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Resultats de VidaCaixa en l'exercici 2013

El benefici net recurrent de VidaCaixa va pujar a 328,3 milions
d'euros


VidaCaixa va superar els 50.000 milions d'euros en recursos gestionats, un
14,1% més que l'exercici anterior.



Les aportacions a plans de pensions individuals i PPA van augmentar un
15,1%, fins a arribar als 1.851,5 milions d'euros.



El 2013 VidaCaixa ha pagat 688.500 pensions als seus clients, per un import de
pràcticament 1.600 milions d'euros.



VidaCaixa assumeix el pagament, aproximadament, del 27% de les pensions
privades d'Espanya.



VidaCaixa disposa de 3,6 milions de clients, un 14,1% més.

Barcelona, 13 de febrer de 2014. VidaCaixa va obtenir el 2013 un benefici net recurrent
de 328,3 milions d'euros, gràcies a l'excel·lent evolució de tots els negocis en què opera,
el qual ha permès compensar l'efecte de l'operació de reassegurança de la cartera de
vida-risc que va tenir lloc l'últim trimestre del 2012. Aquest resultat pràcticament iguala el
benefici ordinari de l'exercici anterior.
En total, el volum de primes i aportacions de la Companyia s'ha vist incrementat un
10,3% respecte a l'any anterior, ja que s'han comercialitzat 6.648,8 milions d'euros en
assegurances de vida i plans de pensions.

VidaCaixa
En milions d'euros

RG

Vida-Riesgo y Accidentes
Subtotal Risc (Individual + Empreses)

2012
465,5
465,5

2013
532,8
532,8

%
14,5%
14,5%

Assegurances de Vida-Estalvi

4.561,6

4.753,8

4,2%

Plans de Pensions

1.002,6

1.362,1

35,9%

Subtotal Estalvi (Individual + Empreses)

5.564,2

6.116,0

9,9%

Total Risc i Estalvi (Individual + Empreses)

6.029,7

6.648,8

10,3%

Assegurances de Vida

29.070,6

33.350,7

14,7%

Plans de Pensions i EPSV

14.781,7

16.678,5

12,8%

Total Rec. Gest. de Clients (Indiv. + Empr.)

43.852,3

50.029,2

14,1%

3.143.015

3.586.801

14,1%

Resultat Net Recurrent VidaCaixa

338,7

328,3

-3,1%

Resultat Net Consolidat VidaCaixa

789,5

420,1

-46,8%

Clients
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El 2013, VidaCaixa va gestionar un volum de recursos de 50.029,2 milions d'euros, xifra
que suposa un creixement del 14,1% respecte a l'any anterior. D'aquesta xifra, 16.678,5
milions d'euros corresponen a plans de pensions i EPSV, amb un increment del 12,8%,
enfront del 6,8% d'evolució del mercat, segons dades d'Inverco.
La resta, 33.350,7 milions d'euros, correspon a assegurances de vida, amb un increment
del 14,7% respecte al mateix període de l'any anterior, mentre que el sector va créixer un
3,2% (dades d'ICEA).
La quota de mercat de VidaCaixa en el total de primes d'assegurances de vida va passar
del 19,5% el desembre del 2012 al 20,9% el 2013. Aquesta quota reflecteix el
reforçament del lideratge de la companyia en el sector.
El marge de solvència de l'entitat es va situar en 3.833,9 milions d'euros, la qual cosa
suposa una ràtio de solvència de 2,5 vegades, per damunt del nivell exigit legalment.
El negoci d'estalvi
Pel que fa a primes d'assegurances i aportacions a plans de pensions individuals i
col·lectius, VidaCaixa en va comercialitzar durant el 2013 un 9,9% més, amb un volum de
6.116 milions d'euros. Aquest increment, respecte al mateix període de l'any anterior, és
especialment destacable, ja que el negoci d'estalvi s'està veient molt influït per l'entorn
econòmic, amb una caiguda de la taxa d'estalvi de les famílies i la disminució de la renda
bruta disponible.
Estalvi individual
El total de primes i aportacions del negoci d'estalvi individual és superior en un 16,1%
respecte al mateix període de l'any anterior.
Aquest avanç s'ha produït tant per l'excel·lent comercialització de rendes vitalícies com
per la gran acceptació que han tingut els PIES (plans individuals d'estalvi sistemàtic),
concebuts per canalitzar l'estalvi a llarg termini.
Així mateix, s'ha generat un avanç positiu del negoci de plans de pensions individuals*,
especialment per les aportacions úniques de clients en cartera (25,2%), alhora que s'ha
mantingut el ritme de captació de traspassos d'altres entitats.
Les aportacions –netes de mobilitzacions internes– a plans de pensions individuals* van
mostrar un creixement del 15,1%, fins a arribar als 1.851,5 milions d'euros.
Les claus d'aquesta evolució són: l'increment de l'aportació mitjana i la recurrència de
l'aportació de clients existents, l'excel·lent comportament de la ràtio de traspassos
d'altres entitats, així com l'èxit de comercialització de l'àmplia gamma de productes per a
tots els perfils de clients.

*Inclou PPA
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Estalvi col·lectiu
Els plans de pensions d'ocupació van acumular durant el 2013 un volum d'estalvi
gestionat de 7.669,4 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment del 9,9% en
comparació amb les dades del 2012. En assegurances d'estalvi col·lectives, VidaCaixa
va gestionar 9.534,8 milions d'euros, xifra que suposa un increment del 4,0%.
VidaCaixa es manté com a líder, incrementant la seva quota de mercat, en previsió social
complementària empresarial, és a dir, en el conjunt d'assegurances de vida i plans de
pensions contractats per empreses i col·lectius.
Negoci de risc
Les primes de vida-risc van arribar als 532,8 milions d'euros, un 14,5% més. D'aquesta
xifra, 331,3 milions d'euros corresponen al negoci de vida-risc individual i 201,5 milions al
negoci de col·lectius.
Aquest avanç se sustenta en l'èxit de comercialització de productes de vida-risc no
associats a la concessió de crèdits.
Més de 3,6 milions de clients confien en VidaCaixa
VidaCaixa disposa de 3,6 milions d'assegurats i partícips, la qual cosa representa un
increment del 14,1% respecte a l'exercici precedent.
En el negoci individual, l'entitat va créixer un 13,2%, fins a arribar als 2,7 milions de
clients. El negoci de pimes i autònoms va situar la seva cartera en 174.000 clients, un
67% més. Pel que fa a empreses i col·lectius, 726 companyies multinacionals, juntament
amb 28 companyies de l'IBEX 35 i més de 339 organismes públics, van formar part de la
cartera de clients de VidaCaixa, la qual cosa va suposar un creixement de l'11,9%
respecte a l'any anterior, fins a arribar als 907.000 clients.
Pagament de Prestacions
El 2013, VidaCaixa ha pagat als seus clients 688.500 pensions en format de rendes, per
un import de pràcticament 1.600 milions d'euros. Addicionalment, 55.063 pensions s'han
cobrat en forma de capital, l'import de les quals arriba als 1.051 milions d'euros.
Tot això suposa que VidaCaixa assumeix el pagament, aproximadament, del 27% de les
pensions privades d'Espanya.

VidaCaixa, entitat líder en previsió social complementària a Espanya i integrada a CaixaBank,
consta del 49,92% de SegurCaixa Adeslas i el 100% d'AgenCaixa, Agència d'Assegurances.
Ricard Fornesa és el President de VidaCaixa, Tomàs Muniesa n'és el Vicepresident ExecutiuConseller Delegat i Antonio Trueba, el Director General.

Comunicació VidaCaixa Tel. 93 227 80 67 / 93 227 63 24 comunicacion@vidacaixa.com
Segueix-nos a Twitter: @VidaCaixa - www.vidacaixa.es
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