30 август, Париж, Франция

ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2018.
ЗНАЧИТЕЛНО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

 Премиен приход от 9.5 милиарда евро , увеличава се с + 3.6%
 Значително увеличение на премийния приход (+3,6%), дължащо се на
имуществено застраховане и отговорности, както и на животозастраховане и
здравното застраховане.
 Продължаващ растеж във Франция (+ 3.2%) и на дружествата в международен
план (+ 4.5%)

 Висок ръст на печалбата : от 63 милиона евро до 217 милиона евро
 Подобряване на комбинираната квота в общо застраховане до 98,1%
 Продължаване на трансформацията на животозастрахователния портфейл , като
делът на застраховките „Живот, свързан с инвестиционен фонд“ в общия
портфейл на спестовните застраховки достига 26,2 %.
 Коефициент по Платежоспособност II от 167 %
 Акционерен капитал в размер на € 8.9 милиарда
 Балансът на взаимните инвестиционни сертификати достига до 504 милиона
евро към 30 юни 2018, включително и нови такива в размер на 68 милиона
евро от първата половина на 2018.

„ Резултатите за първата половина на годината потвърждават точния стратегическия
избор на Групама и стабилния напредък в неговата оперативна ефективност. Гордеем се с
тези резултати в момент, в който Групама се завръща към корените си, преобразувайки
централното си тяло във взаимозастрахователна компания“, заяви Жан-Ив Дагес,
председател на Съвета на директорите на Groupama Assurances Mutuelles.

„ Изключителните
резултати се дължат на качественото обслужване, което
непрекъснато се подобрява и се оценява от лоялните ни клиенти. Нашата целенасочена
политика за растеж се изплаща в контекста на загубите, свързани с метеорологичните
условия, които все още са голямо предизвикателство“, добави Тиери Мартел, главен
изпълнителен директор на Groupama Assurances Mutuelles.

За Групама Груп
Групама Груп е сред водещите застрахователи във Франция, чието портфолио включва марките Groupama, Gan и Amaguiz, Групама
предлага и развива успешно застрахователни и банкови услуги в 11 страни, като притежава 12,5 млн. клиенти и 32 500 хил.
служители в цял свят. Открийте всички новини от Groupama Group на уебсайт адрес www.groupama.com и Twitter акаунт
@GroupGroupama

