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k 31. decembru 2017, čo je 10 % zvýšenie oproti roku 2016, so stabilným rozdelením medzi sporenie
a ochranu, čo predstavuje 76 %, resp. 24 % celkovej čiastky.
Miera výnosnosti investícií je 3,53 % vo Francúzsku za rok 2017 s nárastom o 12 bázických bodov
oproti roku 2016. K 31. decembru 2017 sa rezerva na poistné prémie zvýšila na 4 miliardy eur, čo
predstavuje podiel takmer 5 % matematických rezerv.

Spoločnosť BNP Paribas Cardif je akciová spoločnosť so správnom radou, v ktorej sú zlúčené funkcie
predsedu a generálneho riaditeľa.
Mechanizmy vnútornej kontroly sa zakladajú na mechanizmoch skupiny BNP Paribas, ktoré sú
doplnené o požiadavky na Solventnosť II. Funkcie ochrany poistenia (súlad, riziká a interný audit) sú
priradené k funkciám skupiny BNP Paribas. Osoby zodpovedné za kľúčové funkcie sú hierarchicky
priradené ku generálnemu riaditeľstvu skupiny BNP Paribas Cardif.

Kapitálové požiadavky na solventnosť (SCR) za zvýšili o 7 % oproti SCR vypočítanému
k 31. decembru 2017, najmä z dôvodu vývoju trhového rizika životného poistenia Cardif.
SCR trhu sa k 31. decembru 2017 zvýšili na 6 288 miliónov eur a predstavujú 64 % základného SCR
pred diverzifikáciou. Oproti 31. 12. 2016 ide o nárast o 9 % a táto zmena súvisí predovšetkým so
zvýšeným otrasom akcií.

Konsolidované účty skupiny BNP Paribas Cardif sú od 1. januára 2017 pripravované podľa noriem
MŠFV. Spoločnosť BNP Paribas Cardif pripravuje súvahu v rámci Solventnosti II v súlade s článkom
75 smernice o Solventnosti II, t. j. vyjadrený najmä v trhovej hodnote.

Politika správy kapitálu spoločnosti BNP Paribas Cardif si kladie za cieľ predovšetkým dodržiavanie
regulačných požiadaviek na solventnosť, pokrytie minimálne 100 % SCR, ktorý je stanovený v rámci
hodnotenia ORSA a štruktúrovane kapitálu, pričom sa snaží nájsť najlepšiu rovnováhu medzi
sociálnym kapitálom, podriadeným dlhom a inými majetkovými cennými predmetmi v súlade s limitmi a
úrovňami stanovenými predpismi.
K 31. decembru 2017 sa výška použiteľných vlastných fondov na SCR predstavovala 12 061 miliónov
eur. Výška SCR je 7 696 miliónov eur a zabezpečovací pomer je 157 %. Minimálna výška
použiteľných vlastných fondov na SCR, minimálny požadovaný kapitál pre skupiny predstavoval 9 036
miliónov eur. Minimálna výška SCR skupiny je 3 548 miliónov eur a zabezpečovací pomer je 255 %.

