PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE SISTEMULUI PRIVIND
ADMINISTRAREA/MANAGEMENTUL RISCURILOR IN BAZA PROCEDURILOR SI
STRATEGIILOR PREVAZUTE LA ART. 41 DIN REGULAMENTUL 2/2016
AL EUROLFE FFH ASIGURARI DE VIATA S.A.

Din modul de organizare si functionare a sistemului de administrare a riscurilor in cadrul Eurolife
FFH Asigurari de Viata se disting urmatoarele caracteristici:
➢ Existenta unei strategii de management al riscurilor care are in vedere asigurarea unui proces
eficient de management al riscurilor derivate din obiectivele de afacerii.
➢ Existenta celor trei linii de aparare in cadrul sistemului de guvernanta, si anume:

1. Monitorizarea si controlul activitatilor de zi cu zi ale fiecarui departament.
2. Activitatea functiilor de suport si supervizare in procesul de management al riscurilor
– managementul riscurilor, actuariat si conformitate. Aceste functii sunt responsabile
cu elaborarea si implementarea politicilor si procedurilor, cu monitorizarea activitatilor
de management al riscurilor pentru a asigura o desfasurare eficienta a acestora.
3. Activitatea functiei independente de audit.
Acest model reprezentat de cele trei linii de aparare asigura o guvernanta eficienta a
managementului de risc prin stabilirea de responsabilitati, de obiective bine definite pentru
comitete (Comitetul de Management al Riscurilor, Comitetul de Reasigurare, Comitetul
privind Administrarea Activelor si a Obligatiilor din Asigurare si a Investitiilor, Comitetul
de Audit, Comitetul de Analiza si Solutionare a Petitiilor) si de procese de management de
risc si control clare.
➢ Existenta unui cadru de reglementari interne (format din politici, proceduri) in vederea asigurarii
faptului ca managementul tuturor tipurilor de riscuri se realizeaza prin intermediul unor procese si
proceduri adecvate. Acest cadru este revizuit periodic, anual sau ori de cate ori apar modificari
semnificative in profilul de risc.
➢ Derularea urmatoarelor activitati de management si control a activitatilor/proceselor: identificarea,
evaluarea si masurarea, monitorizarea si raportarea riscurilor la care Compania este expusa, la toate
nivelele, in principal prin desfasurarea unui proces anual de auto evaluare a riscurilor operationale

si a controalelor aplicate. De asemenea, in ceea ce priveste Securitatea IT, Compania a dezvoltat
procese specifice si continua implementarea tool-urilor necesare.
➢ Derularea procesului de evaluare a necesarului de capital de solvabilitate si monitorizarea continua
a gradului de adecvare a fondurilor proprii eligibile in raport cu acesta, conform apetitului la risc
setat de Consiliul de Administratie.
➢ Derularea procesului anual de evaluare prospectiva a solvabilitatii si a riscurilor proprii (ORSA)
care are la baza strategia Companiei asa cum este reflectata in planul de afaceri, in apetitul la risc
al Companiei, precum si in profilul de risc, oferind astfel o imagine de ansamblu asupra tuturor
riscurilor materiale si posibilelor efecte ale acestora, cu privire la capitalul si solvabilitatea
Companiei, daca nivelurile curente si cele proiectate ale acestora sunt considerate a fi suficiente
atat in conditii normale cat si dupa aplicarea testelor de stres, avand in vedere profilul de risc asumat
si apetitul la risc.
➢ Existenta si testarea periodica a unui plan de continuitate a activitatii, scopul esential fiind de a
asigura continuitatea activitatilor critice ale fiecarui departament din cadrul Companiei pana la
punctul la care Companiei, ca intreg, ii este asigurata continuitatea tuturor operatiunilor.
➢ Integrarea sistemului de management al riscurilor in procesul de luare a deciziilor.

Toate activitatile de management al riscului, incluzandu-le pe cele legate de continuitatea activității, duc la
concluzia că sistemul de Risc Management este proporțional și adecvat dimensiunii, naturii și complexității
activității curente, asigurând coerența controalelor cu riscurile generate de procese și utilizarea eficientă a
activelor companiei.

