
 
17 Март 2016 , Париж , Франция  

 

За Групама Груп 
Групама Груп е сред водещите застрахователи във Франция, чието портфолио включва брандовете Groupama, Gan и Amaguiz, 
Групама предлага и развива успешно застрахователни и банкови услуги в 11 страни, като притежава 13 млн. клиенти и 35 хил.  
парньори в цял свят. Приходите на Групата за изчислени на 13,7 млрд. евро.  
За повече информация: www.groupama.com  

 
 
 

ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ 2015 - ГРУПАМА ГРУП 
ЗНАЧИТЕЛЕН РЪСТ ВЪВ ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ 

 

 Представяне, съответстващо на стратегията: 

 Премия в размер на 13.7 млрд. евро 

 Във Франция – 10.7 млрд. евро (ръст от 0.9%) 

 Международен периметър – 2.8 млрд. евро (ръст от 1.3%) 

 Целево развитие както във Франция, така и на международно ниво 

 Сключване  на важни за бъдещето развитие на Групата партньорства, сред 

които: 

 Amaline и DIAC, дъщерни дружества на Рено Груп, чрез които ще се 

предлагат застраховки на клиенти, закупили нови или употребявани 

автомобили от мрежата на Рено и Дачия. 

 На 4 януари 2015, Групама и Ориндж обявиха началото на преговори за 

партньорство при разработването на нов банков модел, който ще 

позволи на Групама да затвърди позициите си в интернет банкирането,  

а на Ориндж – да диверсифицира своята банкова дейност. 

 Солидно техническо и оперативно представяне: 

 Стабилен комбиниран коефициент от 99.2% в Общото застраховане 

 Активно преструктуриране на портфолиото в животозастрахователните 

компании, постигайки дял от 20.7% на застраховките Живот, свързани с 

инвестиционен фонд, в общия дял на резервите на индивидуални спестовни 

продукти. 

 Продължаване на политиката на контрол върху административните разходи и 

през 2015 

 Значителен ръст на оперативната печалба, достигаща 163 млн. евро. 

 Ръст на печалбата от 43%, достигаща 368 млн. евро 

 Стабилна граница на платежоспособност: 

 263%, изчислена по Платежоспособност 2 

 Солиден Баланс:  

 Финансови активи на стойност 83.9 млрд. евро и нереализирана печалба в 

размер на 10.1 млрд. евро, от които 7.3 млрд. евро в облигации, 0.7 млрд. в 

акции и 2.1. млрд. евро в сгради. 

 Ръст на Собствения капитал с 2% на годишна база, достигайки 8.2 млрд. евро 

 

 


