
 ری را بهتر بشناسیممونیخ

اتکائی  های شرکت خدمات مالی اِس. اِن. اِل، گروه مونیخ ری به عنوان بزرگترین شرکت بیمهبر اساس یافته

های دوم تا چهارم را به ری، هانوفر ری، اسکور ری رتبه های سوئیسشود که پس از آن شرکتجهان شناخته می

 اند.خود اختصاص داده

 پردازد:ای و بیمه اتکائی در سرتاسر جهان میهای بیمههای ذیل به فعالیتقالب بخش این گروه در

 

 

 

 

 

 

( را در اختیار دارد. در حال حاضر شرکت ارگو یکی از ERGOهای بیمه ارگو )گروه مونیخ ری، مالکیت شرکت

کشور  03شود. این شرکت در های بیمه در منطقه اروپا و حتی مناطقی از آسیا محسوب میبزرگترین شرکت

 مقر اصلی این شرکت در کشور آلمان است. دنیا فعالیت دارد و

 های کلیدی مالی گروه مونیخ ری به قرار ذیل است: شاخص

 5102 5102 5102 شاخص مالی

های ناخالص بیمهحق

 صادره

 میلیارد یورو 1/01 میلیارد یورو 8/48 میلیارد یورو 4/03

های عاید بیمهحق

 شده خالص

 میلیارد یورو 2/44 ومیلیارد یور 4/44 میلیارد یورو 0/48

های خالص برای هزینه

ادعای خسارات و 

 پرداخت مزایا

 میلیارد یورو -4/04 میلیارد یورو -4/04 میلیارد یورو -4/08

 یورو 40/18 یورو 01/18 یورو40/18 (EPSعایدی هر سهم )

 یورو 20/4 یورو 40/4 یورو 20/8 سود هر سهم

بیمه اتکائی 

اموال و 

 مسئولیت

بیمه زندگی و 

درمان شرکت 

  ارگو 

بیمه اموال و 

مسئولیت 

  شرکت ارگو 

شرکت ارگو 

  المللی بین

درمان بخش 

 شرکت مونیخ

 مونیخ ری

بیمه اتکائی 

 زندگی



 میلیارد یورو 2/232 میلیارد یورو 4/218 میلیارد یورو 1/210 هاگذاریسرمایه

 میلیارد یورو 2/22 میلیارد یورو 0/03 میلیارد یورو 01 حقوق صاحبان سهام

بازده حاصل از حقوق 

 صاحبان سهام

13% 0/%11 0/%12 

 میلیارد یورو 4/184 میلیارد یورو 4/148 میلیارد یورو 0/148 ذخیره فنی خالص

 

 میلیون یورو بوده است. 4/084برابر با  2310و  2314های سالسرمایه سهام این گروه در 

های زندگی و اموال و مسئولیت فعالیت دارد. نکته قابل توجه اینکه این گروه در بیمه اتکائی این گروه در رشته

 های صدور مستقیم بیمه نیز فعالیت دارد.شود در فعالیتگری اتکائی که تخصص آن محسوب میعالوه بر بیمه

 وضعیت مالی

 .م به قرار ذیل است:2310المللی، جایگاه این گروه در سال بندی بینهای رتبهاز دیدگاه شرکت

 بندیموسسه رتبه بندیرتبه اندازچشم

 اِی. اِم. بِست +A پایا

 فیچ AA پایا

 مودیز Aa3 پایا

 استاندارد اند پورز -AA پایا

 

 

 راهبرد ریسک 

هاست. راهبرد ریسک که از راهبرد ری بر مبنای فروض به کار گرفته شده برای ریسککسب و کار گروه مونیخ 

دهد که چه زمان و کجا آمادگی رویارویی با ریسک را دارند. نمودار ذیل گیرد، نشان میکسب و کار نشأت می

 دهد:اهداف مبتنی بر راهبرد ریسک را در این گروه نشان می

 

 



 

 

 

 

 

 

 دهی ریسک:گزارش

-دهد. هدف گزارشدهی داخلی ریسک، هیئت مدیره را منظماً در جریان وضعیت ریسک شرکت قرار میگزارش

-های مدیریتی ریسک و اداره ریسک است. در ذیل ریسکطالعاتی در خصوص شیوهدهی داخلی ریسک، ارائه ا

 کنیم:های معنادار را در رشته اموال و مسئولیت مونیخ ری مرور می

 گری( ریسک صدور )ریسک بیمه .1

 بیمه ریسک حق .2

 ریسک ذخائر  .0

 ریسک بازار .4

 ریسک اعتبار .0

 ریسک نقدینگی .2

 ریسک راهبردی .4

 ریسک حسن شهرت .8

 

 

 راهبرد ریسک

 اهداف 

دستیابی به توان مالی به منظور 

 تأمین تعهدات

-پایایی و افزایش ارزش سرمایه

 گذاری سهامداران
 حفظ حسن شهرت مونیخ ری


