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Introdução

O presente relatório tem como objetivo certificar o relatório sobre a solvência e a situação financeira da Groupama Seguros de Vida S.A., e da informação a prestar à ASF para efeitos de
supervisão, no âmbito da Norma Regulamentar no 2/2017- R, de 24 de março sendo a data de
referência, 31 de dezembro de 2016.
O valor total das provisões técnicas é de 378.263.530,21 A
C. Os montantes recuperáveis de
contratos de resseguro totalizam o valor de 270.000,00 A
C.
Os fundos próprios disponíveis totalizam o valor de 67.652.000,00 A
C, sendo que 67.652.000,00 A
C
são elegíveis para a cobertura do requisito de capital de solvência e 66.766.000,00 A
C são elegíveis
para a cobertura do requisito de capital mínimo.
O valor apurado para os montantes do requisito de capital de solvência é de 35.879.600,25 A
C
e para o requisito de capital mínimo é de 13.807.490,00 A
C.
Deste modo o rácio de solvência situa-se nos 188, 55%.

2

Âmbito

Esta certificação abrange a verificação da adequação às disposições legais, regulamentares e
técnicas aplicáveis do cálculo dos seguintes elementos divulgados no relatório sobre a solvência
e situação financeira:
• Provisões técnicas, incluindo a aplicação do ajustamento de volatilidade, de ajustamentos de congruência e dos regimes transitórios previstos nos artigos 24o e 25o da Lei no
147/2015, de 9 de setembro;
• Montantes recuperáveis de contratos de resseguro e de entidades com objeto específico
de titularização de riscos de seguros;
• Módulos de risco específico de seguros de vida, de risco específico de seguros não vida,
de risco específico de seguros de acidentes e doença e do ajustamento para a capacidade
de absorção de perdas das provisões técnicas do requisito de capital de solvência.

3

Responsabilidades

O presente relatório foi elaborado em conformidade com o disposto na Norma Regulamentar
no 2/2017-R, de 24 de março, nos termos das funções atribuídas ao Atuário Responsável.
É da responsabilidade do Órgão de Administração da Seguradora a aprovação do relatório
sobre a solvência e a situação financeira.
A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião de índole atuarial e independente sobre os elementos referidos no ponto 2.
Para as nossas conclusões foram tomadas em consideração as informações disponibilizadas
pela Seguradora.
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Opinião

Em nossa opinião, no que diz respeito à adequação às disposições legais, regulamentares e
técnicas aplicáveis ao cálculo das provisões técnicas, dos montantes recuperáveis de contratos
de resseguro e das componentes do requisito de capital de solvência relacionadas com esses
itens, a informação prestada à ASF apresenta de forma verdadeira e apropriada, em todos os
aspetos materialmente relevantes, a posição da Seguradora, em 31 de dezembro de 2016.

Lisboa, 26 de maio de 2017

Carmen Oliveira
Atuária Responsável
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