FINANCIËLE LEXICON VAN INFORMATIEVERSCHAFFING
Ageas' deel in het premie-inkomen

Het premie-inkomen is berekend op basis van het pro-rata aandeel van Ageas in de werkmaatschappijen.

Schaderatio

De kosten van claims, onder aftrek van herverzekering, als percentage van de netto verdiende premies.

Combined Ratio

De verhouding tussen de totale kosten van de verzekeraar en de netto verdiende premies. De combined ratio is de som
van schaderatio en kostenratio (zie aparte definities).

Combined Ratio - proforma

De combined ratio - proforma wordt berekend op dezelfde manier als de combined ratio, maar met uitsluiting van de impact
van intragroep QS en LPT herverzekeringstransacties die werden afgesloten in Q1 2019

Schaderatio huidig jaar

De kosten van claims met betrekking tot het lopende jaar als percentage van de netto verdiende premies.

Kostenratio

De lasten als percentage van de netto verdiende premies. Interne kosten voor schadebehandeling en commissies, na aftrek
van herverzekering, zijn ook in de kosten begrepen.

Brutopremie-inkomen

Som van brutopremies van verzekeringscontracten en ontvangsten uit beleggingscontracten zonder ‘discretionaire winstdelingscomponent’.

Garantieproducten

Tot de productfamilies behoren Traditionele producten, Spaarproducten en Groepsverzekeringen Leven. Traditionele producten zijn gewoonlijk gebaseerd op bescherming, terwijl de spaarproducten doorgaans producten zijn met een minimale
gewaarborgde rente. Groepsverzekeringen Leven zijn producten die door een werkgever of grootschalige organisatie worden aangeboden aan hun werknemers of leden en kunnen verschillende kenmerken hebben.

Beleggingsmarge

Voor Leven het beleggingsresultaat op jaarbasis, gedeeld door de gemiddelde nettoverzekeringsverplichtingen Leven tijdens de verslagperiode. Voor Niet-Leven het nettobeleggingsresultaat gedeeld door de netto verdiende premie.

Beleggingsresultaat

De som van beleggingsopbrengsten en gerealiseerde meer- of minderwaarden op activa die verzekeringsverplichtingen
dekken, na aftrek van de hieraan verbonden beleggingskosten. Ook van de beleggingsresultaten voor Leven wordt het aan
de polishouders als technische rente en winstdeling toegewezen bedrag afgetrokken. Van het beleggingsresultaat voor
Ongevallen & Ziekte (onderdeel van niet-Leven) wordt ook de opgelopen technische rente van de verzekeringsverplichtingen afgetrokken.

Loss Portfolio Transfer (LPT)

Een Loss Portfolio Transfer (LPT) is een schadeloosstellingsovereenkomst tussen één of meerdere herverzekeraars en
een herverzekerde. Het is een herverzekeringscontract waarbij de verzekeraar aan de herverzekeraars een gedeelte van
alle verplichtingen overdraagt die verband houden met verliezen die werden opgelopen voor de aanvangsdatum van de
overeenkomst. De herverzekeraars nemen dit gedeelte van alle openstaande en toekomstige schadeverplichtingen op zich
die verband houden met deze schades in ruil voor een premie die de verzekeraar betaalt.

Netto ontvangen premies

De premies Niet-Leven die de risico's voor de huidige verslagperiode dekken, verrekend met de premies betaald aan herverzekeraars en mutatie in reserves voor niet verdiende premies.

Netto gerealiseerde meer- of minderwaarden

Gerealiseerde resultaten, na belasting, op de verkoop van financiële beleggingen, deelnemingen, vastgoedbeleggingen en
materiële vaste activa, inclusief bijzondere waardeverminderingen en gerelateerde wijzigingen in winstdeling voor geconsolideerde entiteiten.

Netto-onderschrijvingsmarge

Voor Leven het netto-onderschrijvingsresultaat op jaarbasis, gedeeld door de gemiddelde nettoverzekeringsverplichtingen
Leven tijdens de verslagperiode. Voor Niet-Leven het netto-onderschrijvingsresultaat gedeeld door de netto verdiende premie.

Nettoverzekeringsresultaat

Het verschil tussen de verdiende premies en de som van de werkelijke schade-uitkeringen en de mutatie van de verzekeringsverplichtingen, allen gecorrigeerd voor herverzekering. Het resultaat wordt weergegeven onder aftrek van schadeafhandelingskosten, algemene kosten en provisies na herverzekering.

Operationele marge

Voor leven het operationele resultaat op jaarbasis voor de periode, gedeeld door de gemiddelde nettoverzekeringsverplichtingen Leven.
Voor Niet-Leven het operationele resultaat gedeeld door de netto verdiende premie.

Operationeel resultaat

De som van het netto-onderschrijvingsresultaat, beleggingsresultaat en overige aan de verzekerings- en/of beleggingscontracten toegewezen resultaten. Het verschil tussen het operationele resultaat en de winst voor belastingen omvat alle opbrengsten en kosten die niet onder de verzekerings- en/of beleggingscontracten worden verantwoord en derhalve ook niet
in het operationele resultaat en resultaat van niet-geconsolideerde partnerships is verwerkt.

Overige marge

Het overige resultaat gedeeld door de netto verdiende premie.

Overig resultaat

Resultaat van overige activiteiten die niet zijn toegerekend aan onderschrijvings- en beleggingsresultaat.

Quota Share contract (QS)

Een Quota Share contract (QS) is een herverzekeringsovereenkomst, waarbij één of meerdere herverzekeraar(s) voor een
welbepaalde verzekeringsportefeuille en voor een welbepaalde toekomstige dekkingsperiode, een vast gedeelte van de
totale verzekeringspremie ontvangen. In ruil hiervoor verbinden de herverzekeraars zich ertoe om een vast gedeelte te
vergoeden van alle schades die ontstaan tijdens de dekkingsperiode, en om deel te nemen in een gedeelte van de acquisitie- en administratie kosten van de verzekeraar, aan de hand van een herverzekeringsprovisie die wordt toegekend aan
de verzekeraar.

Schaderatio voorgaande jaren

De schaderatio voor schadegebeurtenissen die in voorgaande jaren plaatsvonden.

Reserveratio (%)

De bruto verzekeringsverplichtingen Niet-Leven gedeeld door de netto verdiende premies op jaarbasis.

Rendement op eigen vermogen (REV)

Het netto resultaat, als percentage van het gemiddelde eigen vermogen gedurende de rapportageperiode (exclusief ongerealiseerde meer- of minderwaarden).

Shadow accounting

Onder IFRS 4 kunnen niet gerealiseerde resultaten op activa die gelden als dekking voor de verzekeringsverplichtingen in
de waardering van verzekeringsverplichtingen worden opgenomen op eenzelfde wijze als gerealiseerde resultaten. De
aanpassing van de verzekeringsverplichtingen wordt verantwoord onder comprehensive income indien de niet gerealiseerde beleggingsresultaten daar ook zijn verantwoord.

Solvency II ageas-ratio

Solvency II ratio afgeleid van de Solvency II PIM ratio waarbij het spreadrisico is vervangen door alleen het fundamentele
spreadrisico op zowel overheids- als bedrijfsobligaties, er een intern model is toegepast voor AG Real Estate terwijl het
effect van tijdelijke maatregelen is geëlimineerd

Technische voorzieningen

Verzekeringsverplichtingen of de verplichtingen die de verzekeraar heeft ten aanzien van zijn polishouders, op basis van
de contractuele voorwaarden.

Unit-linked producten

Unit-linked producten zijn een aparte categorie levensverzekeringsproducten waarbij de beleggingen namens de polishouder worden aangehouden en het beleggingsrisico door de polishouder wordt gedragen.

