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Balanço

Valor

Solvência II

ATIVOS

Ativos intangíveis 0

Ativos por impostos diferidos 386.709

Excedente de prestações de pensão 1.266.232

Imóveis, instalações e equipamento para uso próprio 3.420.525

Investimentos (que não ativos detidos no quadro de contratos ligados a índices e a unidades de participação) 25.811.035

Imóveis (que não para uso próprio) 4.250.600

Interesses em empresas relacionadas, incluindo participações 65.504

Títulos de fundos próprios 278.283

Ações — cotadas em bolsa 275.783

Ações — não cotadas em bolsa 2.500

Obrigações 19.328.171

Obrigações de dívida pública 12.280.058

Obrigações de empresas 7.048.113

Títulos de dívida estruturados 0

Títulos de dívida garantidos com colateral 0

Organismos de investimento coletivo 386.676

Derivados 0

Depósitos que não equivalentes a numerário 1.501.801

Outros investimentos 0

Ativos detidos no quadro de contratos ligados a índices e a unidades de participação 0

Empréstimos e hipotecas 172.694

Empréstimos sobre apólices de seguro 0

Empréstimos e hipotecas a particulares 0

Outros empréstimos e hipotecas 172.694

Montantes recuperáveis de contratos de resseguro dos ramos: 2.692.097

Não-vida e acidentes e doença com bases técnicas semelhantes às do ramo não-vida 1.812.749

Não-vida, excluindo seguros de acidentes e doença 1.633.004

Acidentes e doença com bases técnicas semelhantes às do ramo não-vida 179.744

Vida e acidentes e doença com bases técnicas semelhantes às do ramo vida, excluindo 

seguros de acidentes e doença e contratos ligados a índices e a unidades de participação

879.349

Acidentes e doença com bases técnicas semelhantes às do ramo vida 879.349

Vida, excluindo seguros de acidentes e doença e contratos ligados a índices e a 

unidades de participação 0

Vida, ligado a índices e a unidades de participação 0

Depósitos em cedentes 0

Valores a receber de operações de seguro e mediadores 1.072.853

Valores a receber a título de operações de resseguro 53.048

Valores a receber (de operações comerciais, não de seguro) 1.348.909

Ações próprias (detidas diretamente) 0

0

Caixa e equivalentes de caixa 709.448

Quaisquer outros ativos, não incluídos noutros elementos do balanço 23.191

ATIVOS TOTAIS 36.956.743

Montantes devidos a título de elementos dos fundos próprios ou dos fundos iniciais 

mobilizados mas ainda não realizados

Nota: Relativamente ao anexo quantitativo publicado no SFCR houve uma única alteração na alocação das 

provisões técnicas brutas não-vida e acidentes e doença (com bases técnicas semelhantes às do ramo não-vida). 

Não originou alteração de valores do passivo.



PASSIVOS

Provisões técnicas — não-vida 5.768.569

Provisões técnicas — não-vida (excluindo acidentes e doença) 3.113.094

PT calculadas no seu todo 0

Melhor Estimativa 2.991.334

Margem de risco 121.760

Provisões técnicas — acidentes e doença (com bases técnicas semelhantes às do ramo não-

vida) 2.655.475

PT calculadas no seu todo 0

Melhor Estimativa 2.451.686

Margem de risco 203.789

12.971.828

Provisões técnicas — acidentes e doença (com bases técnicas semelhantes às do ramo 

vida) 12.971.828

PT calculadas no seu todo 0

Melhor Estimativa 11.550.498

Margem de risco 1.421.330

Provisões técnicas — vida (excluindo os seguros de acidentes e doença e contratos ligados 

a índices e a unidades de participação) 0

PT calculadas no seu todo 0

Melhor Estimativa 0

Margem de risco 0

Provisões técnicas — contratos ligados a índices e a unidades de participação 0

PT calculadas no seu todo 0

Melhor Estimativa 0

Margem de risco 0

Passivos contingentes 0

Provisões que não provisões técnicas 0

Obrigações a título de prestações de pensão 1.231.742

Depósitos de resseguradores 4.094.958

Passivos por impostos diferidos 325.588

Derivados 0

Dívidas a instituições de crédito 0

Passivos financeiros que não sejam dívidas a instituições de crédito 0

Valores a pagar de operações de seguro e mediadores 2.866.822

Valores a pagar a título de operações de resseguro 251.450

Valores a pagar (de operações comerciais, não de seguro) 504.398

Passivos subordinados 0

Passivos subordinados não classificados nos fundos próprios de base (FPB) 0

Passivos subordinados classificados nos fundos próprios de base (FPB) 0

Quaisquer outros passivos não incluídos noutros elementos do balanço 396.822

TOTAL DOS PASSIVOS 28.412.178

EXCEDENTE DO ATIVO SOBRE O PASSIVO
8.544.565

Provisões técnicas — vida (excluindo os seguros ligados a índices e a unidades de participação)


