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ACTIONARIAT 

 

 

 

Actionar                                                                                                Procent detinut  

 

Shareholder                                                                                         Percent owned  

Intreprinderea Mixta Societatea Internationala de  

Asigurari MOLDASIG SRL                                                                      99,9412 % 

 

Persoane fizice 

Individual persons                                                                                 0,0588 % 
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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; 

 Dezvoltarea relaţiilor cu 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 

II.             Asigurari de sanatate 

III. Mijloace de transport terestru 

IV. Mijloace de transport feroviar 

VI. Mijloace de transport naval 

VII. Bunuri in tranzit 

VIII. Incendiu si calamităţi 

IX.            Agricole 

XIII. Răspundere civilă generală 

XV.          Garantii 

 

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. 

Asigurari de sanatate  

Produsul este de tip asigurare voluntara de sanatate si ofera plata catre Asigurat a unei indemnizatii, in situatia 

aparitiei anumitor evenimente asigurate predefinite. 

Evenimentele asigurate sunt: Consultatii medicina generala si de specialitate, analize de sange, investigatii 

radiologice, investigatii cu ultrasunete, investigatii Hi-tech, servicii medicale de mica chirurgie,  cheltuieli medicale 

de spitalizare, servicii medicale de urgenta, etc. 

Asigurarea Facultativă de Avarii şi Furt CASCO EUROPA 

In anul 2013,  Asito Kapital a continuat politica de eficientizare a  produsului “Casco Europa” ( polita de asigurarea 

avarii si furt). 

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.  
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Clauze suplimentare: 

AK01-Asistenţă Tehnică Rutieră 

AK02-Circulaţie în afara drumurilor publice 

AK03 - Efectele pătrunderiiîn locuri inundate 

AK04- Accidente persoane din autovehicul 

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 sonorizare, 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. 
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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. 

Asigurari agricole 

Asigurarea culturilor agricole 

Asigurări de garanții 

Contractele de asigurare de garanții reprezintã soluții pentru dezvoltarea afacerilor, fiind o formă de finanțare a 

companiilor, fărămărirea gradului de îndatorare a acestora. 

·         Garanții de participare la licitație 

·         Garanții de bună execuție a contractului 

·         Garanții de mentenanțã 

·         Garanții de returnare a avansului 

·         Garanții vamale 
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PROGRAMUL DE REASIGURARE al ASITO KAPITAL  

PROGRAMUL DE REASIGURARE al ASITO KAPITAL are în vedere limitarea expunerii societăţii la obligaţii care ar 

putea depăşi capacitatea financiară a acesteia, protejând astfel răspunderile asumate. Contractele de reasigurare 

încheiate cu reasiguratori renumiți la nivel mondial conferă companiei stabilitate financiară,  prin încadrarea 

permanentă în normele de solvabilitate prevăzute de legislație, precum și asistența continuă de specialitate pe 

probleme tehnice de subscriere, care sunt de maximă importanță pentru gama noastră de produse. Atât structura, 

cât și acoperirea ofertă de către programele de reasigurare permit clientilor noștri, respectiv brokerilor, siguranța 

și confortul oferit prin soluționarea rapidă și plata cu promptitudine a cererilor de despăgubire. 

Programul de reasigurare pentru anul 2013 este structurat pe doua tipuri de contracte:  
 
1. Contract Proportional  
2. Contract non-proportional  
 
Contractul proportional – Partner Reinsurance Europe SE, Zurich, Switzerland 
Este structurat pe patru sectiuni dupa cum urmeaza: 
Section (A): Property and Engineering, Fire and Allied Perils - (F&AP), Contractors All Risks/Erection All Risks - 
(CAR/EAR), Machinery Breakdown - (MBK), Electronic Equipment Insurance - (EEI), Burglary and Robbery - (B/R), 
Property in the Open - (PIO), Householders’ TPL 
Section (B): Contractors Plant and Machinery - (CPM) 
Section (C): General Third  Party Liability -  (GTPL), Products Liability - (PL), Public Liability, including Care, Custody 
and Control - (PLI/CCC), Professional Indemnity - (PI), Medical Malpractice - (MM), Directors & Officers Liability - 
(D&O), Contractors Liability - (CL), Workmens’ Compensation - (WC), Employers’ Liability - (EL) 
Section (D): Cargo 
 
Limitele sunt dupa cum urmeaza: 
Quota Share Limit: 
Section (A): EUR 2,000,000 din suma asigurata 
Section (B): EUR 1,000,000 din suma asigurata 
Section (C): EUR 1,000,000 din suma asigurata cu exceptia MedMal: EUR 500,000 din suma asigurata pentru 
personalul medical. 
Section (D): EUR 1,000,000 din suma asigurata. 
Surplus Limit: 
  1 (o) linie de EUR 2,000,000 in surplus peste QS doar pentru Sectiunea (A) 
 
Participarea reasiguratorului : 
Section (A):  QS: 70% din 100%  
  SL: 100% peste QS 
Section (B): 70% din 100%  
Section (C): 75% din 100%  
Section (D): 70% din 100%  
 
 
 
Decontarea se face trimestrial in EUR la cursul de schimb de la sfarsitul trimestrului. 
Incepand cu 01.04.2013 limita pentru riscurile catastrofale cedate in reasigurare este de EUR 3,000,000 pe 
eveniment si in agregat cu o scadere corespunzatoare a comisioanelor pentru Sectiunea (A) 
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Contract non-proportional - Hannover Rückversicherung AG, Hannover, Germany 
Este structurat pe un singur “layer” si acopera retinerea Asito Kapital in urma cedarii proportionale a riscurilor de 
catastrofa precum si portofoliul de Auto CASCO 
 
 
Limita despagubirii: EUR 1,250,000 in exces EUR 250,000 pe eveniment cu o singura reintegrare la 100% din prima. 
 
Limita de despagubire respecta normele prudentiale ASF de protejare in caz de catastrofa. 
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Bilant 

 
 
 

Balance Sheet 

            
 
 
 
 
 

2,011  RON 

            
 
 
 
 
 

2,012 RON 

            
 
 
 
 
 

2,013  RON 

Plasamente in imobilizari corporale Placements in tangible assets  
    

5,011,300  
     

4,962,372  4,913,444 

Plasamente in Disponibilitati Placements in availabilities 
  

14,677,759 16,358,850   17,214,549 
Creante din operatiuni de asigurare Receivables from insurance     

si reasigurare and reinsurance operations 
        
2,420,536  1,689,396 2,495,811 

Partea din rezervele tehnice Part of the technical reserves related     
aferente contractelor cedate în 
reasigurare to ceded reinsurance contracts  

  
20,579,823  22,698,646 20,640,107 

Alte active Other assets 
    

2,786,371  2,227,032 2,502,596 

Total Active TOTAL Assets 
  

45,475,789  47,936,296 47,766,507 
     

Capital social Share capital 
    

9,711,900  9,711,900 11,249,200 

Rezerve tehnice brute Gross Technical Reserves 
  

24,041,976  27,269,376 28,936,176 

Datorii Debts 
    

5,049,632 2,337,167 1,242,432 

Alte pasive Other liabilities 
    

6,672,281  8,617,853 6,338,699 

Total pasiv TOTAL liabilities 
  

45,475,789  47,936,296  47,766,507 
     
     
Contul de profit si pierdere Profit & Loss Account    

Total venituri 
TOTAL Income   

29,244,548  24,463,78 15,761,814 

Venituri operationale 
 
Operaţional Income 

  
16,131,441  16,346,897 13,838,291 

Venituri financiare 
 
Financial Income 

    
12,960,775 8,116,811 1,923,524 

Alte venituri 
 
Other Income 

       
152,332  0 0 

     

Total cheltuieli 
 
TOTAL Expenses 

  
28,082,570  23,599,504 16,205,787 

Cheltuieli cu daunele 
 
Claims Expenses   8,283,807  7,068,538 5,317,375 

Cheltuieli cu rezerve nete 
 
Net reserves Expenses 

       
(519,313)  (245,635) 3.725.338 

Cheltuieli de administrare 
 
Administrative Expenses 

    
7,660,579  9,417,176 3,629,762 

Cheltuieli financiare 
 
Financial Expenses 

    
12,573,372  7,338,361 1,204,025 

Alte cheltuieli 
 
Other Expenses         84,125  21,064 

       
2.329.287 

Profit brut                                                                                       
 
GROSS Profit 1,161,978   864,204       -443,973 
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Extras din Raportul  de Gestiune privind activitatea desfăşurată 

de S.C. « Asito Kapital» S.A. în anul 2013 

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

vărsat de 11.249.200 lei, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J40/6818/1998, având codul fiscal 

10801286, si in Registrul Asiguratorilor sub nr.025/10.05.2003 a organizat şi condus evidenţa contabilă conform 

prevederilor legale. 

Referitor la activitatea societatii in anul 2013, situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Ordinul 

Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor 3129/2005 privind aprobarea reglementarilor contabile specifice 

domeniului asigurarilor armonizate cu Directivele Europene si Standardele Internationale de Contabilitate, Legea 

Contabilitatii nr.82/1991, republicata, precum si Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara nr.1/2014, pentru 

aprobarea normelor privind inchiderea exercitiului financiar 2013 pentru societatile din domeniul asigurarilor.  

Auditarea financiara a societatii  a fost efectuata de 3 B Expert Audit SRL- cu Opinie fara rezerve. 

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 2013, 

din care menţionăm:  

 analiza  indicatorilor economici realizaţi; 

 aprobarea programului de reasigurare; 

 aprobarea BVC-ului pentru anul 2013. 

 

 

 

Disponibilităţile băneşti la 31 decembrie 2013 în cuantum de 16,664,535 lei s-au plasat în titluri de stat, depozite  

bancare şi conturi curente, după cum urmează: 

                                                                                                     LEI: 
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Plasament ING BANK Moldindco
nbank 

Citi Bank Nova B Raiffeisen CEC DTCPMB Casa TOTAL 

Titluri de stat 3,361,767 0 1,729,102 0 3,311,190 0 0 0 8,402,058 

Depozite 2,921,347 2,287,197 885,807 68,225 0 1,855,000 
 

0 0 8,017,576 

Cont.curente 131,646 59,338 3,278 4,120 35,130 458 971 0 234,941 

Casierie 0 0 0 0 0 0 0 9,960 9,960 

TOTAL 6,414,759 2,346,535 2,618,187 72,345 3,346,319 1,855,458 971 9,960 16,664,535 

    

La 31 decembrie 2013 si la 31 decembrie 2012, Societatea detinea urmatoarele plasamente in fonduri deschise de 

investitii:                                                                                                                                                                              LEI:      

Fond deschis de investitii                                                             31 decembrie 2012                  31 decembrie 2013 

KD- Maximus                                                                                                    100.000                                           100.000 

BCR Expert                                                                                                        300.000                                           300.000 
Meiln European Land                                                                                     506.296                                           506.296 

TOTAL                                                                                                                906.296                                           906.296 

Provizion pentru depreciere                                                                        -238.385                                          -327.133 

Plasamente in fonduri commune de investitii                                          667.911                                          579.163 

STRUCTURA PORTOFOLIULUI            

Clasa de asigurari Insurance Line 2012 
Ctr. 

2012 2013 
Ctr. 

2013 

1 Accidente si boala Personal accidents 1,154,167 
            

19  542,601 19 

2 
 
Asigurari de sanatate Health insurance 920,121 5 898,010 6 

3 
 
Mijloace de transport terestru Motor Hull CASCO 4,112,118 1,346       2,921,847 960 

4 Mijloace de transport feroviar Railroad Hull 0                  0         

6 Mijloace de transport naval Marine Hull 146,023 
               

9 174,872 23 

7 Marfa in tranzit CARGO 2,791,380 
            

26  105,915 14 

8 Incendiu si calamitati Commercial property 37,324,094 
      

1,361 6,475,358 456 

9. Agricole Agricultural Insurance 0 0 743,318 1 

13 Raspundere civila generala General Public Liability 4,510,156 
            

158  1,284,521 216 

15. Garantii Guarantees 0 0 3,133,450 151 

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

    TOTAL 50,958,059 2,924      16,279,892 1846 
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Reteaua de distributie a produselor de asigurare este formata din agenti  si brokeri de asigurare externi si interni, 

din care mentionam:  Marsh EOOD, Marsh Sp. Z.o.o, Balto Link, Belgibo, Marsh-Broker de Asigurare Reasigurare 

SRL, Verasig-Broker de Asgurare SRL, Millenium Insurance Broker SRL. 

 

 

 

Nota: Toate sumele prezentate sunt exprimate in LEI. 

DAUNE PLATITE       

       Clasa de asigurari Insurance Line 
           

2,011  2012 
              

2013 

 Accidente si boala Personal accidents 
     

1,191,015  623,486 53,796 

 
  Asigurari de sanatate                                                                

 
Health insurance                                                                

       
- 

 
310,879              

 
521,612 

      
 

                                                                                                                                                                                                                
Mijloace de transport terestru Motor Hull CASCO 

      
6,180,127 4,472,105 3,526,145 

  Asigurari transporturi Transport  insurance - 654 
                    

1,558 

 Mijloace de transport feroviar Railroad Hull 
                      

-  - - 

 Mijloace de transport naval Marine Hull  -                      0 - 

 Marfa in tranzit CARGO -             - - 

 Incendiu si calamitati Commercial property 
        

900,871 1,606,794 1,121,421 

 Raspundere civila generala General Public Liability 
                      

11,794 3,221 92,125                    

 
 
Asigurari contructii montaj Assembly building  - 51,398 718 

 
 
Asistenta persoanelor aflate in dificultate Travel Insurance                  -  - - 

    TOTAL 
   

8,283,807    7,068,538 5,317,375 

Rezerve tehnice la 31.12.2012    

    

Rezerva de prima 6,943,405 

Rezerva de dauna avizate 2,986,439 

Rezerva de dauna neavizate 473,606 

Rezerva de catastrofa 18,532,726 

Rezerva de egalizare 0 

Total 28,936,176 


