Informacja dotycząca wpływu pandemii COVID-19 na Towarzystwo
Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.
(W związku z ogłoszeniem pandemii Covid-19 już po zamknięciu badania Sprawozdania o
wypłacalności i kondycji finansowej Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.,
niniejsza informacja nie podlegała badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta)

Epidemia nowego koronawirusa rozpoczęła się pod koniec 2019 r., ale Światowa Organizacja
Zdrowia scharakteryzowała ją jako pandemię dopiero 11 marca 2020 r. Wiele rządów i
organów regulacyjnych na świecie podjęło różne środki w celu kontroli rozprzestrzeniania się
wirusa, w tym: ograniczenia dotyczące podróżowania, kwarantanny, ograniczenia działalności
firm i innych instytucji publicznych czy dostępu do określonych obszarów. Środki te wpływają
na globalny łańcuch dostaw, a także na popyt na towary i usługi, a zatem będą miały znaczący
wpływ na globalny wzrost gospodarczy. Jednocześnie poszczególne państwa złagodziły
politykę fiskalną i monetarną aby wspierać gospodarkę. Chociaż reakcje rządów i związane z
nimi skutki wciąż ewoluują, nadal pozostaje niepewność co do skali i zakresu szkód, jakie
pandemia wyrządzi gospodarce, zarówno lokalnie jak i globalnie.
W zależności od zmian na rynkach finansowych, poziomu aktywności gospodarczej oraz
rozwoju zgłaszany roszczeń ubezpieczeniowych, dalszy rozwój pandemii może mieć mniej lub
bardziej znaczący wpływ na ocenę ryzyka oraz adekwatność kapitałową Towarzystwa
Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. W szczególności wpływ ten będzie dotyczył głównie
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biznesowych (potencjalny wzrost zachorowań i śmiertelności) oraz wyceny aktywów
finansowych. Negatywne konsekwencje zostaną częściowo złagodzone przez skutki
podejmowanych działań zaradczych, które wynikają z wdrożonego systemu zarządzania
ryzykiem, działań wspierających gospodarkę i realizowanych przez władze publiczne oraz
wynikających z przepisów regulujących rynek ubezpieczeniowy.
Wystąpienie pandemii nie jest zdarzeniem korygującym, zatem nie wymaga korekty wyliczeń
kapitałowego wymogu wypłacalności ani współczynnika wypłacalności na 31 grudnia 2019 r.,
natomiast będzie miało ono wpływ na wskaźnik pokrycia kapitałowego wymogu wypłacalności
na koniec roku 2020. Przygotowanie wiarygodnych szacunków tego wpływu do dnia publikacji
niniejszej informacji nie jest możliwe ze względu na dynamiczny rozwój sytuacji w zakresie

Covid-19 i wciąż dużą nieprzewidywalność. Pomimo to Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń na
Życie Cardif Polska S.A. nie identyfikuje przesłanek zagrożenia zdolności Towarzystwa do
kontynuowania działalności gospodarczej w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu
bilansowym, tj. 31 grudnia 2019 r. Cardif na bieżąco monitoruje jak zmiany w otoczeniu
wpływają na zidentyfikowane przez Spółkę ryzyka.

