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Nr. înreg: 246/22.04.2021

Către,
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare
Subscrisa LIFE IS HARD S.A. cu sediul în Florești, Str. Avram Iancu, nr. 500, jud. Cluj, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub nr. J12/1403/2004, C.I.F. RO16336490, reprezentată legal de D-l.
Cătălin Chiș în calitate de Director General, vă transmite alăturat Raportul Curent, referitor la:
EXTINDEREA PARTENERIATULUI CU SAFETY BROKER

Cu stimă,
LIFE IS HARD S.A.
Dl. Chiș Cătălin

Director General
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Raport curent conform codului BVB Operator de sistem, privind piața AeRO
Data raportului:

22 Aprilie 2021

Numele Emitentului:

LIFE IS HARD S.A.

Adresa:

Florești, strada Avram Iancu, nr. 500, județ Cluj

Telefon/fax:

F: +40 378 107 275

Cod Unic Inregistrare:

RO 16336490

Nr Reg.Com:

J12/1403/2004

Capital subscris si varsat:

4.803.180 LEI

Piața pe care se tranzactionează valorile mobiliare:

AeRO ATS

LIFE IS HARD anunță extinderea parteneriatului cu Safety Broker
- valoare estimată: 2,78 milioane lei LIFE IS HARD - Work Soft (LIH), în calitate de emitent de instrumente financiare, informează părțile
interesate cu privire la prelungirea parteneriatului cu Safety Broker în ceea ce privește utilizarea
platformei 24broker.ro și extinderea colaborării pentru soluții de digitalizare.
Parteneriatul este valabil până în iunie 2022, cu opțiune de prelungire, și este estimat la o valoare
totală la 2.78 mil lei. Acordul pentru utilizarea platformei 24broker.ro este evaluat la aproximativ 1.8
milioane lei, valoarea fiind influențată de numărul de poliție ce se vor tranzactiona în perioada iunie
2021 - iunie 2022 de către Safety Broker prin platformă. Parteneriatul vizează de asemenea și o serie
de proiecte de digitalizare dedicate pentru acest client, al căror buget alocat se ridică la suma de
980.000 lei.
Investițiile vizează extinderea funcționalităților aplicației mobile MySafety, respectiv dezvoltarea unor
soluții de selfservice pentru clienți, precum și crearea unei noi aplicații mobile dedicată Asistenților în
Brokeraj care să permită deservirea clienților în timp real. Soluția mobilă va aborda toate cerințele
comerciale, pe tot parcursul ciclului de viață a poliței de asigurare – de la emitere la încasare.
Safety Broker deține o cotă de piață de 7.37%, fiind primul broker din România avizat de către ASF
pentru a deveni creator de produse.
Din 2015, LIFE IS HARD a devenit lider al pieței de soluții de digitalizare pentru Brokerii de asigurare
din România și prima companie românească de software listată la Bursa de Valori București,
dezvoltând soluții de digitalizare pe mai multe verticale: asigurări, sănătate, smart city.
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În 2020, prin intermediul platformei 24broker.ro s-au intermediat prime de peste 3 miliarde de lei,
reprezentand 38% din totalul de prime intermediate de către brokeri și 26% din totalul pieței de
asigurări din România.
Colaborarea dintre LIFE IS HARD și SAFETY BROKER a început în 2011, cele două companii având,
astfel, un istoric de 10 ani de parteneriat.
Cu stimă,
LIFE IS HARD S.A.
Dl. Chiș Cătălin
Director General

