715.656
Pierderi din exploatare -47.340.335
Venituri financiare 3.686.827
Cheltuieli financiare 2.864.714
Profit din activitatea financiară         822.113
Total pierdere -46.518.222
                                        
BILANȚUL SINTETIZAT 2014
ACTIV RON
Imobilizări necorporale 1.847.543
Imobilizări corporale 3.025.779
Plasamente 47.100.033
Partea din rezervele tehnice aferente contractelor 
de reasigurare 89.176.578
Creanțe din asigurări                   30.634.550
Alte creanțe 4.626.555
Stocuri 6.550
Cheltuieli în avans 14.198.074
Conturi curente la bănci și casă 2.855.894
TOTAL ACTIV 193.471.556

PASIV RON
Capital social, din care: 54.946.150
Capital social vărsat 54.946.150
Prime de emisiune 52.654.978
Rezerve 14.793
Rezultatul reportat (sold D)        33.851.151
Rezultatul exercițiului (sold D)   46.518.222
Rezerve tehnice 136.391.872
Provizioane 622.377
Datorii provenite din operațiuni de reasigurare 15.474.945
Depozite primite de la reasiguratori                  0
Alte datorii 11.323.973
Venituri înregistrate în avans  2.411.841
TOTAL PASIV 193.471.556
 
PLASAMENTE INVESTIȚIONALE
La sfârșitul anului 2014 Societatea înregistra:
• participare PAID  2.901.273 RON
• titluri de stat 26.462.006 RON
• depozite bancare 16.618.683 RON
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