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Editorial

2018 este, pentru noi toți, un an cu totul special. 

Este anul în care sărbătorim alături de voi – clienți, parteneri, colaboratori –, într-un cuvânt, Prietenii noștri, 20 de ani de activitate.  

Ani în care am reușit, împreună, în mii de ore de muncă, să visăm, să ne imaginăm,  să creionăm și să prindă contur, apoi să 
dezvoltăm și să ducem la bun sfârșit sute de proiecte, parte a istoriei asigurărilor din România. 

Sunt două decenii de curaj și de consecvență, ani în care am stat alături unii de alții, uniți în  efortul de a face față cu succes tuturor 
testelor la care industria asigurărilor a fost supusă. 

Ani în care am comunicat deschis și constructiv, cu optimism și încredere în viitor.

Cu pași mici, dar siguri, împreună și alături de voi - autorități, asociații profesionale, operatori, media, societate civilă – am contribuit 
la creșterea profesionalismului și competitivității acestei industrii.

În acest fel, XPRIMM a devenit nu numai cea mai importantă voce a pieței de asigurări din România, ci și un nume respectat la nivel 
internațional, care a așezat România la loc de cinste pe harta lumii asigurărilor.

2018 marchează, înainte de orice, un secol de la înfăptuirea marelui nostru ideal național, formarea României Mari, dar, deopotrivă, și 
bucuria împlinirii a două decenii de când industria de asigurări a decis să susțină proiectul numit XPRIMM.

La Mulți Ani, România!

La Mulți Ani, XPRIMM!
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Asigurări

Dacă anul 2017 a fost marcat 
de schimbări în premieră în 
ceea ce priveşte segmentul 
RCA, 2018 se prezintă 
drept anul „rEvoluţiei” 
cadrului legislativ, dar și, 
generic vorbind, drept an al 
cetăţeanului european cu 
drepturi depline!

Andreea RADU
Redactor Șef Adj.

rEvoluţia 
Asigurărilor
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Cele mai importante modificări din 
acest an vor apărea după implementarea 
GDPR - Regulamentul General pentru 
Protecţia Datelor Personale şi a IDD - 
Directiva privind Distribuţia în Asigurări, 
care impactează profund asigurătorii, 
brokerii şi clienţii. Totuşi, sunt aşteptate 
şi alte schimbări în ceea ce priveşte 
asigurările obligatorii de locuinţe, 
posibile îmbunătăţiri ale legislaţiei RCA, 
dar şi prima lege privind societăţile 
mutuale de asigurare. 

În acest context, sintagma „clientul 
nostru, stăpânul nostru” va fi tot mai des 
auzită, protecţia consumatorului fiind în 
centrul atenţiei autorităţilor europene şi 
locale.

Dar înainte de a afla opiniile 
specialiştilor din domeniu cu privire la 
evoluţia industriei de asigurări în 2018, 
să facem un mic bilanţ al anului 2017 din 
perspectiva legislației RCA.

Primele efecte             
ale legii RCA

După aproape un an de la apariţia 

primei legi RCA din piaţa locală, putem 

avea o idee de ansamblu a primelor 

rezultate şi efecte aduse industriei şi 

consumatorilor. În opinia mea, efectele 

sunt cu certitudine pozitive atât pentru 

cumpărători, cât şi pentru terţii păgubiţi. 

La nivelul cumpărătorilor, legea include 

facilităţi suplimentare, dar şi un plus 

de claritate: poliţe subanuale, plata în 

rate, suspendarea poliţei, transparența 

formării preţurilor etc. La nivelul terţilor 

păgubiţi (persoanelor vătămate în urma 

accidentelor auto), sunt incluse, de 

asemenea, beneficii adiţionale. În contextul 

de faţă un beneficiu care merită menţionat 

este „vehicul la schimb”. Suplimentar, 

există şi un efect pozitiv la nivelul calităţii 

serviciilor oferite de asigurători, iar acest 

lucru se poate observa în satisfacţia 

clienţilor transpusă în numărul, în continuă 

scădere, a reclamaţiilor înregistrate de 

către autorităţi şi companii, a precizat 

Aurel BADEA, Director Aria Tehnică, 

ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări.

La rândul lor, reprezentanţii 
companiei OMNIASIG VIG au opinat 
că efectele noii legislații asupra 
consumatorilor se resimt direct 
în creșterea gradului de protecție 
a păgubitului, prin includerea în 
asigurare a unor acoperiri și servicii 
suplimentare, precum și în creșterea 
gradului de informare și conștientizare a 
consumatorului, cu privire la caracterul 
necesar și obligatoriu al asigurării RCA. În 
ceea ce privește efectele asupra pieței, pe 
termen scurt observăm o reașezare a pieței, 
printr-un grad ridicat de uniformizare, au 
adăugat aceștia.

Decontarea directă
Introdus recent în legislaţia locală 

pentru a veni în sprijinul consumatorilor 
de asigurări RCA, decontarea directă 
este un nou serviciu care presupune 
ca reparaţia să fie plătită de către 
asigurătorul RCA al păgubitului, care îşi 
va recupera prejudiciul de la asigurătorul 
şoferului vinovat.

Servicul de decontare directă a 
fost achiziţionat de peste 100.000 de 
clienţi RCA, preţul acestui serviciu fiind 
în scădere, declara recent Cornel COCA 
CONSTANTINESCU, Vicepreşedinte, 
Sectorul Asigurări - Reasigurări, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară. 

Având în vedere perioada relativ 
scurtă de la intrarea în vigoare a legii, 
considerăm că ponderea estimată la 
circa 15% este un rezultat destul de bun. 
Clienţii au nevoie de timp să înţeleagă 
cum funcţionează această acoperire, vor 
să simtă realmente avantajele oferite: 
de eficientă, de calitate a serviciilor de 

despăgubire etc. Natural, ponderea va 

creşte treptat spre 20 - 25% până la sfârşitul 

anului 2018, a arătat Aurel BADEA.

Situaţia este asemănătoare şi 

în cazul OMNIASIG Vienna Insurance 

Group. Aproximativ 15% din polițele 

emise de companie includ și clauza 

decontare directă. Estimăm o creștere a 

acestei ponderi în perioada următoare, 

întrucât clienții înțeleg din ce în ce mai 

bine utilitatea ei și devin din ce în ce mai 

interesați, au declarat oficialii societăţii.

Şi reprezentanţii ASIROM VIG au 

precizat că serviciul de decontare directă 

înregistrează o evoluţie pozitivă de la 

o lună la alta. Clienţii noştri au înţeles 

beneficiile oferite de acest serviciu, creat 

în favoarea lor. Acest serviciu uşurează 

pentru client procesul de despăgubire în 

caz de daună şi reprezintă un real ajutor 

în conştientizarea riscurilor, au adăugat 

oficialii companiei.

Noile tarife de referinţă
Specialiştii consideră că publicarea 

tarifului de referinţă aduce un plus de 
transparentă şi echilibru în piaţa de 
asigurări din România şi, de asemenea, 
aplicarea unui bonus mai mare (până la 
50%) îi va responsabiliza pe şoferi.

ASF a publicat, în a doua parte 
a lunii februarie a.c., noile tarifele de 
referinţă pentru poliţele RCA. Chiar 
dacă, în medie, tarifele sunt mai mari 
atât pentru persoanele fizice, cât şi 
pentru cele juridice, vor exista mai multe 
categorii de şoferi prudenţi, care vor 
beneficia de reduceri datorită unui nivel 
mai mare de bonusare. În acelaşi timp, 
şoferii cu multe accidente vor plăti mai 
mult pentru a-şi asigura maşinile.

Conform ASF, tariful de referinţă 
mediu ponderat în funcţie de numărul 
de expuneri pe fiecare segment 
pentru persoane fizice este de 756 lei, 
comparativ cu 692 lei potrivit tarifului 
de referinţă anterior (+9%), iar pentru 
persoane juridice este de 1.752 lei 
comparativ cu 1.574 lei conform tarifului 
de referinţă anterior (+11%).

Aurel BADEA
Director Aria 
Tehnică
ALLIANZ-ȚIRIAC 
Asigurări

CoverStory
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Atenţie! Tariful de referinţă este 
unul orientativ, nu reprezintă preţul 
efectiv la care se vinde poliţa RCA în 
piaţă! La calculul tarifului final se iau în 
considerare şi alţi factori, precum nivelul 
Bonus - Malus.

Noile tarife de referinţă au fost 
calculate de consultantul extern selectat 
de ASF şi, cu puţine excepţii, sunt mai mari 
decât vechile tarife de referinţă. Este o 
situaţie normală, atâta timp cât efectul 
noului sistem de Bonus - Malus nu era 
captat în vechile tarife de referinţă. Având 
în vedere ponderea mare a clienţilor care 
se află în clasa maximă de bonus, peste 
60%, impactul asupra primei de asigurare, 
respectiv a costului direct, este de circa 30 
-35%, a declarat Aurel BADEA.

Reprezentanţii OMNIASIG VIG 
au arătat că nivelul noilor tarife de 
referință funcționează și ca indicator 
al evoluției daunalității, fiind corelat 
cu realitățile pieței în privința acestui 
tip de asigurare. Prin urmare, pentru 
majoritatea segmentelor, nivelul de 
referință actual este în creștere față de 
reperul anterior. În același timp, aceste 
tarife au un caracter general, iar fiecare 
asigurător îşi construieşte tariful utilizând 
propriile modele actuariale şi având la 
bază propriul portofoliu de daune.

Dezvoltarea 
tehnologică și piaţa

Noile tehnologii vor avea un impact 
semnificativ în întreaga noastră experienţă 
de viaţă, şi din postura de clienţi, dar 
şi din cea de prestatori de servicii 
financiare non-bancare, este de părere 

Ştefan PRIGOREANU, CEO, MILLENIUM 
Insurance Broker.

În România, piaţa asigurărilor 
se remarcă printr-un grad ridicat de 
concentrare, fiind influenţată covârşitor 
de asigurările auto - RCA şi CASCO. 
Promovarea noilor tehnologii, precum 
sistemele telematice, în acest context, 
devine un subiect important de analizat 
şi poate fi considerată o măsură care va 
permite asigurătorilor să se adapteze 
la cerinţele şi aşteptările clienţilor, 
respectiv să plătească un preţ corect al 
poliţei. Companiile care vor reuşi să se 
diferenţieze, dincolo de politica de tarifare, 
prin calitatea serviciilor oferite, creşterea 
gradului de satisfacţie şi îmbunătățirea 
per ansamblu a interacţiunii cu clienţii vor 
avea de câştigat pe termen lung, a afirmat 
Mihuț MĂRCULESCU, Şef Subscriere, 
Gothaer Asigurări Reasigurări.

Și Anita NIȚULESCU, CEO, EUROLIFE 
ERB Asigurări România, consideră că 
evoluţia tehnologică va influenţa în 
următorii 3-4 ani în mod accelerat piaţa 
de asigurări din România, companiile 
fiind de aşteptat să investească 
semnificativ în această zonă pentru 
a se plasa mai aproape de interesele 
actuale ale potenţialilor clienţi. Acest 

trend este deja vizibil în ţări mai mature, 
unde găsim companii de asigurări 
online 100%. Anita NIȚULESCU este de 
părere  că, pentru industria de asigurări, în 
general, este importantă nu atât prezenţa 
digitală, cât mai ales definirea unei 
strategii de business pentru era digitală.

Digitalizarea și evoluţia tehnologiei 
îşi pun amprenta în mod semnificativ 
asupra modelului de business al 
industriei financiare (bănci și companii 
de asigurări). În acest context, accentul 
este pus pe simplificarea fluxurilor de 
lucru existente prin intermediul soluțiilor 
digitale, transformând, astfel, industria 
bancară şi de asigurări într-o soluţie 
accesibilă clientului, este de părere Erwin 
HAMMERBACHER, CEO, BCR Asigurări de 
Viaţă.

La rândul său, Tomas MARSALEK, 
Membru al Bord-ului CertAsig Holdings, 
anticipează o puternică tendinţă de 
automatizare a proceselor interne menite 
să stimuleze eficiența și trecerea treptată 
la distribuția online. CertAsig investește 
în automatizarea proceselor, calitatea 
datelor, integrarea tuturor sistemelor. 
Clientul poate verifica validitatea poliţelor 
online și toate poliţele companiei pot fi 
emise în format electronic.

Având în vedere faptul că noua 
generaţie de consumatori este fascinată 
de digitalizare şi orice noi tehnologii, 
sunt convinsă că impactul acestora va fi 
major în viitorul apropiat. Vom asista la 
noi metode de segmentare a profilelor 
de risc ale clienţilor, la noi produse 
individualizate şi aplicaţii ce vor permite 
tarife foarte accesibile consumatorului 
„cu risc scăzut”, însă sper să nu ajungem 

Mirjana KROLO 
Director Aria 
Operaţiuni, 
ALLIANZ-ȚIRIAC 
Asigurări

Otilia MIHAI 
Director General 
CONSULTANT AA 
Broker

Ștefan 
PRIGOREANU
CEO, MILLENIUM 
Insurance Broker

Tomas MARSALEK, 
Membru al 
Bordului CertAsig 
Holdings
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să uităm de principiul mutualităţii care 

stă la baza asigurărilor, a declarat Otilia 

MIHAI, Director General, CONSULTANT 

AA Broker.

Telematics – o modă?
Tehnologiile telematice, chiar 

dacă în prezent nu sunt folosite pe scară 

largă, pot aduce beneficii industriei 

de asigurări, şi nu numai. Acestea 

încep să fie folosite şi în România, în 

special de firmele cu flote mari de 

autovehicule, asigurând monitorizarea 

comportamentului şoferilor, ceea ce 

poate creşte productivitatea şi reduce 

costurile, inclusiv cu asigurările auto. 

Acum, conform schimbărilor legislative 

din zona RCA, asigurătorii de pe piaţa 

locală pot lua în calcul la stabilirea 

tarifelor RCA şi utilizarea tehnologiilor de 

tip telematics de către şoferi.

Cred că, într-un timp relativ scurt, 

sistemele telematice vor deveni „noua 

normalitate”. În timp ce asigurătorii vor 

avea posibilitatea de a evalua mai bine 

profilurile de risc, utilizarea sistemelor 

telematice le va oferi şoferilor informaţii 

şi motive suplimentare pentru a-şi 

îmbunătăţi comportamentul la volan. 

Pe baza datelor oferite de sistemele 

telematice, întreţinerea maşinii poate 

fi optimizată, furturile din autovehicule 

prevenite sau maşinile mai uşor de 

recuperat, iar în caz de accidente, 

şansele de salvare a persoanelor aflate 

în autovehicul va creşte, pentru că apelul 

de urgenţă va fi efectuat automat. Mai 

mult, un şofer prudent va beneficia şi de 

un cost mult mai bun la asigurările auto, a 

consemnat Mirjana KROLO, Director Aria 
Operaţiuni, ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări.

Viorel VASILE, CEO-ul SAFETY 
Broker si Presedintele PRBAR, subliniază 
că noilor generaţii de consumatori 
trebuie să li se pună la îndemână 
produse de asigurare bazate mai mult 
pe tehnologie. Consider că această 
evoluţie a tehnologiei va aduce schimbări 
în următorii ani în ceea ce priveşte 
comportamentul consumatorilor de 
asigurări, astfel poate creşte siguranţa 
participanţilor la trafic, dar şi a 
asigurătorilor privind calitatea serviciilor 
oferite, mărirea gradului de acurateţe, 
dimensionarea riscurilor asigurabile şi 
a diminuării tarifelor de primă pentru 
asigurările auto.

El opinează că în perioada 
următoare va exista o expansiune 
a fenomenului telematics în piaţa 
asigurărilor auto din România, 
consumatorii fiind din ce în ce mai tentaţi 
de costul redus cu achiziţionarea unei 
poliţe de asigurare, vor adopta astfel o 
conduită mai preventivă în trafic şi vor 
fi trataţi corect din punct de vedere al 
preţului asigurării, în final urmând să 
plătească aşa cum conduc.

Dorel DUȚĂ, Director General, 
HOBBIT Broker şi Preşedinte UNSICAR, 
este de părere că viitorul asigurărilor 
auto aparţine tehnologiei telematice, 
în condiţiile în care, începând din 
aprilie 2018, producătorii auto sunt 
obligaţi să echipeze toate maşinile noi 
cu dispozitive de tip telematic, potrivit 
Directivei eCall. 

În acelaşi timp, reprezentanţii 
OMNIASIG VIG anticipează că gradul de 
penetrare pentru produsele de asigurare 

care încorporează sistemele telematice 
va fi relativ redus pe termen mediu. Ca 
urmare, impactul asupra pieței sau a 
clienților va fi limitat. Pe termen lung 
însă, noile tehnologii vor crea cadrul 
potrivit pentru dezvoltarea de produse 
sau tarife de primă personalizate în 
funcție de indicatorii de risc proprii 
asiguratului. OMNIASIG va demara 
în prima jumătate a acestui an un 
proiect special de tip telematics, pentru 
segmentul flote de peste 20 de mașini.

Deocamdată implementarea acestor 
sisteme este în faza incipientă. Cred că se 
va dezvolta în următorii 2-3 ani utilizarea 
sistemelor telematice. Este o modalitate 
de reducere a costurilor cu asigurarea, 
dar şi o stimulare a clienţilor să conducă 
preventiv şi să nu încalce regulile de 
circulaţie, este de părere Marius LASLO, 
Director Executiv, DESTINE Broker. Pentru 
dezvoltarea viitoare, asigurătorii vor 
trebui să deruleze campanii consistente 
de informare, astfel încât consumatorii 
să înțeleagă beneficiile pe care le aduc 
tehnologiile telematice, spune Antonio 
BABETI, Directorul General al GLOBASIG 
Broker.

Gheorghe BALABAN, Director 
General, DAW Management Broker, 
subliniază că piaţa de brokeraj 
în asigurări va trebui să facă faţă 
provocărilor noilor tehnologii, precum 
sistemelor telematice, care îşi vor face 
apariţia pe piaţa din România.

Asigurările bazate pe sistemele 
telematice au început să ia amploare 
atât pe plan mondial, cât şi pe plan 
european,  în ultimul deceniu. Mă bucur 
că ele au început să apară şi pe piaţa din 

Dorel DUȚĂ 
Președinte 
UNSICAR și 
Director General
HOBBIT Broker

Marius LASLO 
Director Executiv
DESTINE Broker

Răzvan RUSU
 CEO, LEADER 
TEAM Broker part 
of Londongate
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România,  acest lucru generând în timp 

aspecte pozitive şi costuri mai scăzute. 

Comportamentul fără cusur în timpul 

condusului devine astfel o răsplată în 

sine, şoferii reuşind să economisească 

o bună parte din banii destinaţi pentru 

plata poliţei RCA.  Sistemele telematice vor 

deveni un standard în sectorul asigurărilor 

auto prin poliţe customizate, în funcţie 

de profilul exact al conducătorului 

autovehiculului, a încheiat Răzvan RUSU, 

CEO, LEADER TEAM Broker parte a 

Londongate Group.

Asigurările de viaţă şi 
sănătate, încotro?

Piaţa asigurărilor de viaţă a crescut 

cu 21% în 2017 comparativ cu anul 

precedent, depăşind pragul de 2 miliarde 

lei. Astfel şi ponderea poliţelor life în 

totalul pieței de asigurări din România 

a avut un salt important anul trecut, 

ajungând la 21%, în condiţiile în care în 

ultimii trei ani a stagnat la 18%, conform 

datelor ASF. Potrivit specialiştilor, această 

evoluţie se datorează creşterii volumului 

de credite şi majorării apetitului 

românilor pentru asigurări ca urmare a 

creșterii veniturilor. Cum va evolua însă 

în acest an?

Pentru 2018, ne așteptăm la o 

creștere a pieței similară cu cea din 2017. 

Pe termen lung, vedem un context oportun 

de dezvoltare a pieței asigurărilor de viață, 

având în vedere faptul că, în România, 

industria este încă dominată de segmentul 

asigurărilor non-life. Statisticile la nivel 

european arată că primele de asigurări 

de viață reprezintă aproximativ 60% din 

primele totale. Spre acest volum dorim să 

tindem pe termen lung. Suntem în direcția 

bună și este important să construim mai 

departe strategii sustenabile și robuste, 
a declarat Carmina DRAGOMIR, CEO, 
METROPOLITAN Life.

Erwin HAMMERBACHER, este de 
părere că asigurarea de viață reprezintă 
una din soluţiile dovedite pentru crearea şi 
menţinerea securităţii financiare necesare 
tinerilor aflaţi la început de drum. De 
asemenea, asigurarea de viaţă constituie 
un instrument recomandat de economisire 
în vederea pensionării.

Într-o oarecare măsură observăm o 
creștere a gradului de înțelegere a pieței 
de asigurări, dar suntem departe de unde 
ar trebui să fim. Importanța unei asigurări 
este văzută prin prisma mai multor aspecte 
care țin și de situația socială și economică 
de la nivelul țării care este la rândul său 
reflectată la nivelul fiecărei familii și a 
fiecărui individ. Credem că asigurările de 
viaţa vor câştiga în pondere, dar cu paşi 
mici, a spus Sînziana MAIOREANU, CEO, 
AEGON România.

Totodată, segmentul asigurărilor 

de sănătate are un potenţial extraordinar, 

depinde doar de alinierea tuturor părţilor 

implicate şi crearea unui cadru legislativ 

care să încurajeze pe termen lung opţiunea 

angajatorilor şi a angajaţilor pentru 

asigurările de sănătate, a precizat Anita 

NIȚULESCU.

Piaţa asigurărilor private de 

sănătate a crescut în 2017 cu 20,6% 

comparativ cu anul precedent şi a ajuns 

la valoarea de 208,65 milioane lei.

Tendinţe în asigurările 
de locuinţe

Piaţa asigurărilor de locuinţe 

(obligatorii şi facultative) a avut, în 

anul 2017, o creştere a primelor brute 

subscrise de aproximativ 5% comparativ 

cu aceeaşi perioadă a anului precedent, 

valoarea lor fiind de 480,91 milioane 

lei. Şi numărul poliţelor în vigoare la 

finalul lui 2017 era mai mare, ajungând 

la 3.154.729. Astfel, mai puţin de 20% din 

locuinţe sunt asigurate.

Gradul încă foarte mic de cuprindere 

al asigurărilor obligatorii de locuinţe ne 

îndreptăţeşte să credem că românii nu 

cunosc suficient de mult şi de bine acest 

produs de asigurare conceput special 

pentru a-i proteja în caz de dezastru 

natural, de tip cutremur, inundaţie sau 

alunecare de teren, a declarat Nicoleta 

RADU, Director General, PAID România. 

Fiind conştienţi de acest lucru, noi am 

iniţiat o serie de măsuri menite să ajute 

la conştientizarea necesităţii acestei 

asigurări. De exemplu, printre altele, avem 

un plan de comunicare, care include şi 

o importantă componentă media (TV, 

Carmina 
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radio, online), care sperăm să ajute la 
creşterea interesului românilor cu privire la 
asigurarea locuinţei, a adăugat ea.

Cu toate acestea, în măsura în care 
legea nu este implementată aşa cum ea 
prevede - respectiv primarii nu îşi respectă 
obligaţiile care decurg din această lege, 
estimăm că gradul de cuprindere nu 
poate să crească prea mult în anul 2018. 
Pentru a fi funcţională în ceea ce priveşte 
scopul pentru care a fost creată - acela de 
a cuprinde în asigurarea obligatorie toate 
locuinţele din România -,  legea trebuie 
modificată în sensul în care să se găsească 
alte pârghii prin care acest tip de asigurare 
să fie impus. În acest moment, se discută 
la nivelul grupului de lucru instituit de 
către ASF, despre posibilităţile cele mai 
eficiente de implementare a legii, dar, sigur, 
mai departe, este nevoie şi de o asumare 
politică. În condiţiile în care s-ar găsi soluţii 
de acest tip, am putea avea, urmând 
exemplul Turciei, o creştere semnificativă în 
următorii ani, putând ajunge la un grad de 
cuprindere de 40-45%, estimează Nicoleta 
RADU.

Pentru a face mai facil accesul 
la acest produs pentru acea parte din 
populaţie care este mai activă din punct 
de vedere al aplicaţiilor online, în acest 
an, PAID doreşte să dezvolte portalul de 
vânzări online al societăţii. De asemenea, 
avem în vedere şi anumite modificări 
legislative pe care le-am discutat deja cu 
UNSAR şi ASF şi ele fac parte din proiectul 
de modificare a legii asigurărilor obligatorii 
de locuinţe. Una dintre aceste modificări, 
care ar avea ca efect ridicarea gradului de 
cuprindere în asigurarea obligatorie este 
dezvoltarea vânzării de PAD-uri şi prin alte 

canale, cum ar fi prin brokerii de asigurar, a 

afirmat Nicoleta RADU.

În ceea ce priveşte asigurările 
facultative de locuinţe, Mihuț 
MĂRCULESCU, consideră că evoluţia 
acestora, care au revenit pe creştere 
în 2017, este susţinută natural şi de 
dezvoltarea economică, dar şi pentru 
că există un interes mai mare din partea 
clienţilor pentru protecţia extinsă a 
locuinţei. Potenţial există, însă şi foarte 
multe provocări, din păcate gradul de 
penetrare al acestor asigurări rămâne 
extrem de redus în România comparativ 
cu alte pieţe europene. Ca să înregistrăm 
o evoluţie semnificativă şi sustenabilă este 
nevoie de un efort mai mare al jucătorilor 
din piaţa, a adăugat el.

La rândul său, Aurel BADEA 
spune că, printre factorii care au dus 
la majorarea segmentului de asigurări 
facultative se numără creşterea 
economică şi cea  a creditării ipotecare, 
coroborat cu o atenţie sporită din 
partea companiilor de asigurări pentru 
acest segment de business. Creşterea 
gradului de asigurare va duce la o protecţie 
corespunzătoare pentru proprietari în 
cazul unor evenimente naturale majore, a 
subliniat el.

Reprezentanţii OMNIASIG VIG 
se aşteaptă ca anul 2018 să fie unul 
plin de provocări pentru asigurările de 
locuinţe (obligatorii şi facultative), luând 
în considerare modificările climatice 
cu impact la nivelul ţării noastre, 
evenimente cauzate de fenomene 
atmosferice, alunecări de teren, 
inundaţii sau cutremure. De asemenea, 
modificările legislative ce ar putea fi 
adoptate în baza proiectelor în derulare 
vor avea un impact semnificativ asupra 

asigurărilor de locuinţe. Ei anticipează 
o menţinere a trendului crescător a 
pieţei, atât prin mărirea gradului de 
conştientizare a riscurilor determinată 
de campaniile de educație financiară în 
derulare, precum şi de evoluţia pieţei 
imobiliare din România.

Și Anita NIȚULESCU este sigură 
că există premisele unei dezvoltări pe 
termen mediu și lung a asigurărilor 
de locuințe, susținută și de o creștere 
a gradului de conștientizare la nivelul 
clientului cu privire la riscurile la care se 
expune.

GDPR şi IDD – impact 
profund în piață

Dacă GDPR - Regulamentul General 
pentru Protecţia Datelor Personale va 
intra în vigoare pe 25 mai a.c., aplicarea 
IDD - Directiva privind Distribuţia în 
Asigurări a fost amânată până la 1 
octombrie. Cea mai importantă schimbare 
pe care o aduc aceste reglementări 
privește creșterea gradului de protecție a 
consumatorului. Consumatorii vor pune 
un accent mai mare pe protecția vieții lor 
private și pe achiziționarea unor produse 
care sunt adaptate nevoilor individuale, 
a declarat Georgiana DUMITRACHE, 
Coordonator Conformitate, Gothaer 
Asigurări Reasigurări. Conform acesteia, 
pentru a menține încrederea clienților, 
industria de asigurări va fi nevoită să 
asigure un echilibru dintre asigurarea 
conformității cu cele două reglementări 
și creșterea gradului de protecție 
a consumatorului, pe de o parte, și 
evoluțiile tehnologice, procesul inevitabil 
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de digitalizare, schimbarea nevoilor 

clienților („on demand insurance”) și 

riscul de supraîncărcare cu informații 

pentru consumator, pe de altă parte.

GDPR va schimba radical modul 

de abordare a clientului, precum şi 

relaţionarea ulterioară cu acesta, a 

precizat Viorel VASILE. În ceea ce priveşte 

IDD, Viorel VASILE se aşteaptă, în urma 

discuţiilor cu ASF şi ceilalţi jucători din 

industrie, să existe o transpunere cât mai 

aproape de realităţile pieţei de asigurări 

din România.

Ştefan PRIGOREANU a arătat că 

printre principalele schimbări benefice 

aduse de noua legislaţie se numără: o 

mai bună protecţie a datelor cu caracter 

personal, accesul la angajați mai bine 

pregătiți profesional, dedicat acestei 

activităţi şi care va prezenta mai bine 

produsele şi mai transparent. Mai puţin 

benefică este directa responsabilitate 

a clienţilor pentru produsele şi soluţiile 

accesate. 

2018 este anul care va pune la 

încercare rezistența și capacitatea de 

adaptare rapidă a brokerilor de asigurare 

la noi reguli și cerințe. Dacă vorbim 

strict despre consumator, atât GDPR, cât 

și IDD au ca obiective finale protecția 

sporită a acestuia. Însă, și consumatorul 

va resimți schimbarea regulilor. Potrivit 

GDPR, clientul va trebui să semneze mai 

multe documente, pe care noi va trebui 

să le stocăm într-un format securizat. 

Unii brokeri sunt nevoiți să facă investiții 

serioase în sistemele IT. Apoi, din octombrie 

2018, vom trece la implementarea 

efectivă a cerințelor IDD. Care vin cu 

și mai multe documente care trebuie 

prezentate clientului. În condițiile în care 

aceste documente nu vor avea un format 

standardizat, va fi extrem de dificil și 

pentru clienți, și pentru brokeri, a declarat 

Antonio BABETI.

Otilia MIHAI se aşteaptă la un 

impact major. Cu siguranţă vor fi scoşi 

din zona de confort toţi cei implicaţi în 

această industrie. În al doilea rând şi 

poate cel mai important aspect totuşi, pe 

lângă majorarea costurilor presupuse de 

implementarea acestor reglementări, îl 

reprezintă comunicarea cu clientul. Mă 

aştept ca o primă reacţie a clienţilor să fie 

una de rezistenţă şi nemulţumire, cauzate 

de prea multe informaţii şi formulare ce vor 

fi nevoiţi să le primească / livreze încă de 

la prima discuţie. Vom fi în situaţia în care 

consumatorul va beneficia de proceduri şi 

formulare menite să-l protejeze, împotriva 

voinţei lui sau mai mult decât şi-ar dori, a 

adăugat ea.

Alexandru APOSTOL, Director 

General, MaxyGo Broker, a explicat 

că Regulamentul GDPR extinde 

drepturile persoanelor fizice în relaţia 

cu companiile cărora le furnizează date 
personale şi reglementează modalitatea 
în care acestea trebuie să facă dovada 
că respectă aceste drepturi (dreptul 
de acces asupra datelor, dreptul la 
rectificarea datelor, dreptul de a fi uitat, 
dreptul la restricționarea datelor etc). 
Iar implementarea IDD va determina, de 
asemenea, modificarea documentelor 
şi proceselor prin care clientul este 
informat cu privire la produsele de 
asigurare.   

GDPR oferă protecţie pentru 

utilizarea datelor clientului doar în scopul 

în care au fost colectate şi îi conferă 

acestuia drepturi specifice conceptului 

de proprietate. Clientul este proprietarul 

datelor şi în această calitate are dreptul 

să ştie în orice moment cum le utilizezi 

şi în ce scop, excesiv sau nu, cum le 

protejezi de o eventuală sustragere şi 

decide asupra ştergerii sau transferului 

acestora, în limita legii. Sunt modificări 

majore de concept pe care toată lumea va 

trebui să le asimileze. IDD însă este despre 

siguranţă şi certitudinea a ceea ce clientul 

cumpără şi de unde cumpără, opinează 

Gheorghe GRAD, Country Manager, 

RENOMIA SRBA Broker. Am convingerea 

că marea majoritate a brokerilor au luat 

act de aceste cerinţe/schimbări şi sunt 

conştienţi de necesitatea implementării lor, 

a adăugat el.

În acelaşi timp, Gheorghe BALABAN 

este convins că piaţa are capacitatea de 

a face faţă schimbărilor care se impun 

pentru a se conforma noilor cerinţe pe 

care le aduc aceste directive, cu impact 
important la nivelul consumatorilor.
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Noi suntem pregătiţi pentru aceste 
termene, în mare măsură. Politicile 
noastre de conformitate prevăd de mult 
timp proceduri şi reguli stricte care acum 
ne ajută să fim mult mai aliniaţi acestei 
legislaţii, decât alţi brokeri. Schimbările 
care vor surveni nu sunt în măsură să ne 
pună în dificultate, chiar dacă presupun 
anumite responsabilităţi noi, a precizat şi 
Adriana GRECU, CEO, AON România.

Şi Dorel DUȚĂ consideră că brokerii 
sunt pregătiţi să se supună noilor reguli 
europene. Cerinţele GDPR trebuie preluate 
şi implementate în forma în care au fost 
gândite la Bruxelles. În ceea ce priveşte IDD, 
avem deja proiectul legii de transpunere, 
care, în mare parte, ţine cont de realităţile 
pieţei locale de asigurări. Ar mai fi câteva 
modificări pe care dorim ca autorităţile să 
le ia în calcul şi facem demersurile necesare 
pentru că acest lucru să se întâmple, a spus 
el.

În opinia lui Marius LASLO 
intermediarii nu sunt pregătiţi pentru 
a se supune noilor reguli: Facem 
eforturi susţinute să ne conformăm,  

însă sunt multe lucruri de pus la punct: 
proceduri, adaptare soft, găsirea unui 
DPO şi certificarea acestuia. Nu avem încă 
reglementări interne care să lămurească 
aspectele neclare din normele europene. 
Sunt multe lucruri de clarificat.

Răzvan RUSU se aşteaptă ca nivelul 
impactului celor două reglementări 
asupra brokerilor din România să fie unul 
foarte mare, iar cheltuielile brokerilor 
vor creşte substanţial. Ca şi trend, brokerii 
mici vor prefera să intre sub umbrela unor 
brokeri mai mari şi să se concentreze 

doar pe vânzarea poliţelor de asigurare, a 
subliniat el. Conform acestuia, clientul, 
prin intermediul actelor pe care trebuie 
să le semneze, se documentează 
mai bine cu privire la produsul de 
asigurare ce este oferit înaintea semnării 
contractului. Exercitarea unor practici 
oneste, în favoarea consumatorilor, poate 
contribui pe termen lung la creșterea 
pieței asigurărilor din România și la 
dezvoltarea altor segmente de asigurare.

Iar Nicolae AVRAM, Director,  Aria 

Vânzări şi Distribuţie, ALLIANZ-ȚIRIAC, 

a subliniat că cele două reglementări 

conduc la construcţia unei imagini 

clare a asigurărilor în fata clienţilor 

şi implicit la crearea unei pieţe mai 

competitive şi mai dedicată în raport 

de doleanţele acestora. Prevederile IDD 

aduc asigurările mai aproape de clienţi 

prin vânzarea orientată către nevoile 

clientului, explică mai clar prevederile 

cuprinse în contractele de asigurare, 

obligă la profesionalizarea tuturor celor 

ce îşi desfăşoară activitatea în acest 

domeniu. În paralel, prevederile GDPR 

cresc responsabilitatea privind protecţia 

datelor cu caracter personal aparținând 

clienţilor.
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Interviu

Care sunt principalele provocări, dar și oportunităţi care se manifestă, în momentul 
de faţă, pe piaţa de asigurări din România? Ce impact vor avea noile tehnologii asupra 
domeniului financiar, dar și noile reglementări privind securitatea datelor? Cum arată 
piaţa asigurărilor auto la aproape un an de la implementarea noii legi RCA? Despre 
toate acestea, și nu numai, aflăm dintr-un interviu cu...

Cornel COCA CONSTANTINESCU 
Vicepreședinte 
Sectorul Asigurări-Reasigurări, ASF - 
Autoritatea de Supraveghere Financiară

PRIMM: Care considerați că sunt 
principalele provocări pentru piața 
asigurărilor din România în acest an?

Cornel COCA CONSTANTINESCU: 
Principalele provocări ale pieței 
asigurărilor sunt legate de structura 
acesteia, care este încă dependentă 
de asigurările obligatorii,  și mă refer la 
faptul că asigurarea RCA a reprezentat 
50% din totalul PBS pe segmentul 
asigurări generale. În același timp, 
asigurările auto, cumulate pe clasa 3 și 
clasa 10 au condus cu 59% din totalul 
prime brute subscrise anul trecut. 
Concluzia care reiese din această 
statistică este dezvoltarea modestă 
a segmentului asigurări de viață, cu 
toată creșterea semnificativă de 21% 
în anul 2017, comparativ cu anul 2016. 
Din aceste considerente, proiectele 
ASF în domeniul educației financiare 
vizează creșterea gradului de înțelegere 
a diferitelor produse de asigurare care 
oferă o protecție financiară asiguratului 
și/sau membrilor familiei în diferite 
situații nefavorabile și evidențierea 
beneficiilor acestora, inclusiv cu privire 
la aspecte ce țin de deductibilități fiscale 
oferite de stat.

În acest sens, implementarea 
noii Directive IDD ar trebui să aducă un 
plus de calitate în procesul de ofertare, 
prin informarea mai cuprinzătoare și 
sistematică a clienților, cu efect pozitiv 
asupra pieței în ansamblu.   

Suntem preocupați de nivelul 
scăzut de cuprindere în asigurare în 
cazul asigurărilor obligatorii de locuințe. 
România are un număr foarte mare de 
proprietari de locuințe, dar, paradoxal, 
foarte puțini încheie polița de asigurare 
obligatorie a locuinței, cu toate că 

recomandabilă și utilă ar fi achiziționarea 
inclusiv a unei asigurări facultative. Ne 
străduim să identificăm soluții pentru 
creșterea gradului de cuprindere în 
asigurare, prin liberalizarea canalelor de 
distribuție, diversificarea acționariatului 
PAID și oferirea posibilității de încheiere 
de contracte multianuale.

Totodată, gradul ridicat de 
concentrare la nivelul  pieței, rezultat 
din faptul că primele cinci societăți de 
asigurare realizează cumulat 70,03% 
din total,    pe segmentul asigurărilor 
generale poate deveni în timp o 
vulnerabilitate. 

PRIMM: Noile tehnologii, precum 
sistemele telematice, își fac apariția 
și pe piața din România. Ce impact 
anticipați că vor avea acestea, în 
următorii ani, asupra pieței și, 
deopotrivă, asupra clienților?

C.C.C.: Noile tehnologii vor revoluționa 
multe sectoare economice în diverse 
moduri, cu siguranță și sectorul 
asigurărilor, iar efectele vor fi ample, 
inclusiv la nivelul comportamentului 
asiguraților. Consider că modelele de 
business ale societăților de asigurare se 

Gradul ridicat de 
concentare a pieţei, 
rezultat din faptul că 
primele cinci societăţi 
de asigurare realizează 
cumulat 70,03% din piaţă, 
pe segmentul asigurărilor 
generale, poate deveni în 
timp o vulnerabilitate.
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Interviu

vor modifica în următorii ani, începând 
cu introducerea sistemelor telematice și 
culminând cu asigurarea autovehiculelor 
autonome. Inovația tehnologică în 
asigurări va facilita personalizarea mai 
mare a asigurării, prin identificarea 
riscului la nivel individual și va 
impulsiona responsabilizarea asiguraților. 

Totodată, vor fi necesare investiții 
deloc de neglijat în noile tehnologii, 
în creșterea capacității de prelucrare a 
informațiilor, pentru a face față marilor 
platforme tehnologice, care sunt 
avansate din această perspectivă și vor 
putea concura la un moment dat cu 
succes asigurătorii clasici. În final, vor 
câștiga cei care se vor adapta cât mai 
repede și vor investi în mod inteligent, 
pentru că inovația tehnologică va deveni 
un avantaj competitiv. 

PRIMM: Care sunt proiectele derulate 
de ASF în vederea susținerii inovației 
tehnologice în domeniul asigurărilor?

C.C.C.: Noile tehnologii, care deja își 
fac simțită prezența pe unele piețe de 
asigurare, vor reprezenta o provocare 
și pentru autoritate, motiv pentru care 
s-a hotărât înființarea la nivelul ASF a 

unui grup de lucru InsurTech pentru 
colectarea informațiilor, dezvoltarea 
competențelor și expertizei cu scopul de 
a încuraja inovația financiară.

Una din inițiativele adoptate 
este dezvoltarea unui mediu de tip 
Sandbox pentru testarea inovațiilor 
financiare în cadrul de reglementare 
existent, asigurând în același timp faptul 
că părțile implicate sunt protejate în 
mod corespunzător. În cazul în care, 
după testarea Sandbox, societatea 
dorește să ofere produsul rezultat pe 
scară largă, aceasta trebuie să respecte 

cadrul de reglementare existent. De 
asemenea, s-au organizat întâlniri atât 
cu reprezentanții Asociației Patronale 
a Industriei de Software și Servicii 
și reprezentanți ai firmelor IT cu 
experiență relevantă în domeniu, cât și 
cu reprezentanți ai pieței de asigurări, 
care s-au arătat interesați de procesele 
și transformările digitale, inovație în 
interfața cu clienții și noi tipuri de 
produse de asigurare.    

PRIMM: GDPR și IDD sunt două 
reglementări cu impact profund 
pentru asigurători, brokeri și clienți. 
Considerați că industria de asigurări 
va fi pregătită să se supună noilor 
reguli începând cu 25 mai, respectiv 1 
octombrie?

C.C.C.: Am convingerea că intermediarii 
și asigurătorii vor fi pregătiți să aplice 
prevederile Directivei IDD, ce va fi în 
curând transpusă în legislația națională, 
luând în considerare faptul că aplicarea 
ei a fost amânată cu aproape șapte luni. 
Trebuie să avem în vedere că elementele 
de noutate aduse de Directivă 
contribuie la protecția consumatorilor 
prin informarea mai eficace a acestora, 

Modelele de business ale 
societăţilor de asigurare 
se vor modifica în 
următorii ani, începând cu 
introducerea sistemelor 
telematice și culminând cu 
asigurarea autovehiculelor 
autonome.
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prin crearea de condiții de concurență 
echitabilă între toate categoriile de 
distribuitori, prin transparentizarea 
activității. Mă refer în special la 
informațiile ce vor fi prezentate clienților 
cu privire la remunerație și stimulente, la 
standardele de vânzare a produselor cu 
componentă investițională, la cerințele 
de transparență în cazul vânzărilor 
încrucișate. Toate acestea își dau 
concursul pentru o mai bună înțelegere 
a produselor de către asigurați, cu efect 
pozitiv pe termen lung asupra dezvoltării 
industriei. Cu toate acestea, impactul 
asupra intermediarilor nu va fi atât de 
mare ca în alte țări, în condițiile în care 
piața din România este încă dependentă 
de produsele obligatorii, iar penetrarea 
produselor de asigurare cu componentă 
investițională este redusă. 

Riscurile mari pot fi induse de 
intrarea în vigoare a Regulamentului 
GDPR, care va impune modificări majore 
la nivel operațional, cu privire la acordul 
de stocare și utilizare a datelor personale 
de la persoana vizată, la notificarea 
cazurilor de  încălcare a securității datelor 
cu caracter personal către ANSPDCP și 
persoana vizată, consecințele în acest 
caz putând fi atât financiare, cât și 
reputaționale. Vor trebui definite noi 
reguli corporatiste obligatorii, analizate 
relațiile dintre intermediari și asigurători 
din perspectiva relației operatorilor 

asociați. Procesul este complex și 
va necesita un efort considerabil de 
conformare din partea societăților.   

PRIMM: Care considerați că este 
adevăratul potențial al pieței? Cum 
vedeți evoluția acesteia până la finalul 
anului? 

C.C.C.: În aprecierea nivelului de 
dezvoltare al pieței asigurărilor 
se utilizează câțiva indicatori de 
referință, precum gradul de penetrare 
al asigurărilor în PIB care reflectă 
importanța sectorului asigurări în cadrul 
economiei naționale și densitatea 
asigurărilor.

În țările cu piețe de asigurări 
dezvoltate, gradul de penetrare se 
situează între 6% și 2% (incluzând 
sistemele de pensii facultative), în timp 
ce în România indicatorul a reprezentat, 
în 2017, 1,13% din PIB. Dacă comparăm 
densitatea asigurărilor din țări precum 
Elveția  (aproximativ 6.400 euro), Olanda 
(4.000 euro), Austria (700 euro) și Grecia 
(340 euro) cu nivelul din România,  de 
108 euro (494 lei), nu poate rezulta decât 
un potențial consistent de creștere ca 
urmare a ridicării nivelului de trai și 
îmbunătățirii educației financiare.   

Asigurările de viață, incluzând 
pensiile private și asigurările private 
de sănătate reprezintă în țările cu o 
industrie de asigurare matură undeva 

între 45% - 50% din piața asigurărilor, 

în termeni de PBS. Și piața românească 

va trebui să tindă către aceste ținte care 

sunt realizabile, dar evoluția nu va fi una 

rapidă. Ne-a bucurat creșterea de anul 

trecut de 21% a segmentului de asigurări 

de viață, comparativ cu anul precedent,  

și sperăm că trendul de creștere se va 

consolida. 

O piață stabilă și matură se 

caracterizează prin echilibrul între 

produsele obligatorii și facultative, între 

produsele de asigurare de bunuri și de 

asigurare de viață, diversificând liniile de 

business pentru administrarea mai bună 

a riscului.   

PRIMM: Ce soluții ar putea fi 
utilizate în viitorul apropiat pentru o 
dezvoltare mai accentuată a pieței de 
asigurări?

C.C.C.: Ar trebui început cu identificarea 

nevoilor clienților și adaptarea 

produselor la aceste nevoi. O analiză 

în acest sens ar fi binevenită atât 

pentru societățile de asigurare, cât și 

pentru potențialii clienți, pentru că nu 

întotdeauna produsele consacrate pe 

alte piețe sunt cerute și în România. 

Microasigurările pot constitui o soluție 

pentru segmentul de populație cu 

venituri reduse, reprezentând o 

protecție financiară limitată, dar care 

Interviu

Noile tehnologii, care deja 
își fac simţită prezenţa pe 
unele pieţe de asigurare, 
vor reprezenta o provocare 
și pentru autoritate, motiv 
pentru care s-a hotărât 
înfiinţarea la nivelul ASF 
a unui grup de lucru 
InsurTech.

Am convingerea că 
intermediarii și asigurătorii 
vor fi pregătiţi să aplice 
prevederile Directivei IDD, 
ce va fi în curând transpusă 
în legislaţia naţională, 
luând în considerare 
faptul că aplicarea ei a fost 
amânată cu aproape șapte 
luni.

[În urma implementării 
GDPR] va trebui definite 
noi reguli corporatiste 
obligatorii, analizate 
relaţiile dintre intermediari 
și asigurători din 
perspectiva relaţiei 
operatorilor asociaţi. 
Procesul este complex 
și va necesita un 
efort considerabil de 
conformare din partea 
societăţilor.
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să funcționeze bine și să contribuie la 
promovarea mai extinsă a produselor de 
asigurare. 

Reglementarea înființării 
societăților mutuale de asigurare 
reprezintă un pas înainte pentru piața de 
profil din România. Societatea mutuală 
de asigurare constituie o formă juridică 
consacrată în alte țări din Uniunea 
Europeană, acest tip de societăți 
reprezentând circa un sfert din piețele 
unde această formă este uzitată. 

Totodată, nu trebuie neglijat 
rolul societăților mutuale în economia 
socială, rol recunoscut și de rezoluția 
Parlamentului European 2012/2038. 
Societățile mutuale au dovedit faptul 
că pot contribui la crearea de locuri de 
muncă și sunt un factor de coeziune 
socială. În același timp, promovează 
valorile cheie ale statului social activ: 
solidaritatea, nediscriminarea, accesul 
egal și funcționarea în beneficiul 
membrilor. În contextul ultimei crize 
financiare, aceste societăți au dovedit 
reziliență prin faptul că nu sunt orientate 
direct către profit. 

PRIMM: Când și-ar putea face apariția 
prima societate mutuală de asigurări?

C.C.C.: Proiectul de lege privind 
societățile mutuale de asigurare se află 
în stadiul de avizare interministerială, 

urmează să parcurgă procedura 
legislativă și, ulterior, vom vedea 
pentru prima dată modul în care se va 
materializa convergența intereselor 
asiguraților și asigurătorilor în cadrul 
societății mutuale. 

PRIMM: Au trecut peste nouă luni 
de la intrarea în vigoare a Legii RCA. 
Care sunt, în opinia dumneavoastră, 
primele efecte pentru piața de 
asigurări și pentru consumatori?

C.C.C.: Piața asigurărilor RCA a cunoscut 
o stabilizare, ca efect al mecanismelor 
introduse de noua lege RCA, precum 
tariful de referință, asiguratul cu risc 
ridicat, decontarea directă, care au 
contribuit la transparentizarea modului 
de formare a tarifului și la echilibrarea 
pieței. Cu toate acestea,  nu trebuie să 
pierdem din vedere faptul că tariful 
de primă pentru asigurarea RCA se 
stabilește, în principal,  în funcție de 
riscurile asumate de asigurător, provenite 
inclusiv din comportamentul asiguraților. 
Constatăm că piața s-a echilibrat din 
punct de vedere al nivelului primei, 
devenind totodată mai predictibilă.   

PRIMM: Cum au primit consumatorii 
apariția decontării directe? Câte 
polițe RCA au fost vândute în piață 
cu decontare directă și care este 
ponderea acestora în total polițe de 
răspundere civilă auto?

C.C.C.: În scurta perioadă de la 
introducerea decontării directe, 
aproximativ 100.000 de asigurați au 
optat pentru acest mecanism, ceea 

ce este îmbucurător prin efectele pe 
care sperăm că le va avea, cu privire 
la fidelizarea clienților și selectarea 
asigurătorului în funcție de nivelul 
serviciilor primite de asigurat, în calitatea 
lui de terț păgubit. De asemenea, 
decontarea directă conduce la creșterea 
încrederii și la consolidarea reputației 
acelor asigurători care sunt determinați 
să ofere servicii de calitate clienților 
proprii.

PRIMM: Sunt interesați alți investitori 
străini de piața locală? Care ar fi 
aceștia?

C.C.C.: Piața românească își păstrează 
atractivitatea pe termen mediu, pe 
măsură ce se va dezvolta și va depăși 
etapa asigurărilor obligatorii. În contextul 
existenței unui cadru de reglementare 
comun în spațiul Uniunii Europene și a 
convergenței activității de supraveghere, 
posibilitatea societăților din țări din 
cadrul Uniunii Europene de a activa în 
întreg spațiul european prin intermediul 
unei sucursale sau în baza libertății de a 
presta servicii poate fi realizată fără un 
efort mare. Piața europeană a ajuns la 
un nivel de maturitate și de diversificare 
care nu mai poate asigura o creștere 
consistentă pe o perioadă lungă de timp 
și este firesc ca dezvoltarea societăților 
să continue în acele țări unde practica 
supravegherii este similară și unde avem 
reglementările comune. În același timp, 
odată cu transpunerea și implementarea 
Directivei IDD va crește gradul de 
armonizare cu privire la activitatea de 
intermediere și, în special, cu privire la 
regulile de conduită pentru a asigura o 
mai mare protecție a consumatorilor, 
care este un aspect important al 
activității de asigurare.

Mihaela CÎRCU

În scurta perioadă de la 
introducerea decontării 
directe, aproximativ 
100.000 de asiguraţi 
au optat pentru acest 
mecanism, ceea ce este 
îmbucurător prin efectele 
pe care sperăm că le va 
avea.

Piaţa asigurărilor RCA a 
cunoscut o stabilizare, 
ca efect al mecanismelor 
introduse de noua lege 
RCA, precum tariful de 
referinţă, asiguratul cu risc 
ridicat, decontarea directă, 
care au contribuit la 
transparentizarea modului 
de formare a tarifului și la 
echilibrarea pieţei.
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Asigurări

România, a doua țară din Europa 

Centrală și de Est (ECE) ca dimensiuni și 

populație, ocupă în ierarhia piețelor de 

asigurări din regiune un loc de relevanță 

mai scăzută decât ar fi de așteptat la o 

primă vedere. 

O scurtă privire asupra indicatorilor 

calitativi ai pieței arată că:

 densitatea asigurărilor în 2017 

a fost, potrivit calculelor, de 108,17 

euro/capita, ceea ce înseamnă că 

românii cheltuie pentru asigurări o 

sumă care reprezintă circa o treime din 

media regională (299 euro/capita) și a 

douăzecea parte din media europeană. 

Dincolo de mentalitate sau lipsa de 

educație financiară, principala explicație 

rezidă în puterea de cumpărare mai 

redusă a românilor. Astfel, potrivit KPMG, 

disponibilitățile bănești ale gospodăriilor 

din țara noastră se situează la nivelul 

de 62% față de media europeană (în 

coordonate PPP). Mai mult, considerând 

că 39% din cetățenii României dispun 

de resurse bănești care îi situează sub 

pragul sărăciei, este evident că numărul 

cetățenilor care își pot permite să aloce 

o sumă semnificativă economisirii 

și asigurărilor nu este prea mare; cei 

mai mulți români cumpără cel mult 

asigurările obligatorii;

 gradul de penetrare a asigurărilor 

a fost anul trecut de 1,13% din PIB, 

semnificativ mai scăzut decât media 

europeană, de 7,5% (2016),  și circa la 

jumătatea valorii medii a indicatorului 

pentru ECE (2,6%). Valoarea din 2017 

este mai scăzută decât în anii precedenți, 

piața asigurărilor crescând mai lent decât 

economia românească în ansamblu.

O piață în schimbare
La sfârșitul lui 2017,  pe piața 

românească de asigurări activau 31 de 
companii, din care 17 specializate în 
asigurări generale și 8 în asigurări de 
viață. În plus, un număr de 11 asigurători 
străini ofereau servicii de specialitate 
prin intermediul sucursalelor deschise 
în baza FoE (Freedom of Establishment): 
8 companii de asigurări generale și 
3 asigurători de viață. Pe segmentul 
distribuției erau înregistrați 382 de 
brokeri de asigurări, din care 314 activi, 
în timp ce alte 69 de companii de 
intermediere aveau licențele suspendate 
temporar sau definitiv.

Deși anul trecut n-au avut loc 
mișcări majore în structura pieței, au 
existat totuși un număr de schimbări 
demne de menționat:

 în ianuarie, COLONNADE Insurance, 
companie domiciliată în Luxemburg, dar 
deținută integral de grupul canadian 
FAIRFAX Financial Holdings, a intrat pe 
piața românească preluând portofoliul 
sucursalei bucureștene a AIG Europe 
Limited London; operațiunea face parte 
din planul strategic de extindere în ECE a 
grupului FAIRFAX;

 tot în ianuarie, EUROINS Romania 
Insurance-Reinsurance SA, parte a 
EUROINS Insurance Group EAD, a 

Piața românească de asigurări 

2017 - Anul RCA

Asigurări de viață mil. EUR mil. RON
Prime brute subscrise  441.77      2,018.06     
Daune plătite  218.50      998.12     
Rezerve tehnice brute  1,517.60      6,932.55     
Rezerve tehnice nete de reasigurare  1,509.65      6,896.24     
Coeficient de lichiditate  4.37     
Prime nete de reasigurare  422.95      1,932.06     
IBP nete de reasigurare  30.67      140.10     
PBS prin intermediul brokerilor  44.37      202.68     
Asigurări generale
Prime brute subscrise  1,683.17      7,688.91     
Daune plătite*  888.01      4,056.52     
Rezerve tehnice brute  1,915.22      8,748.92     
Rezerve tehnice nete de reasigurare  1,196.62      5,466.30     
Coeficient de lichiditate  2.43     
Prime nete de reasigurare  1,042.21      4,760.94     
IBP nete de reasigurare  561.39      2,564.46     
PBS prin intermediul brokerilor  1,302.96      5,952.07     
Sucursale europene
Total prime brute subscrise, din care:  165.40      755.57     

Asigurări de viaţă  85.75      391.69     
Asigurări generale  79.65      363.87     

Total daune plătite, din care:  52.58      240.18     
Asigurări de viaţă  26.89      122.85     
Asigurări generale  25.68      117.32     

Companii
Asigurători activi 31

de viaţă 8
de asigurări generale 17
compozite 6

Asigurători - Sucursale europene 11
de viaţă 3
de asigurări generale 8

Brokeri de asigurare 314

Indicatori de bază - 2017

*Indemnizaţii brute, maturităţi și răscumpărări plătite totale și parţiale.
Sursa tuturor cifrelor prezentate:  ASF.
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încheiat un acord pentru cumpărarea 
portofoliului de asigurări de generale al 
ATE Insurance Romania S.A., subsidiară 
a Piraeus Bank, instituție bancară de top 
din Grecia. Achiziția a primit aprobarea 
ASF în iulie 2017 și a fost complet 
finalizată la începutul lui 2018;

 în mai a fost finalizată achiziția AXA 
Life Insurance Romania de către VIENNA 
Insurance Group (VIG); momentul a 
marcat ieșirea AXA din piața românească 
după șapte ani de activitate. La finele 
lunii octombrie a fost aprobată fuziunea 
prin absorbție dintre BCR Life Insurance 
VIG și AXA Life Insurance;

 pe segmentul intermedierii de 
asigurări, WILLIS Towers Watson (WTW) a 
anunțat în ianuarie integrarea brandului 
GRAS SAVOYE Romania în portofoliul 
WILLIS Towers Watson Romania, mișcare 
care urmează achiziției realizate cu circa 
un an în urmă, ca parte a preluării rețelei 
GRAS SAVOYE de către WTW la nivel 
global;

în decembrie 2017,   WATFORD 
Insurance Europe Limited a anunțat că  
a solicitat instituției de supraveghere 
a serviciiloor financiare din Gibraltar 
aprobarea de a intra pe piața românească 
prin înființarea unei sucursale; potrivit 
informațiilor disponibile, noul jucător va 
activa în principal pe piața RCA.

Subscrieri – sub 
dominația auto

Anul 2017 s-a încheiat pentru 
asigurătorii români cu subscrieri totale în 
valoare de 9,7 miliarde lei (2,12 miliarde 
euro), în creștere cu 3,5% față de 2016. 
Totuși, dată fiind ușoara devalorizare 
a leului față de moneda europeană, 
rezultatul denominat în euro arată o 
creștere de numai 1,7%.

Sectorul asigurărilor generale a 
continuat să dețină „partea leului” în 
portofoliul pieței, cu o cotă de peste 
79% din total PBS. Totodată, liniile de 
asigurări auto au furnizat trei sferturi 
din volumul de afaceri cu asigurări 
generale: clasa CASCO un sfert, iar linia 

RCA încă două pătrimi. Trebuie remarcat, 
de asemenea, că liniile de asigurări 
obligatorii au o prezență dominantă 
în portofoliu: Ponderea  asigurărilor 
obligatorii a crescut cu 13 pp pe parcursul 
ultimilor cinci ani, atingând 42%, procent 
mult mai mare decât media ECE, care 
este de 25%, a explicat Adrian MARIN, 
Președinte UNSAR,   și CEO, GENERALI 
România. Această proporție ar putea 
fi, de fapt, chiar mai mare dacă s-ar lua 
în considerare diverse tipuri de polițe a 
căror încheiere este obligatorie pentru 
obținerea de împrumuturi, practicarea 
meseriilor liberale etc. 

Câștigând 2 pp ca pondere în 
portofoliu, în comparație cu anul 
precedent, asigurările de viață au revenit, 
atât în valoare absolută a subscrierilor, 
cât și ca pondere, la nivel maxim istoric 
deținut înainte de anii de criză (cea mai 
mare pondere în total PBS: 2011 – 21,7%; 
cea mai mare valoare PBS: 2008 – 1,8 
miliarde). Avem o piață de 2 miliarde euro, 
deși potențialul ei ar justifica un nivel de 
5 miliarde, dacă asigurările de viață ar 
ajunge să ocupe un loc comparabil cu 
cel deținut în alte piețe europene, de 60% 
din portfoliu, a afirmat Cornel COCA 

CONSTANTINESCU, Vicepreședinte ASF.

Asigurări de viață și 
sănătate – saltul peste 2 
miliarde

Deși în termenii creșterii PBS,   
2017 a fost un an de înaltă performanță 
pentru piața de asigurări de viață - 
aproape 21% creștere nominală a PBS -, 
acest sector rămâne subdimensionat în 
comparație cu piețele similare din ECE. 
Totuși, volumul subscrierilor a depășit 
ușor pragul psihologic de 2 miliarde lei, 
în principal mulțumită ratei înalte de 
creștere înregistrate pe clasa „asigurări de 
viață, anuități și asigurări suplimentare”.

O contribuție substanțială la 
evoluția asigurărilor de viață în 2017 
a fost determinată de  intensificarea 
activității de creditare bancară, care a 
jucat un rol important, de asemenea, 
și în creșterea importanței distribuției 
bancassurance. Segmentul bancassurance 
va rămâne unul dintre canalele de 
distribuție cu cele mai mari creșteri din 
România, fiind de așteptat ca asigurătorii 
să integreze din ce în ce mai mult 
digitalizarea în strategiile lor de dezvoltare, 
cu scopul de a oferi consumatorilor 
produse și servicii mai bune, o experiență 
mai satisfăcătoare în relație cu domeniul 

Produsul Intern Brut , 
prețuri curente*

PIB/locuitor, prețuri 
curente*

Populația* Rata 
șomajului*

mil. EUR mil. RON EUR/capita RON/capita milioane %

2013  144,253      637,456  7,205      31,841      20.02      7.10     
2014  150,327      668,144  7,534      33,486      19.95      6.80     
2015  160,328      712,659  8,067      35,856      19.88      6.81     
2016  169,756      762,342  8,591      38,579      19.76      5.90     
2017  187,463      856,352  9,543      43,593      19.64      4.99     

Indicatori macroeconomici

Densitatea asigurărilor și gradul de penetrare
Prime Brute 
Subscrise**

Grad de 
penetrare PBS 

în PIB***

Densitatea 
asigurărilor***

Curs mediu 
anual RON-

EUR****

mil. EUR mil. RON % în PIB EUR/capita RON/capita

2013  1,806      7,982      1.25      90.22      398.70      4.4190     
2014  1,760      7,823      1.17      88.22      392.10      4.4446     
2015  1,920      8,535      1.20      96.60      429.41      4.4450     
2016  2,089      9,381      1.23      105.71      474.74      4.4908     
2017  2,125      9,707      1.13      108.17      494.14      4.5681     

*International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2018.

****Banca Naţională a României (BNR).
***calcule XPRIMM.**date ASF.
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2017 2016 Evolutie nominală (%) % în PBS AV/AG % în total PBS

mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON in EUR in RON 2017 2016 2017 2016

TOTAL (ASIGURĂRI DE VIAȚĂ ȘI GENERALE, ÎNSUMATE)  2,124.95      9,706.97      2,088.92     9,380.94      1.72      3.48      -        -        100.00      100.00     

TOTAL ASIGURĂRI DE VIAȚĂ, DIN CARE:  441.77      2,018.06      371.75     1,669.45      18.84      20.88      100.00      100.00      20.79      17.80     

Asig. de viața, anuități si asig. de viață suplimentare  302.61      1,382.36      248.64     1,116.59      21.71      23.80      68.50      66.88      14.24      11.90     

Asig. de căsătorie, asigurări de naștere  0.15      0.70      0.20      0.90     -23.87     -22.56      0.03      0.05      0.01      0.01     

Asig. de viață și anuități care sunt legate de fonduri de investiții  121.32      554.22      105.54      473.97      14.95      16.93      27.46      28.39      5.71      5.05     

Asig. permanente de sănătate  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -       

Accidente (inclusiv de muncă şi bolile profesionale)  0.88      4.02      4.13      18.55     -78.72     -78.35      0.20      1.11      0.04      0.20     

Sănătate  16.81      76.77      13.24      59.44      26.97      29.16      3.80      3.56      0.79      0.63     

TOTAL ASIGURĂRI GENERALE, DIN CARE:  1,683.17      7,688.91      1,717.17     7,711.49     -1.98     -0.29      100.00      100.00      79.21      82.20     

Accidente  12.23      55.85      12.11      54.40      0.93      2.67      0.73      0.71      0.58      0.58     

Sănătate  28.87      131.88      25.30      113.60      14.12      16.08      1.72      1.47      1.36      1.21     

Mijloace de transport terestru (CASCO)  414.88      1,895.21      390.90     1,755.46      6.13      7.96      24.65      22.76      19.52      18.71     

Mijloace de transport feroviar  0.78      3.57      1.06      4.77     -26.51     -25.24      0.05      0.06      0.04      0.05     

Mijloace de transport aerian  1.79      8.17      1.96      8.78     -8.56     -6.98      0.11      0.11      0.08      0.09     

Mijloace de transport maritim, lacustru și fluvial  4.82      22.03      4.79      21.53      0.59      2.32      0.29      0.28      0.23      0.23     

Bunuri în tranzit  7.83      35.79      8.55      38.39     -8.35     -6.78      0.47      0.50      0.37      0.41     

Incendiu și alte calamități naturale  220.03      1,005.13      210.72      946.28      4.42      6.22      13.07      12.27      10.35      10.09     

Alte bunuri  36.44      166.44      35.46      159.26      2.74      4.51      2.16      2.07      1.71      1.70     

Raspundere civilă pentru vehicule  836.85      3,822.82      921.88     4,139.98     -9.22     -7.66      49.72      53.69      39.38      44.13     

Raspundere civilă - transport aerian  3.24      14.82      2.70      12.11      20.30      22.37      0.19      0.16      0.15      0.13     

Raspundere civilă - transport maritim, lacustru și fluvial  1.64      7.50      2.15      9.65     -23.60     -22.29      0.10      0.13      0.08      0.10     

Raspundere civilă generală  49.28      225.11      50.45      226.54     -2.31     -0.63      2.93      2.94      2.32      2.41     

Credite  0.23      1.04      0.90      4.06     -74.69     -74.25      0.01      0.05      0.01      0.04     

Garanții  37.10      169.49      24.13      108.35      53.79      56.43      2.20      1.41      1.75      1.15     

Pierderi financiare  4.67      21.33      4.71      21.16     -0.90      0.80      0.28      0.27      0.22      0.23     

Protecție juridică  0.02      0.07      0.01      0.07      7.05      8.89      0.00      0.00      0.00      0.00     

Asistență turistică  22.47      102.65      19.40      87.11      15.86      17.85      1.34      1.13      1.06      0.93     

Structura primelor brute subscrise pe clase de asigurare 

Notă: La calculul în euro s-au utilizat următoarele rate anuale medii de schimb: 4,4908 lei/euro (2016), respectiv 4,5681 lei/euro (2017)
Sursa tuturor datelor prezentate: ASF.

asigurărilor. Tendințe cheie precum cele 

menționate - analiza datelor, digitalizarea 

și automatizarea - vor fi din ce în ce mai 

vizibile, definind viitorul industriei noastre, 

este de părere Anna GRZELONSKA, 

CEO, NN Asigurări de Viață. Primele 

inițiative în sensul digitalizării au fost 

puse deja în practică, o parte dintre 

jucătorii relevanți lansând aplicații în 

ideea ca beneficiarii, respectiv clienții,  

să fie mai bine informați și mai repede 

despăgubiți. 

Asigurările de sănătate sunt încă 

departe de a-și fi atins potențialul: cu 

PBS în valoare de 1,89 miliarde lei (circa 

414,8 milioane euro), acest segment 

a înregistrat o creștere anuală de 

16%, dar contribuie cu numai 1,39% 
la portofoliul pieței. O piață a muncii 
în „încălzire”, stimulând angajatorii să 
ofere pachete de beneficii extrasalariale 
mai consistente, profitând totodată de 
deductibilitatea fiscală, a reprezentat 
principala oportunitate valorificată 
de asigurători anul trecut,  în acest 
domeniu. Extinderea contractării cu 
spitalele publice, mărirea acoperirii 
către și pentru furnizorii din rețeaua 
publică de sănătate, precum și 
îmbunătățirea nivelului de informare 
cu privire la necesitatea asigurărilor 
de viață și sănătate ar putea sprijini în 
viitor creșterea sectorului. Din păcate, 
problemele cronice care au frânat 
până acum dezvoltarea asigurărilor 

de sănătate sunt încă de actualitate, 

dat fiind că dificultățile generate 

de lacunele legislative nu au fost 

deocamdată rezolvate și nu par să se 

întrevadă șanse reale de rezolvare nici 

pentru viitorul apropiat.

Asigurări generale – sub 
semnul auto

Asigurările generale au stagnat în 

termenii volumului de afaceri, rata de 

creștere luând o valoare ușor negativă, 
de -0,3%, și au încheiat anul 2017 cu PBS 
de 7,69 miliarde lei (1,68 miliarde euro). 
Din acest total, trei clase de asigurări au 
generat cumulat o cotă de 88%: RCA 
(50%), CASCO (25%) și clasa asigurărilor 
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38.46%

58.19%

3.35%

 Asig. de viață, anuități și asig. de viață 

          suplimentare 

 Asig. de viață și anuități care sunt legate 

          de fonduri de investiții 

 Alte clase

Structura IBP asigurări de viață

998,12  
 mil. lei*

 Mijloace de transport terestru (CASCO) 

 Incendiu și alte calamități naturale 

 Răspundere civilă pentru vehicule 

 Alte clase

29.43%

5.91%

55.24%

9.42%

Structura IBP asigurări generale

4,06 
 mld. lei

*Indemnizaţii brute, maturităţi și răscumpărări 
plătite totale și parţiale.

Sursa tuturor datelor prezentate: ASF.

 Asig. de viața, anuități si asig. de viață 

          suplimentare 

 Asig. de viață și anuități care sunt legate 

          de fonduri de investiții 

 Alte clase

68.50%

27.46%

4.04%

Structura PBS asigurări de viață

2,02 
mld. lei

 Mijloace de transport terestru (CASCO) 

 Incendiu și alte calamități naturale 

 Răspundere civilă pentru vehicule 

 Alte clase

24.65%

13.07%

49.72%

12.56%

Structura PBS asigurări generale

7,69 
mld. lei

de incendiu și calamități naturale (13%). 
Aceleași trei clase sunt responsabile și 
pentru 91% din daunele plătite pentru 
asigurări generale anul trecut.

Piața ar trebui să crească prin 
diversificare, fără a pune în pericol 
stabilitatea. Avem nevoie să reducem 
dependența de RCA, să creștem 
contribuția liniilor de asigurări facultative 
și să extindem cuprinderea în asigurarea 
obligatorie pentru riscuri de calamități 
naturale, este opinia Vicepreședintelui 
ASF, Cornel COCA CONSTANTINESCU.

Dominanța clasei RCA este o 
realitate care s-a menținut și în 2017, deși 
în condițiile trendului negativ înregistrat 
de subscrieri, ponderea acestei linii de 
business în portofoliu s-a redus cu circa 4 
pp. Per total, în timp ce PBS pentru clasa 
RCA au scăzut circa 8%, pe segmentul 
CASCO evoluția a fost una de sens 
contrar, subscrierile crescând cu circa 8%, 
ceea ce a determinat și o ușoară creștere 
a ponderii în portofoliu (sub 1 pp).

Trebuie spus totuși că, deși în 
termeni strict cantitativi, clasa RCA s-a 
situat pe un trend negativ, ea a parcurs 
un an plin de evenimente care au așezat 
activitatea asigurătorilor de specialitate 
pe noi baze, instituind un nou „modus 
operandi”,  orientat către derularea 
unui business mai sănătos și sustenabil. 
Principalul eveniment al anului a fost 
adoptarea Legii nr.132/2017, cunoscută 
drept Legea RCA, precum și a legislației 
secundare care să asigure punerea 
în practică a prevederilor noului act 
normativ.

Legea RCA a prevăzut noi 
mecanisme,  precum tariful de referință, 
ca element orientativ, asiguratul cu risc 
ridicat, decontarea directă, ca mecanism 
ce favorizează fidelizarea clienților, 
posibilitatea de răscumpărare a daunei și 
un sistem bonus-malus echitabil, care au 
contribuit la eliminarea unor distorsiuni 
manifestate în piață, a explicat Cornel 
COCA CONSTANTINESCU.

Majoritatea noutăților introduse 
de Legea RCA au fost apreciate 
pozitiv de operatorii din piață, fiind 
considerate - așa cum remarca Mihai 

TECĂU, Preşedinte Directorat, OMNIASIG 

Vienna Insurance Group, pași înainte spre 

stabilizarea acestei piețe și consolidarea 

ei și, totodată,  pași importanți în sporirea 

încrederii consumatorilor față de această 

industrie. 

În termeni financiari, clasa RCA 

a totalizat, în 2017, PBS în valoare de 

3,82 miliarde lei (836,85 milioane euro), 

față de 4,14 miliarde lei (921,9 milioane 

euro) în 2016. Reducerea volumului de 

prime este o consecință directă a scăderii 

tarifelor, tendință stabilită odată cu 

plafonarea tarifelor RCA între noiembrie 

2016 și mai 2017 și care a continuat 

ulterior când, deși prețurile au crescut 

într-o oarecare măsură, ele nu s-au întors 

la vechile niveluri ridicate atinse în 2016. 

Astfel, prima medie pentru asigurarea 

RCA a scăzut în medie cu aproximativ 

14%, până la 695 de lei. Pe categorii de 

consumatori, prima medie pentru clienții 

persoane fizice a fost de 518 lei (față de 

528 lei în 2016), în timp ce pentru clienții 

corporativi prețul mediu a scăzut la 1,298 

lei de la 1,725 lei în 2016.
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Top -10 total PBS (asigurări de viață și generale, însumate)

Top - 10 PBS asigurări generale

PBS 2017* PBS 2016 Evoluție nominală (%)* Cota de piață (%)

mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON în EUR în RON 2017 2016

1  CITY Insurance  274.84      1,255.49      175.83      789.62      56.31      59.00      16.33      10.24     

2  ALLIANZ-ȚIRIAC  239.35      1,093.36      249.26      1,119.36     -3.98     -2.32      14.22      14.52     

3  EUROINS România  238.00      1,087.21      193.83      870.46      22.79      24.90      14.14      11.29     

4  OMNIASIG VIG  231.77      1,058.76      241.21      1,083.22     -3.91     -2.26      13.77      14.05     

5  GROUPAMA Asigurări  194.74      889.61      200.61      900.88     -2.92     -1.25      11.57      11.68     

6  ASIROM VIG  183.80      839.63      212.78      955.55     -13.62     -12.13      10.92      12.39     

7  GENERALI România  119.67      546.68      127.75      573.69     -6.32     -4.71      7.11      7.44     

8  UNIQA Asigurări  85.00      388.29      106.09      476.45     -19.88     -18.50      5.05      6.18     

9  P.A.I.D.  32.65      149.16      32.70      146.86     -0.15      1.57      1.94      1.90     

10  GOTHAER  26.09      119.18      na  na  -        -        1.55      -       

 TOP 5  1,178.70      5,384.43      1,060.73      4,763.54      11.12      13.03      70.03      61.77     

 TOP 10  1,625.92      7,427.38      na  na  -        -        96.60      -       

 TOTAL  1,683.17      7,688.91      1,717.17      7,711.49     -1.98     -0.29      100.00      100.00     

PBS 2017* PBS 2016 Evoluție nominală (%)* Cota de piață (%)

mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON în EUR în RON 2017 2016

1  CITY Insurance  274.84      1,255.49      175.83      789.62      56.31      59.00      12.93      8.42     

2  ALLIANZ-ȚIRIAC  269.08      1,229.18      273.35      1,227.54     -1.56      0.13      12.66      13.09     

3  EUROINS România  238.00      1,087.21      193.83      870.46      22.79      24.90      11.20      9.28     

4  OMNIASIG VIG  231.77      1,058.76      241.21      1,083.22     -3.91     -2.26      10.91      11.55     

5  ASIROM VIG  211.72      967.17      238.77      1,072.28     -11.33     -9.80      9.96      11.43     

6  GROUPAMA Asigurări  202.29      924.10      207.59      932.27     -2.55     -0.88      9.52      9.94     

7  NN Asigurări de Viaţă  161.34      736.99      147.35      661.71      9.49      11.38      7.59      7.05     

8  GENERALI România  134.25      613.28      143.14      642.79     -6.21     -4.59      6.32      6.85     

9  UNIQA Asigurări  85.00      388.29      106.09      476.45     -19.88     -18.50      4.00      5.08     

10  BCR Asigurări de Viaţă VIG  77.27      352.96      55.45      249.02      39.34      41.74      3.64      2.65     

 TOP 5  1,225.41      5,597.81      1,122.99      5,043.12      9.12      11.00      57.67      53.76     

 TOP 10  1,885.56      8,613.44      1,782.61      8,005.35      5.78      7.60      88.73      85.34     

 TOTAL  2,124.95      9,706.97      2,088.92      9,380.94      1.72      3.48      100.00      100.00     

*Valorile pentru anul 2017 și ratele de creștere sunt estimări în baza cotelor de piaţă publicate de ASF.

Top 10 - PBS asigurări de viață

PBS 2017* PBS 2016 Evoluție nominală (%)* Cota de piață (%)

mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON în EUR în RON 2017 2016

1  NN Asigurări de Viaţă  161.34      736.99      147.35      661.71      9.49      11.38      36.52      39.64     

2  BCR Asigurări de Viaţă VIG  77.27      352.96      55.45      249.02      39.34      41.74      17.49      14.92     

3  ERGO Asigurări de Viaţă  33.44      152.77      21.33      95.80      56.76      59.46      7.57      5.74     

4  BRD Asigurări de Viaţă  30.08      137.43      26.39      118.53      13.98      15.94      6.81      7.10     

5  ALLIANZ-ȚIRIAC  29.73      135.82      24.09      108.17      23.43      25.55      6.73      6.48     

6  ASIROM VIG  27.92      127.54      25.99      116.73      7.41      9.26      6.32      6.99     

7  EUROLIFE ERB Asigurări de Viaţă  22.22      101.51      13.19      59.22      68.50      71.40      5.03      3.55     

8  GENERALI România  14.58      66.60      15.39      69.10     -5.26     -3.63      3.30      4.14     

9  UNIQA Asigurări de Viaţă  12.72      58.12      11.37      51.04      11.95      13.87      2.88      3.06     

10  SIGNAL IDUNA  11.31      51.66      na  na  -        -        2.56      -       

 TOP 5  331.86      1,515.97      274.62      1,233.24      20.85      22.93      75.12      73.87     

 TOP 10  420.61      1,921.39      na  na  -        -        95.21      -       

 TOTAL  441.77      2,018.06      371.75      1,669.45      18.84      20.88      100.00      100.00     

Nota: Companiile care activează în baza dreptului de liberă circulaţie a serviciilor nu sunt incluse în topul realizat de ASF, precum AEGON Romania și METROPOLITAN Life.

Sursa tuturor cifrelor prezentate: ASF.

*Valorile pentru anul 2017 și ratele de creștere sunt estimări în baza cotelor de piaţă publicate de ASF.

*Valorile pentru anul 2017 și ratele de creștere sunt estimări în baza cotelor de piaţă publicate de ASF.
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Top - 10 IBP asigurări de viață

Top 10 - IBP asigurări generale

IBP 2017* IBP 2016 Evoluție nominală (%)* Cota de piață (%)

mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON în EUR în RON 2017 2016

1  NN Asigurări de Viaţă  83.86      383.08      72.39      325.07      15.85      17.84      38.38      45.77     

2  BCR Asigurări de Viaţă VIG  53.68      245.24      23.47      105.40      128.75      132.68      24.57      14.84     

3  ASIROM VIG  21.57      98.51      17.96      80.67      20.06      22.12      9.87      11.36     

4  EUROLIFE ERB Asigurări de Viaţă  14.01      63.98      na  na  -        -        6.41      -       

5  ALLIANZ-ȚIRIAC  13.79      62.98      15.99      71.80     -13.77     -12.29      6.31      10.11     

6  GENERALI România  7.69      35.13      8.44      37.89     -8.83     -7.26      3.52      5.33     

7  SIGNAL IDUNA  5.94      27.15      4.51      20.24      31.88      34.15      2.72      2.85     

8  GRAWE România  4.57      20.86      4.33      19.47      5.34      7.16      2.09      2.74     

9  AXA Life Insurance  4.15      18.96      na  na  -        -        1.90      -       

10  BRD Asigurări de Viaţă  3.04      13.87      2.82      12.67      7.63      9.48      1.39      1.78     

 TOP 5  186.90      853.79      na  na  -        -        85.54      -       

 TOP 10  212.29      969.77      na  na  -        -        97.16      -       

 TOTAL  218.50      998.12      158.16      710.26      38.15      40.53      100.00      100.00     

IBP 2017* IBP 2016 Evoluție nominală (%)* Cota de piață (%)

mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON în EUR în RON 2017 2016

1  CITY Insurance  138.09      630.79      77.11      346.28      79.08      82.16      15.55      9.61     

2  OMNIASIG VIG  137.11      626.33      126.14      566.45      8.70      10.57      15.44      15.73     

3  EUROINS România  123.17      562.64      109.61      492.26      12.36      14.30      13.87      13.67     

4  ALLIANZ-ȚIRIAC  112.96      515.99      102.79      461.61      9.89      11.78      12.72      12.82     

5  GROUPAMA Asigurări  111.98      511.53      104.79      470.58      6.86      8.70      12.61      13.07     

6  ASIROM VIG  105.85      483.54      92.79      416.71      14.07      16.04      11.92      11.57     

7  UNIQA Asigurări  65.62      299.78      58.74      263.78      11.72      13.65      7.39      7.32     

8  GENERALI România  56.12      256.37      46.11      207.08      21.71      23.81      6.32      5.75     

9  GOTHAER  13.05      59.63      9.48      42.57      37.71      40.08      1.47      1.18     

10  CERTASIG  7.46      34.07      na  na  -        -        0.84      -       

 TOP 5  623.30      2,847.27      520.44      2,337.18      19.76      21.83      70.19      64.89     

 TOP 10  871.41      3,980.67      na  na  -        -        98.13      -       

 TOTAL  888.01      4,056.52      801.99      3,601.56      10.73      12.63      100.00      100.00     

Sursa tuturor cifrelor prezentate: ASF.

*Valorile pentru anul 2017 și ratele de creștere sunt estimări în baza cotelor de piaţă publicate de ASF.

*Valorile pentru anul 2017 și ratele de creștere sunt estimări în baza cotelor de piaţă publicate de ASF.

De fapt, numărul contractelor 

RCA a crescut cu aproape 800 mii de 

unități, ajungând la 5,65 milioane, cu 

16,5% mai mult decât în 2016. Totuși, 

această creștere a fost doar parțial 

datorată creșterii flotei naționale. 

Potrivit reprezentanților pieței, o mare 

parte din numărul contractelor provine 

din vânzarea mai multor polițe cu o 

perioadă mai scurtă de valabilitate. 

Astfel, polițele RCA cu o valabilitate de 6 

luni au reprezentat aproximativ 41% din 

numărul total de contracte RCA, în timp 

ce polițele pe an întreg aveau doar o cotă 

de 32%.

Daunele plătite pentru linia de 

asigurare RCA au fost în valoare de 

2,24 miliarde lei (490 milioane euro), în 

creștere nominală cu 14%, și au deținut 

o pondere de 55% din valoarea totală a 

daunelor plătite pentru contractele de 

asigurări generale. Indemnizația medie 

plătită pentru vătămările corporale 

a scăzut cu 11% față de anul 2016, în 

timp ce pentru daunele materiale s-a 

redus cu aproximativ 1%. Din suma 

totală a daunelor plătite, aproximativ 

486 milioane lei au fost plătite pentru 

dosarele de vătămări corporale, în timp 

ce pentru daune materiale asigurătorii au 

plătit daune în valoare de 1,67 miliarde 

lei.

Rata daunei pe această linie de 

afaceri s-a ridicat anul trecut la 73,85%, 

valoare aproape egală cu cea înregistrată 

în anul precedent. Pe de altă parte, rata 

costurilor de achiziție și administrare 

s-a îmbunătățit în 2017 față de 2016, 

scăzând de la 35,13% la 25,6%. Potrivit 

raportului ASF, ponderea cheltuielilor 

cu comisioanele de achiziție în valoarea 

totală a primei a scăzut de la 13% 

în 2016, la 11% în 2017. Ca rezultat, 

rata combinată s-a îmbunătățit de la 
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109,07%, în 2016, la 99,46%, în 2017, o 

premieră mult așteptată după mulți ani 

în care valoarea ratei combinate a fost de 

peste 100%.

Structura pieței de 
specialitate, 2017

În 2017, pe piața asigurărilor 
RCA erau activi 9 asigurători. Două 
dintre aceste companii au reprezentat 
împreună peste 57% din volumul PBS: 
CITY Insurance (30,1% cotă de piață) 
și EUROINS (27,42%). În comparație cu 
anul precedent, când primii doi jucători 
controlau aproximativ 37% din piață, în 
2017 gradul de concentrare a crescut 
substanțial.

Clasa CASCO a înregistrat o creștere 
de aproape 8% a GWP, până la 1,89 
miliarde lei (415 milioane euro), deținând 
o cotă de 25% din activitatea de asigurări 
generale în 2017. Numărul total al 
contractelor de asigurare a crescut cu 
aproximativ 58 de mii de unități, la un 

total de 858 mii, o creștere aproape 
integral datorată vânzărilor în creștere de 
automobile.

Daunele plătite pentru contractele 
de asigurare CASCO s-au ridicat la 
1,19 miliarde lei (260 milioane euro), 
majorându-se cu 5% de la an la an și 
deținând o cotă de 29% din daunele 
plătite pentru asigurări generale.

Rata daunei pentru această clasă a 
crescut în 2017 la 72,8%, de la 71,56%, în 
2016. Cu toate acestea, rata combinată 
a rămas stabilă, de circa 107%, creșterea 
ratei daunei fiind compensată de o 
scădere similară a cheltuielilor de 
achiziție și administrare.

Îmbătrânirea flotei naționale auto 
este văzută de actorii pieței drept una 
dintre principalele provocări, a declarat 
Virgil ȘONCUTEAN, CEO, ALLIANZ-
ȚIRIAC Asigurări, pentru XPRIMM. 
Mai mult decât atât, a spus el, cota tot 

Topul companiilor de asigurare pe segmentul RCA

Sursa tuturor cifrelor prezentate: ASF.

PBS 2017* PBS 2016 Evoluție nominală (%)* Cota de piață (%)

mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON în EUR în RON 2017 2016

1  CITY Insurance  243.75      1,113.46      144.83      650.40      68.30      71.20      30.10      16.14     

2  EUROINS România  222.04      1,014.32      184.61      829.03      20.28      22.35      27.42      20.57     

3  ASIROM VIG  122.12      557.84      155.62      698.88     -21.53     -20.18      15.08      17.34     

4  ALLIANZ-ȚIRIAC  62.68      286.32      85.14      382.35     -26.38     -25.12      7.74      9.49     

5  OMNIASIG VIG  54.74      250.07      80.08      359.60     -31.64     -30.46      6.76      8.92     

6  GROUPAMA Asigurări  44.86      204.94      62.85      282.24     -28.62     -27.39      5.54      7.00     

7  GENERALI România  37.74      172.38      45.65      204.99     -17.33     -15.91      4.66      5.09     

8  UNIQA Asigurări  20.89      95.44      44.09      197.98     -52.61     -51.79      2.58      4.91     

9  GRAWE  1.05      4.81      -        -        -        -        0.13      -       

10  CARPATICA ASIG  -        -        94.43      424.05      -        -        -        10.52     

 TOP 5  705.32      3,221.99      650.28      2,920.26      8.47      10.33      87.10      72.47     

TOTAL  809.79      3,699.19      897.28      4,029.52     -9.75     -8.20      100.00      100.00     

*Valorile pentru anul 2017 și ratele de creștere sunt estimări în baza cotelor de piaţă publicate de ASF.

Evoluția anuală a PBS și număr 
contracte RCA

Prime brute subscrise (mil. RON)
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Asigurări de locuință: facultative și obligatorii
Dinamica numărului de contracte  (milioane)

Numărul de contracte în vigoare la 
sfârşitul perioadei de raportare

Număr de contracte încheiate în 
perioada de raportare

polițe 
facultative

polițe 
obligatorii total polițe 

facultative
polițe 

obligatorii total

2013  2.46      0.74      3.20      3.28      0.74      4.02     
2014  1.83      1.49      3.32      2.06      1.49      3.55     
2015  1.42      1.59      3.01      1.51      1.59      3.10     
2016  1.30      1.70      3.01      1.23      1.70      2.94     
2017  1.46      1.69      3.15      1.40      1.69      3.09     

Dinamica PBS și a IPB (milioane lei)

Prime brute subscrise Indemnizații brute plătite

polițe 
facultative

polițe 
obligatorii total polițe 

facultative
polițe 

obligatorii total

2013  548.36      60.25      608.61      58.33      0.47      58.81     
2014  348.82      126.63      475.45      60.03      2.97      63.00     
2015  316.65      134.86      451.51      57.87      3.88      61.75     
2016  312.33      146.86      459.19      61.79      2.53      64.32     
2017  331.75      149.16      480.91      74.10      2.90      76.99     

Sursa tuturor cifrelor prezentate: ASF.

Sursa tuturor cifrelor prezentate: ASF.

mai mare a mașinilor noi înregistrate 
pe leasing-ul financiar sau operațional 
schimbă structura pieței. Fără să fie încă 
o provocare foarte vizibilă, se face deja 
simțită necesitatea de a găsi soluții de 
asigurare potrivite pentru categoriile 
de nișă (hibrid sau electric complet). Nu 
în ultimul rând, asigurătorii va trebui 
să-și intensifice eforturile de introducere 
a noilor tehnologii, oferind valoare 
adăugată clienților și îmbunătățind 
propriile procese interne.

Asigurări property – mult 
sub potențial

Asigurările de proprietate au 
adus asigurătorilor români, în 2017, un 
volum de afaceri în creștere cu 6% față 
de aceeași perioadă a anului precedent, 
până la o valoare totală a PBS de 1,17 
miliarde lei, din care cea mai mare 
parte - 1 miliard de lei - reprezintă cota 
corespunzătoare clasei 8, -„Asigurări de 
incendiu și riscuri conexe".

Îngustând analiza la segmentul de 
activitate corespunzător asigurărilor de 
locuințe, comparația cu anul precedent 
devine mai nuanțată:

pe segmentul facultativ, numărul de 
contracte valabile la sfârșitul perioadei 

de raportare era de 1,46 milioane (față de 
1,30 milioane,  la sfârșitul anului 2016); 
contractele noi încheiate în acest an 
s-au ridicat la 1,39 milioane de unități, în 
creștere cu 13,2% y-o-y; GWP a crescut 
cu 6% y-o-y;

pe partea obligatorie, reprezentată 
de polițele PAD emise de PAID – Pool-
ul Român de Asigurări de Catastrofă, 
numărul contractelor a scăzut peste an 
cu 1%, la 1,69 milioane de unități; însă 
GWP a crescut cu aproximativ 1,5%, până 
la 149,16 milioane de lei.

Daunele plătite au crescut 
pe ambele segmente ca urmare 
a numeroaselor evenimente 
meteorologice extreme: mai multe 
episoade de inundații pe tot parcursul 
anului, precum și furtunile neobișnuite 
care au lovit aproape întregul teritoriu al 
țării în septembrie / octombrie au condus 
la pierderi importante. Cu toate acestea, 
deși daunele plătite de asigurători au 
crescut atât pe segmentul facultativ, cât 
și pe cel obligatoriu, industria nu a fost 
afectată semnificativ, urmare a penetrării 
scăzute a asigurărilor de locuințe. 
Daunele plătite pe segmentul facultativ 
s-au ridicat la 74,1 milioane lei (cu 19% 
mai mult față de anul 2016), în timp ce,  

pe cel obligatoriu, creșterea a fost de 
14,6%, până la 2,89 milioane RON.

Per ansamblu, rata daunei pentru 
clasa 8 - „Asigurări de incendiu și riscuri 
conexe" a fost de 35,65% față de 20,7% 
în 2016, în timp ce rata combinată a 
crescut la 75,14% (59,23% în 2016). Rata 
costurilor de achiziție și administrative a 
rămas cvasi-stabilă, la 39,5%.

Principala problemă a pieței 
românești de asigurări de proprietate 
rămâne penetrarea scăzută a asigurărilor 
de locuințe: mai puțin de 20% din 
locuințele românești sunt acoperite 
de o poliță de asigurare obligatorie 
sau facultativă. În mod paradoxal, deși 
România se situează pe primul loc în topul 
statelor UE în ceea ce privește ponderea 
populației care locuiește în proprietăți 
proprii, ajungând la 96% în 2014, iar 
achiziționarea unei locuințe este un 
obiectiv al oricărei familii, observăm cu 
surprindere că protecția acestei investiții 
nu este o prioritate , a declarat, pentru 
XPRIMM, Vicepreședintele ASF, Cornel 
COCA CONSTANTINESCU. De fapt, 
România are două caracteristici care ar 
justifica un rol mult mai important al 
asigurărilor de locuințe în portofoliul 
pieței: o mare parte din locuințe sunt 
proprietate personală și dimensiunea 
fondului construit, care este al doilea în 
Europa Centrală și de Est (8,93 milioane 
locuințe personale). Cu toate acestea, 
în comparație cu piețele cu un nivel 
comparabil de dezvoltare în regiune, 
cum ar fi Polonia, Republica Cehă sau 
Ungaria, România se caracterizează 
printr-o cuprindere în asigurare mult 
mai redusă: aproximativ 20% față de 
peste 50% în Republica Cehă; între 
70% și 80% din totalul locuințelor din 
Polonia sau Ungaria. Diferența este 
cu atât mai semnificativă, cu cât țara 
noastră este singura din regiune în care 
există un sistem funcțional de asigurare 
obligatorie a locuințelor pentru riscuri 
catastrofale.

Reducerea deficitului de asigurare 
rămâne o problemă prioritară pe 
ordinea de zi a pieței, toate părțile 
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Prime intermediate Evoluție 
nominală

Pondere în total 
prime intermediate

Gradul de 
intermediere*

2017 2016 în EUR în RON 2017 2016 2017 2016 
mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON  %  %  %  %  %  % 

TOTAL (ASIGURĂRI DE VIAȚĂ ȘI GENERALE) 1,347.33 6,154.75 1,382.45 6,208.32 -2.54 -0.86 100.00 100.00 63.41 66.18

TOTAL ASIGURĂRI GENERALE, DIN CARE: 1,302.96 5,952.07 1,344.62 6,038.41 -3.10 -1.43 96.71 97.26 77.41 78.30

Raspundere civilă pentru vehicule 733.46 3,350.50 812.68 3,649.58 -9.75 -8.19 54.44 58.79 87.64 88.15

Mijloace de transport terestru (CASCO) 295.61 1,350.37 279.45 1,254.97 5.78 7.60 21.94 20.21 71.25 71.49

Incendiu și alte calamităţi naturale 106.40 486.03 98.74 443.44 7.75 9.61 7.90 7.14 48.36 46.86

Alte clase de asig. generale 167.50 765.17 153.74 690.43 8.95 10.83 12.43 11.12 79.23 79.38

TOTAL ASIGURĂRI DE VIAȚĂ, DIN CARE: 44.37 202.68 37.84 169.91 17.27 19.28 3.29 2.74 10.04 10.18

Asig. de viaţa, anuităţi si asig. de viaţă suplimentare 37.57 171.62 33.09 148.61 13.53 15.48 2.79 2.39 12.42 13.31

Asig. de viaţă și anuităţi care sunt legate de fonduri 
de investiţii

4.21 19.21 2.63 11.83 59.62 62.37 0.31 0.19 3.47 2.50

Alte clase de asig. de viaţă 2.59 11.85 2.11 9.47 22.99 25.11 0.19 0.15 14.54 12.00

Venituri din activitatea de intermediere Evoluție 
nominală

Pondere în total 
venituri

Comisionul 
mediu*

2017 2016 în EUR în RON 2017 2016 2017 2016 
mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON  %  %  %  %  %  % 

TOTAL (ASIGURĂRI DE VIAȚĂ ȘI GENERALE) 212.26 969.64 225.15 1,011.12 -5.72 -4.10 100.00 100.00 15.75 16.29

TOTAL ASIGURĂRI GENERALE, DIN CARE: 198.34 906.03 215.81 969.17 -8.10 -6.51 93.44 95.85 15.22 16.05

Raspundere civilă pentru vehicule 91.94 420.00 120.12 539.43 -23.46 -22.14 43.31 53.35 12.54 14.78

Mijloace de transport terestru (CASCO) 46.65 213.10 42.67 191.61 9.33 11.22 21.98 18.95 15.78 15.27

Incendiu și alte calamităţi naturale 24.38 111.39 21.55 96.76 13.18 15.12 11.49 9.57 22.92 21.82

Alte clase de asig. generale 35.36 161.55 31.48 141.38 12.33 14.27 16.66 13.98 21.11 20.48

TOTAL ASIGURĂRI DE VIAȚĂ, DIN CARE: 13.92 63.61 9.34 41.94 49.09 51.65 6.56 4.15 31.38 24.68

Asig. de viaţa, anuităţi si asig. de viaţă suplimentare 11.98 54.74 7.68 34.47 56.09 58.78 5.64 3.41 31.89 23.20

Asig. de viaţă și anuităţi care sunt legate de fonduri 
de investiţii

1.30 5.94 0.93 4.19 39.59 42.00 0.61 0.41 30.94 35.37

Alte clase de asig. de viaţă 0.64 2.93 0.73 3.28 -12.35 -10.84 0.30 0.32 24.72 34.68

Prime intermediate pe clase de asigurări

Sursa tuturor cifrelor prezentate: ASF.

*Valorile pentru anul 2017 și ratele de creștere sunt estimări în baza cotelor de piaţă publicate de ASF.

*Valorile pentru anul 2017 și ratele de creștere sunt estimări în baza cotelor de piaţă publicate de ASF.

Veniturile obținute din activitatea de intermediere în asigurări

interesate cooperând pentru a pune în 

practică unele soluții, astfel încât, pe 

de o parte, asigurările să devină mai 

accesibile publicului - de exemplu, în 

ceea ce privește distribuția -, iar pe de 

altă parte conștientizarea riscurilor să 

crească, stimulând astfel achiziția de 

asigurări. În plus, toate entitățile de 

piață sunt implicate într-un proiect sub 

conducerea PAID, „Mass Claims Plan”, care 

va oferi o soluție operațională pentru 

plăți eficiente și rapide către proprietarii 

de polițe obligatorii, în cazul unui 

eveniment catastrofal major. În cele din 

urmă, un important pas așteptat în acest 

an este includerea brokerilor de asigurări 

printre canalele de distribuție directe ale 

politicii de asigurare obligatorie PAD, o 

schimbare care ar permite o mai bună 

distribuire prin intermediul rețelelor 

extinse de vânzare ale caselor de 

brokeraj de asigurări.

Brokerii de asigurări – un 
an dificil

Brokerii de asigurare români au 

încheiat anul 2017 cu un volum de 

prime intermediate în ușoară scădere, 

comparativ cu rezultatele din 2016, pe 

fondul scăderii pieței RCA, un segment 

care reprezintă mai mult de jumătate din 

afacerea lor. Astfel, primele intermediate 

au totalizat 6,15 miliarde lei (1,34 

miliarde euro) sau 63,4% din volumul 

total al PBS, cu aproximativ 3 pp mai 

puțin decât în 2016.

Clasa RCA continuă să dețină 

ponderea cea mai mare în portofoliul 

brokerilor (54,4% în 2017 față de 58,8% 

în 2016), urmată de CASCO (21,94% 

față de 20,21% în 2016). Asigurările de 

viață dețin o pondere foarte mică în 

portofoliu, de numai 3,29%, volumul 

primelor intermediate crescând în 2017 

într-un ritm similar celui înregistrat de 

piața de specialitate.

Linia RCA a asigurat brokerilor 

cea mai mare parte a veniturilor 

din activitatea lor principală. Totuși, 

odată cu scăderea PBS a pieței de 

specialitate, precum și urmare a scăderii 

comisioanelor de intermediere pe 
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*Valorile pentru anul 2017 și ratele de creștere sunt estimări în baza cotelor de piaţă publicate de ASF.

*Cifre estimative în baza cotelor de piaţă publicate de ASF

Prime intermediate 2017* Prime intermediate 2016 Evoluție nominală (%)* Cota de piață (%)
mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON in EUR in RON 2017 2016

SAFETY BROKER  99.97      456.68      106.39      477.77     -6.03     -4.41      7.42      7.70     

MARSH ROMANIA  92.97      424.68      86.94      390.43      6.93      8.77      6.90      6.29     

TRANSILVANIA BROKER  74.37      339.74      80.20      360.17     -7.27     -5.67      5.52      5.80     

DESTINE BROKER  68.04      310.81      67.12      301.41      1.38      3.12      5.05      4.85     

INTER BROKER  63.86      291.74      63.13      283.49      1.17      2.91      4.74      4.57     

DAW MANAGEMENT  55.64      254.19      55.88      250.96     -0.43      1.29      4.13      4.04     

CAMPION BROKER  49.72      227.11      53.66      240.96     -7.34     -5.75      3.69      3.88     

UNICREDIT INSURANCE BROKER  44.19      201.88      44.31      198.99     -0.27      1.45      3.28      3.21     

PORSCHE BROKER DE ASIGURARE  33.82      154.48      31.89      143.22      6.04      7.87      2.51      2.31     

AON ROMANIA  28.97      132.33      26.35      118.35      9.91      11.81      2.15      1.91     

Top 10  611.55      2,793.64      615.87      2,765.75     -0.70      1.01      45.39      44.55     

Total  1,347.33      6,154.75      1,382.45      6,208.32     -2.54     -0.86      100.00      100.00     

PBS prin intermediul brokerilor* Total PBS*  Grad de intermediere 
(%) mil. EUR mil. RON Cota de piață (%) mil. EUR mil. RON Cota de piață (%)

 CITY Insurance  268.93      1,228.49      19.96      274.84      1,255.49      12.93      97.85     

 EUROINS România  229.18      1,046.92      17.01      238.00      1,087.21      11.20      96.29     

 ALLIANZ-ȚIRIAC  147.67      674.56      10.96      269.08      1,229.18      12.66      54.88     

 OMNIASIG VIG  135.41      618.55      10.05      231.77      1,058.76      10.91      58.42     

 ASIROM VIG  130.83      597.63      9.71      211.72      967.17      9.96      61.79     

 GROUPAMA Asigurări  115.33      526.85      8.56      202.29      924.10      9.52      57.01     

 GENERALI România  90.00      411.14      6.68      134.25      613.28      6.32      67.04     

 UNIQA Asigurări  57.53      262.81      4.27      85.00      388.29      4.00      67.68     

 GOTHAER  21.83      99.71      1.62      26.09      119.18      1.23      83.66     

 NN Asigurări de Viaţă  15.63      71.40      1.16      161.34      736.99      7.59      9.69     

Top 10  1,212.33      5,538.04      89.98      1,834.39      8,379.66      86.33      66.09     

Total  1,347.33      6,154.75      100.00      2,124.95      9,706.97      100.00      63.41     

Top 10 - Prime intermediate

Top 10 - Asigurători pentru care brokerii au intermediat prime

această linie de activitate (comisionul 
mediu de intermediere a scăzut de la 
14,78%, în 2016,   la 12,54%, în 2017), 
veniturile brokerilor din linia RCA 
s-au diminuat cu aproximativ 22%, o 
schimbare care a afectat puternic micile 
case de brokeraj.

În ceea ce privește concentrarea 
pieței, precum și în ceea ce privește 
clasamentul Top 10, nu s-au înregistrat 
modificări semnificative în anul 2017, 
comparativ cu anul precedent. Astfel, 
în timp ce singura schimbare de top 10 
este intrarea pe poziția a zecea a AON 
România, înlocuind MILLENIUM Broker, 
primele intermediare ale primilor 10 
brokeri au reprezentat 45,39% din PBS-
ul total al pieței, cu mai puțin de 1 punct 
procentual mai mult decât în 2016.

CITY Insurance a fost beneficiarul a 
aproape 20% din activitatea de brokeraj 

în asigurări în 2017 (19,96% din primele 
mediate au fost subscrise de companie), 
urmată de EUROINS România (17%) - 
ambii fiind cei mai buni asigurători RCA 
-, ALLIANZ -ȚIRIAC (10,95%) OMNIASIG-
VIG (10,05%) și ASIROM-VIG (9,7%). De 
fapt, potrivit datelor ASF, contribuția 
brokerilor la subscrierile CITY Insurance 
a crescut cu aproape 66% în 2017, cel 
mai probabil datorită politicii de prețuri 
adoptate de companie pe segmentul 
RCA.

Anul trecut, au existat 6 brokeri de 
re/asigurare care au raportat activități 
de regularizare de daune. Valoarea 
totală a daunelor regularizate (non-life) 
a fost de 8,4 milioane lei, 85% mai puțin 
față de 2016. Scăderea semnificativă a 
fost înregistrată din cauza modificării 
statutului AVUS Internațional, de la o 
entitate națională la o sucursală a unei 
companii din UE.

În ansamblu, 2017 a fost un 
an dificil pentru intermediarii de 
asigurări din România, după cum 
spun reprezentanții pieței. Pe lângă 
provocările unei piețe RCA volatile, 
modificările din Legea RCA au forțat 
companiile de brokeraj să investească 
în adaptarea sistemelor IT și să suporte 
și alte costuri suplimentare, unele 
considerate excesive. Totuși, odată 
cu intrarea în vigoare a noii Legi RCA, 
în ciuda tuturor dificultăților, piața a 
început să se îndrepte spre o stare de 
mult așteptată de normalitate, a declarat 
Viorel VASILE, CEO, SAFETY Broker, 
pentru XPRIMM. 

Fără îndoială, 2018 va fi anul IDD 
și GDPR, testând din nou reziliența 
brokerilor.

 Daniela GHEȚU

 Vlad BOLDIJAR
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Asigurarea obligatorie a locuinţelor – un subiect mereu de actualitate, un produs care 
încă nu are acoperirea necesară unei ţări cu o expunere la riscuri catastrofale precum 
România. Se caută soluţii, se investesc resurse, se construiesc proiecte… 

Nicoleta RADU 
Director General, PAID România

PRIMM: Ce perspective, dar și ce 
provocări dezvăluie o radiografie a 
segmentului asigurărilor obligatorii 
de locuință, la nivelul anului în curs?

Nicoleta RADU: Gradul încă foarte mic 
de cuprindere al asigurărilor obligatorii 
de locuințe ne îndreptățește să credem 
că românii nu cunosc suficient de bine 
acest produs de asigurare conceput 
special pentru a-i proteja în caz de 
dezastru natural - de tip cutremur, 
inundație sau alunecare de teren.

Evaluând realist acest lucru, noi 
am inițiat o serie de măsuri menite 
să ajute la conștientizarea necesitații 
acestei asigurări. De exemplu, printre 
altele, avem un plan de comunicare, care 
include și o importantă componentă 
media (TV, radio, online), care sperăm să 
ajute la creșterea interesului românilor cu 
privire la asigurarea locuinței.

Cu toate acestea, în măsura în 
care legea nu este implementată așa 
cum ea prevede - respectiv primarii nu 
își respectă obligațiile care decurg din 
această lege -, estimăm că gradul de 
cuprindere nu poate să crească prea mult 
în anul 2018.

Pentru a fi funcțională și pentru 
a îndeplini scopul pentru care a fost 
creată - acela de a proteja prin asigurarea 
obligatorie toate locuințele din România 
-,  legea trebuie modificată în sensul 
în care să se găsească alte pârghii prin 
care acest tip de asigurare să fie impus. 
În acest moment, se discută la nivelul 
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grupului de lucru instituit de către ASF 
despre modalitățile cele mai eficiente 
de implementare a legii, dar, sigur, mai 
departe, este nevoie și de o asumare 
politică.

În condițiile în care s-ar găsi soluții 
de acest tip, am putea avea, urmând 
exemplul Turciei, o creștere semnificativă 
în următorii ani, putând ajunge la un 
grad de cuprindere de 40-45%.

PRIMM: Care considerați că sunt 
principalele motive pentru care 
românii nu se asigură?

N. R.: Cred că nu este român care să nu 
știe că țara noastră este expusă celor trei 
riscuri naturale pe care PAD le acoperă. 
Cu toate acestea, există un număr 
de peste 7 milioane de locuințe încă 
neasigurate. Motivele pentru care acest 
lucru se întâmplă sunt diverse. 

În primul rând,   lipsa de informare 
în legătură cu existența acestei polițe. 
Apoi, mentalitatea că „mie nu mi se 
poate întâmpla”. Mulți nu înțeleg că orice 
regiune din România este expusă unuia 
dintre aceste riscuri sau mai multor astfel 
de evenimente. Faptul că fenomene 
naturale  de tipul cutremurului au 
severitate ridicată, dar frecvență mică, 
face ca această severitate să nu fie 
percepută corect. Nu în ultimul rând, 
faptul că autoritățile române lasă să 
se înțeleagă prin ceea ce fac în cazul 
evenimentelor mici că ar putea oferi 
cetățenilor ajutoare de stat, neștiindu-se 
că, în cazul evenimentelor de amploare, 
aceste ajutoare ar fi insuficiente pentru 
reconstrucția caselor.

PRIMM: Care sunt obiectivele PAID 
pentru 2018 în ceea ce privește 
creșterea subscrierilor și activitatea 
companiei?

N. R.: Așa cum am menționat, creșterea 
acoperirii poliței PAD este un obiectiv 
strategic pentru compania noastră. De 
aceea am investit și investim mult în 
campanii publicitare pentru informarea 
proprietarilor de locuințe despre 
necesitatea și beneficiile acestei polițe. 
În momentul de față, pe lângă alte 
proiecte și activități, avem în derulare 
o campanie publicitară care cuprinde 
atât o componentă TV, cât și una radio și 
online. Un proiect pe care îl continuăm și 
anul acesta este caravana de informare 
pe care o organizăm împreună cu ASF 
în multe localități din România și unde 
avem întâlniri cu cetățenii, explicându-
le direct caracteristicile acestui tip de 
asigurare și prevederile legale.

Pentru a face mai facil accesul 
la acest produs pentru acea parte din 
populație care este activă în mediul 
online, în acest an, dorim să dezvoltăm 
portalul de vânzări online al societății.

De asemenea, avem în vedere și 
anumite modificări legislative pe care 
le-am discutat deja cu UNSAR și ASF, ele 
făcând parte din proiectul de modificare 
a legii asigurărilor obligatorii de locuințe. 
Una dintre aceste modificări, care ar avea 
ca efect creșterea gradului de cuprindere 
în asigurarea obligatorie este dezvoltarea 
vânzării de PAD și prin alte canale, cum ar 
fi prin brokerii de asigurare.

PRIMM: Dacă ne-am confrunta cu un 
eveniment important, cum ar fi un 
cutremur de intensitate ridicată, PAID 
poate gestiona situația?

N. R.: Principalul obiectiv al PAID este să 
se asigure că, în cazul unui eveniment 
natural extrem, de tipul cutremurului, 

alunecării de teren sau inundațiilor, 
are posibilitatea să despăgubească 
persoanele asigurate.

În acest sens, ne preocupăm să 
avem în permanență fonduri, atât proprii, 
cât și din reasigurare, pentru a dispune 
de sumele necesare despăgubirilor. În 
momentul de față, avem un program 
de reasigurare cu o capacitate de 900 
milioane euro, capacitate suficientă 
pentru a asigura plata daunelor pentru 
cei care dețin o poliță PAD, pentru un 
eveniment cu o probabilitate de a se 
produce o dată la 200 de ani.

În plus, de la începutul activității 
companiei și până în prezent, 100% 
din profitul PAID a rămas în România. 
Acționarii au decis să nu ia dividende 
și profitul să fie reinvestit în totalitate și 
utilizat pentru consolidarea companiei.

De asemenea, ne preocupă și 
modul în care sunt gestionate daunele 
din punct de vedere operațional, așa 
încât am inițiat un proiect de gestionare 
a acestora în caz de dezastru major prin 
care, împreună cu UNSAR și ASF, dar și cu 
societățile care nu sunt membre UNSAR, 
încercăm să găsim cea mai eficientă 
soluție pentru plata într-un timp cât 
mai scurt a daunelor în situații în care 
am avea de gestionat un număr mult 
mai mare de dosare - de ordinul zecilor 
și chiar sutelor de mii. Intenționăm să 
finalizăm acest proiect la sfârșitul anului 
2018.

Oana RADU

În măsura în care legea 
nu este implementată așa 
cum ea prevede, estimăm 
că gradul de cuprindere nu 
poate să crească prea mult 
în anul 2018.

 [Cu o lege a asigurării 
obligatorii a locuinţei 
funcţională] am putea 
ajunge la un grad de 
cuprindere de 40-45%.

 În acest an, dorim să 
dezvoltăm portalul de 
vânzări online al societăţii.
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...1984?

Momentul când frigiderul ia 
inspirata decizie de a comanda lapte de 
capul lui, pentru că periuța de dinți a 
sesizat un deficit de calciu în organism și, 
conectată fiind la smartphone, a transmis 
toate acestea către doctorul de familie 
angajat de către compania de asigurări 
de viață unde ai o poliță încheiată - ei 
bine, acest moment e mai aproape decât 
credem.

Londra, ianuarie 2017. Pasagerii 
metroului londonez puteau admira o 
aparentă reclamă la ultima generație de 
smartwatch. Nu mică le-a fost mirarea 
când au descoperit că, de fapt, era 
reclamă la o companie de asigurări. Cei 
de la Vitality erau destul de siguri pe ei 
când afirmau că se ocupă cu... „Changing 
health and life insurance for good”. 
Cu doar 67 de lire sterline, primeai un 
Apple iWatch 2 și dreptul de a plăti, în 
rate lunare, prima la noua ta poliță de 
asigurare de viață. Prima lunară varia 
între 0 și 12,5 lire, în funcție de efortul 
fizic depus.

Frankfurt, noiembrie 
2017. Conferința anuală a EIOPA - 
supraveghetorul european în asigurări 
și pensii. Organizatorii informează pe cei 
aproape 500 de participanți că, peste 
Ocean, un alt asigurător oferă același 
Apple iWatch pentru doar 25 USD. Cu o 
condiție: clientul trebuie să facă mișcare 
în mod regulat și să permită accesul 
asigurătorului la datele de acest tip. Cu 
următoarea clauză: dacă nu reușește 
să îndeplinească baremul de activitate 
fizică impus, clientul trebuie să plătească 
prețul întreg al smartwatch-ului. Întrebați 
dacă ar accepta o asemenea ofertă, 30% 
dintre participanți răspund afirmativ. 
Organizatorii rămân perplecși. Nu par 
a se fi așteptat la un astfel de rezultat, 
crezând că nimeni nu va accepta ideea.

București, februarie 2018. Un 
bun prieten care lucrează în domeniu 
îmi prezintă, la Premiile Brokerilor de 
Asigurare, noul său model de țigară 
electronică. Foarte interesant ca și 
produs, mai ales că vine cu un feature 
interesant - îl poți conecta la telefonul 
mobil, care brusc află cât de mult a fumat 
posesorul. O aplicație păstrează toate 
aceste informații și nu văd de ce nu ar 
putea să fie, la un moment dat, conectată 
la platforma unui asigurător de viață sau 
de sănătate. Prima de asigurare ar putea 
să culiseze funcție de viciile fiecăruia. 
Literalmente.

***

Toate exemplele de mai sus 
nu sunt decât vârful unui aisberg. 
Electrocasnicele vor „vorbi între ele”, dacă 
nu o fac deja, și vor comunica mai mult 
sau mai puțin deschis cu televizorul, 
care deja știe ce programe urmărim; vor 
afla totul despre noi din social media, 
care ne cunoaște cum nici noi înșine 
nu ne cunoaștem; vor afla unde și cum 
conducem, în timp ce senzorii din 
ceasurile smart vor ști ce puls avem și 
dacă facem sport sau doar ne uităm la un 
film de groază.

Fără a ne gândi la protecția 
datelor personale, nu putem decât să 
ne imaginăm ce impact colosal va avea 

asupra lumii, în general, și industriei de 
asigurări, în particular, acest concept 
denumit IoT (Internet of Things). 

O lume a senzorilor. Cum fiecare 
pas, fiecare decizie luată, fiecare gest ar 
putea să ajute la conturarea profilului 
consumatorului și, deci, la segmentarea 
publicului țintă și la construirea unor 
produse de asigurare tailor-made.

Sunt, oare, toate acestea în 
beneficiul consumatorului? Există și în 
România o piață pentru astfel de soluții 
de asigurare? Pentru țigări electronice, 
sigur există… 

P.S.: Încă mai aveţi un cont de Facebook?

Tendinţe

ERGO Travel 
Asigurarea de asistenţă 
medicală în străinatate
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Tendinţe

Scurtă introducere: 
Dacă viitorul nu te preocupă, nu citi mai departe!

Titanicul din asigurări
Peste 65% din capitalul investit în start-up-uri vizând 

piața de asigurări se duce în zona distribuției, spune un studiu 
Accenture. Nu e deci de mirare că există mii de astfel de 
companii care pun o presiune enormă pe umerii jucătorilor 
ceva mai conservatori. Așa cum arătam la început, există deja 
site-uri comparatoare, retaileri online care vând polițe la pachet 
cu cine-știe-ce-produse, aplicații mobile care te îmbie să te 
asiguri, operatori Peer-2-Peer ce reîmpachetează conceptul 
de mutualitate cu un topping de tehnologie, brokeri digitali 
și chiar și un nou tip de concierge de asigurări numit Brolly - o 
combinație futuristă între Warren BUFFET și valetul lui BATMAN. 
Și lista poate continua.

Impactul transformării digitale depășește cu mult ideea 
de intermediere sau dez-intermediere. Distribuția „digitală” 
domină foarte puține piețe și, de multe ori, se aplică doar 
produselor simple, în mare măsură standardizate. În viața reală, 
amplitudinea transformării digitale din asigurări cuprinde toate 
verigile lanțului valoric - de la subscriere, la daune și client 
service. 

Practic, distribuția este doar vârful unui aisberg al 
schimbării, fiind interfața prin care o organizație interacționează 
cu lumea exterioară. Digitalizarea se face simțită din ce în ce 
mai mult și în adâncimea acestui ocean al asigurărilor. Căci este 
în zona de product development, în marketing, cercetare de 
piață și în daune - acolo unde digitalizarea își va produce cu 
adevărat efectele. Și totul, pentru a oferi clienților o experiență 
de calitate, unitară, continuă și… cât mai puțin costisitoare.

Studiile ne confirmă: digitalizarea influențează, creează și 
redefinește, în prezent, viitorul. Este principalul disruptor pentru 
industrie. Este, fără dubiu, o prioritate pentru organizațiile care 
nu țin neapărat să își piardă relevanța și poziția în industrie. 
Ignorând acest „aisberg al schimbărilor”, un Titanic imaginar al 
asigurărilor riscă să devină un veritabil submarin sau chiar mai 
rău, exponat într-un muzeu și subiect de studiu pentru istoricii 
pasionați de economie. 
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Cum asigurăm Lumina?
Puțini iubesc asigurările, în aceeași 

măsură în care am cunoscut puțini 
oameni obișnuiți care, în timpul liber, 
citesc cu pasiune contracte de leasing 
sau file din istoria operatorului lor 
preferat de cablu. 

Cu toate acestea, cu cât o societate 
este mai dezvoltată, cu atât mai mult 
aceeași societate se bazează tot mai mult 
pe această industrie „bombănită” de 
toată lumea. Dacă facem un experiment 
simplu și comparăm o fotografie a 
Europei văzută noaptea din satelit cu 
o fotografie cu gradul de cuprindere 
în asigurare pe continent, o să vedem, 
cu siguranță, cum stau lucrurile. Există 
o legătură clară, puternică, indivizibilă 
și indisolubilă între dezvoltarea unui 
stat și cea a industriei de asigurări - fie 
că ne place, fie că nu. O legătură direct 
proporțională, firește. O legătură care 
ne arată cum stăm cu adevărat și cum 
lumina înseamnă civilizație și civilizația, 

asigurări.

Tocmai de aceea, instituții 
internaționale precum ONU, OECD, IAIS, 
a2ii, și nu numai, publică, anual, sute, 
dacă nu mii de pagini despre concepte 
de tip inclusive insurance, organizează 
conferințe și lansează dezbateri publice. 
Pe scurt, soluții există. Luptă, oare, toate 
aceste organisme globale doar de dragul 
dezvoltării asigurărilor? Or fi epuizat 
toate celelalte teme de dezbatere? Nu 
chiar!

Luptă însă pentru tot ce înseamnă 
soluțiile de protecție pentru oameni și 
companii - ca toți să poată ajunge să 
se bazeze pe ei înșiși și să nu mai fie o 
povară pentru guverne. Adică, pentru 
ceilalți. Să poată merge înainte, indiferent 
de ce li se întâmplă. Să nu mai stea cu 
mâna întinsă, așteptând. Într-un cuvânt: 
reziliență. Pentru ca acele lumini să nu se 
stingă niciodată.

Contestând rolul acestei industrii 
a asigurărilor și mecanismele ei 
de funcționare, cu bune și cu rele, 

contestăm istoria ultimelor sute de ani. 

Contestăm, practic, civilizația modernă 

așa cum o știm. În fapt însă, nici nu prea 

merită să ne pierdem timpul contestând - 

pentru că aceeași industrie trece printr-o 

schimbare de proporții, riscând altfel să 

intre direct în cărțile de istorie, alături de 

cafeneaua celebră unde a început totul. 

P.S.: Și nu, cafeneaua nu e în București. Din 
păcate...

Articolele din secţiunea Tendinţe sunt 
realizate de Alexandru CIUNCAN.
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Asigurări „la cerere”. 
Cum arată viitorul?

Am avut oportunitatea de a 
participa la toate întâlnirile elitei 
asigurătorilor și intermediarilor din 
România, din ciclul XPRIMM Forecast 
Meeting. Pe scurt, CEO, membri în board-
uri, șefi de asociații profesionale, avocați 
și alți furnizori de servicii care doresc să 
se exprime, să își facă noi prieteni sau 
să reînnoiască relațiile cu cei vechi - un 
veritabil think tank constituit ad-hoc.

La începutul anului acesta însă, 
ceva a fost diferit - deși recunosc că am 
mers pe ideea unei evoluții și nicidecum 
a unei revoluții în conturarea agendei. 
A fost unul dintre rarele momente când 
cineva nu numai că a văzut elefantul 
din cameră, dar l-a și „prezentat”. Un 

bun avocat - probabil, fără teama de 
a-și pierde clienții -, a declarat sus și tare 
că industriei de asigurări din România 
îi trebuie nici mai mult, nici mai puțin 
decât... spirit inventiv. Să vină cu ceva 
nou. Să se uite în viitor, la ce se întâmplă 
în jur, la direcția în care merg lucrurile.

Viitorul în asigurări este 
deja aici

Nu de alta, dar, în timp ce noi 
ne dăm peste cap reinventând apa 
caldă, reanalizând aceleași tendințe 
sau căutând veșnicul potențial, alte 
țări au trecut de etapa în care doar se 
gândesc la viitor,  și  au început deja 
să-l pună în practică. Toate aceste idei 

Alexandru D. CIUNCAN
Secretar General, APPA - 
Asociaţia Pentru Promovarea Asigurărilor

- care pot părea îndepărtate, dar care 
sunt deja aici -, se rotesc, în principiu, 
în jurul conceptelor de Inclusive 
Insurance (un fel de microinsurance 
reinventat), InsurTech (o combinație 
interesantă între Insurance și Technology, 
pe modelul FinTech), BigData, 
Blockchain, Peer2Peer și, preferatul 
meu, viitorul asigurărilor pentru cei 
din generația Millenials: On Demand 
Insurance (ODI). 

Simplificând însă, iată conceptul 
de ODI: de ce un simplu consumator 
neinteresat și câtuși de puțin impresionat 
de mecanismele complexe de sorginte 
mai mult sau mai puțin actuarială, prin 
care se formează prețul unei asigurări, 
trebuie să plătească pentru protejarea 
bunurilor din casa lui, chiar și când este 
acasă și, evident, nu prea are nevoie de 
acest serviciu? Sau de ce ar plăti pentru 
protecția la furt a unui telefon mobil, 
când el se află pe noptieră? Ei bine, nu 
trebuie. Sau, cel puțin, nu mai trebuie. 
Plătești cât consumi sau, mai bine zis, cât 
folosești un anumit serviciu. Exact așa 
cum funcționează polițele de asigurare 
auto de tip Pay As You Drive.

Tehnologii mobile pentru 
„generații mobile”

Catalizatori ai trecerii la asigurări 
„la cerere” sunt tehnologiile mobile, dar 
și dorința unei noi generații de clienți de 
a primi altceva în schimbul unei clasice 
prime. Li se alătură faptul că dezvoltarea 
asigurărilor în forma lor actuală pare a fi 
atins un impas.

Desigur, nu sunt toate bune și 
frumoase. Orice dezvoltare vine și 
cu noi provocări pentru industrie și, 
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respectiv, potențiale dezavantaje pentru 
consumatori. Le putem analiza din multe 
perspective. În mod cert însă, viitorul 
este aici, și nu în polițele încheiate pe 
tipizate A4, semnate și ștampilate de 
toate părțile, care prind clientul într-un 
contract rigid, de neînțeles și în raport 
cu care are extrem de puțină putere 
de negociere. Un bun exemplu de ODI 
este TROV (www.trov.com), o companie 
care activează în Marea Britanie, dar 
și în Australia. TROV se laudă că vor 
reinventa asigurările pentru generația 
„mobilă”, oferind o alternativă pentru cei 
care nu vor să aibă de-a face cu polițe 
complicate.

O aplicație mobilă cu 
propria companie de 
asigurări, nu invers

Am început cu Asigurările „la 
cerere” (On-Demand Insurance) - ceva cu 
totul nou în peisajul serviciilor financiare. 
Iată însă că nu numai noutățile pot 
deveni subiect de dezbatere. O idee 
ceva mai veche, dar reîmpachetată 
într-un ambalaj de tehnologii mobile și 
asezonată cu un strop de AI (Artificial 
Intelligence), a ajuns acum să fie 
considerată echivalentul Uber sau AirBnb 
pentru industria asigurărilor: Lemonade 
(SUA).

Fondat de foști executivi din 
asigurările „tradiționale”, Lemonade 
merge contra curentului și, în loc să fie o 
companie de asigurare care își lansează 
propria aplicație de telefon mobil, este, 
de fapt, o aplicație mobilă care și-a 
deschis propria companie de asigurări. 
Fără sedii, fără forță proprie de vânzări, 
fără nimic - dar cu licența de a opera în 
câteva state din America și cu reasigurare 
solidă. Foarte pe scurt, Lemonade oferă 
asigurări de locuințe printr-o aplicație 
mobilă pe conceptul Peer2Peer. Cu 
alte cuvinte, o mutuală cu un layer de 
tehnologie deasupra sa.

Rolul distribuitorilor îl joacă o 
redutabilă „echipă” de ChatBots, care 
învață în mod activ din conversațiile 
purtate cu clienții. De daune, se ocupă 

un alt bot, „A.I. Jim”, ironie fină la adresa 
colosului AIG. În plus, Lemonade nu are 
CEO, ci un... Chief Lemonade Maker. Fără 
glumă.

Dar povestea merge mai departe: 
durează 90 de secunde să închei o 
poliță și nu ai de-a face decât cu o 
fereastră de chat. Și, dacă nu era de 
ajuns, Lemonade se laudă că a plătit 
o daună, pentru o haină furată în New 
York, în 3 secunde din momentul în 
care asiguratul a notificat compania. 
Aplicația, mai bine zis. Fără documente, 
fără nimic, doar cu fotografii sau filme 
făcute cu smartphone-ul clientului. 
Firește, lucrurile nu merg mereu așa, dar,  
oricum...

Lemonade, un model de 
business SF

Ca model de business, Lemonade 
este iarăși demn de un episod din 
„Star Trek”: 20% din prima de asigurare 
colectată este fee-ul companiei, iar 
restul înseamnă rezerve și reasigurare. 
Ceea ce rămâne după plata daunelor 
se numește GIVEBACK și este dat unor 
fundații non-profit pe care clientul și le 
alege la încheierea poliței. Astfel, în 2017, 
Lemonade a donat 10,2% din veniturile 
sale către 14 ONG-uri caritabile. Sună SF, 
nu-i așa?

Lemonade este, ca și Uber, o 
monedă cu două fețe. Admirat și 
promovat, dar și contestat deopotrivă, 
modelul de business promovat de 
companie a fost considerat de specialiști 
ba inovator, ba o palidă copie epigonică 
a conceptului mutualității - depinde 
de interlocutor. Cert este că germanii 
de la ALLIANZ, recunoscuți pentru 
„dinamismul lor conservator”, au decis 
să treacă rapid peste toate aceste 
dezbateri filosofice și au investit deja în 
companie. Vestea bună e că, până ajung 
și în Europa, puteți să descărcați aplicația 
Lemonade și să vă jucați cu ea. Sau să 
intrați aici: www.lemonade.com. Sau, 
chiar mai bine, să vă gândiți cum putem 
să dezvoltăm ceva similar și în România. 
Succes!

EXECUTIVE SUMMARY, pentru cei 
mai ocupați dintre noi: dacă focusul pe 
client este doar un slogan, digitalizarea 
- parte a unui exercițiu de compliance, 
iar conceptul de InsurTech se aplică 
numai în Europa de Vest, puteți deja să 
vă gândiți la un rebranding. Nu de alta, 
dar, printre numele care se potrivesc 
companiei unde lucrați, se regăsesc 
KODAK, POLAROID sau BLACKBERRY 
Asigurare-Reasigurare. Fiecare dintre 
aceste branduri, căci cam atât a rămas 
din ele, a avut propriile scuze pentru 
ratarea absolută și desăvârșită a unor 
tendințe majore.

P.S.: Cum un simplu manifest pentru 
reformarea ofertei de asigurare din 
România nu poate ajuta decât, poate, la 
nivel pur conceptual - am demarat, sub 
egida ApPA - Asociaţia pentru Promovarea 
Asigurărilor, un think tank având drept 
principală temă de cercetare și dezbatere 
modul în care se poate face trecerea la o 
nouă generaţie de produse de asigurare, 
în beneficiul consumatorului român, dar și 
creșterea acoperirii prin produse de profil, 
în general. Pentru cei interesaţi: așteptăm 
idei, propuneri și teme de cercetare și 
dezbatere! 



ERGO Residence 
Asigurarea de locuinţe 
şi bunuri casnice
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Profil Regional

ECE - Portofoliu agregat de PBS (%)

31.12 mld. 
euro

Viață 36.54%
Property 12.66%
CASCO 12.89%
RCA 22.02%
Răspunderi 3.27%
Alte clase AG 12.62%

ECE - Portofoliu agregat de daune (%)

21,93 mld. 
euro

Viață 45.07%
Property 8.77%
CASCO 13.21%
RCA 20.44%
Răspunderi 2.09%
Alte clase AG 10.41%

Anul 2017

Piețele ECE: în urcare

Europa Centrală și de Est (ECE) – o regiune de extremă 
diversitate, în care își găsesc locul pieţe mici, cu un volum 
total de subscrieri de dimensiunile unei companii de 
talie medie din România, sau grupuri de asigurări care 
subscriu, singure, mai mult decât o piaţă relativ mare din 
regiune. În acest peisaj eclectic, elementul de coeziune 
este „tinereţea” tuturor acestor pieţe în raport cu cele 

din Vestul continentului. Cât privește diferenţele, dincolo de cele evident derivate 
din dimensiunile economiilor de care sunt legate, nenumăraţi alţi factori, printre care 
cei culturali, joacă un rol deloc neglijabil, concurând la conturarea unui peisaj plin de 
culoare. 

Daniela GHEȚU
Editorial Director

Vlad BOLDIJAR
Redactor Șef

Economiile ECE au parcurs în 2017 
unul dintre cei mai buni ani de după 
criza din 2009 - 2010, sunt de acord 
analiștii de specialitate. Chiar dacă pe 
finalul de an ritmul de creștere s-a mai 
atenuat, rezultatul de ansamblu a depășit 
așteptările. În fapt, mai multe instituții 
financiare globale și-au revizuit în sens 
pozitiv previziunile pentru sfârșitul anului 
pe măsură ce rezultatele trimestriale 
confirmau persistența climatului de 
efervescență economică în regiune.

Funcție de componența atribuită 
regiunii ECE, creșterea PIB-ului regional 
în 2017 este estimată între 3,8% și 4,7%. 
România a realizat de departe cea mai 
bună performanță, cu o rată de creștere 
a PIB de peste 6%, în timp ce Polonia, 
Ungaria și Cehia – cele mai mari trei 
economii din regiune, au raportat creșteri 
economice de peste 4%, arată un recent 
raport ABN AMRO. Cererea puternică din 
partea zonei euro, partener comercial 
principal al regiunii; investițiile în plină 
expansiune; încălzirea piețelor forței de 
muncă; politica monetară acomodantă 
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Țara Prime brute subscrise Evoluție Daune plătite Evoluție Cota de piață regională

2017 2016 2017 2016 2017 2016

mil. euro mil. euro % mil. euro mil. euro % % %

Albania  121.80  113.64 7.18  36.02  31.39 14.75  0.34  0.35 

Bosnia  349.33  324.13 7.77  135.83  125.62 8.13  0.97  1.00 

Bulgaria  1,125.50  1,046.99 7.50  531.52  506.93 4.85  3.12  3.23 

Cehia  5,905.94  5,448.43 8.40  3,790.87  3,542.47 7.01  16.35  16.82 

Croația  1,205.26  1,159.09 3.98  680.55  629.54 8.10  3.34  3.58 

Estonia  427.23  388.00 10.11  239.60  231.84 3.35  1.18  1.20 

Kosovo  87.42  83.84 4.27  46.00  38.60 19.17  0.24  0.26 

Letonia  646.03  532.36 21.35  361.61  313.54 15.33  1.79  1.64 

Lituania  792.60  709.81 11.66  455.33  372.67 22.18  2.19  2.19 

Macedonia  146.24  141.86 3.09  58.18  58.65 -0.80  0.40  0.44 

Muntenegru  81.77  80.16 2.00  35.70  34.18 4.46  0.23  0.25 

Polonia  14,949.69  12,667.08 18.02  9,551.91  8,290.54 15.21  41.39  39.11 

România  2,124.95  2,088.92 1.72  1,106.51  960.15 15.24  5.88  6.45 

Serbia  785.78  721.93 8.85  311.13  270.37 15.08  2.18  2.23 

Slovacia  2,135.07  1,966.67 8.56  1,197.21  1,166.36 2.64  5.91  6.07 

Slovenia  2,179.29  2,066.05 5.48  1,496.97  1,373.65 8.98  6.03  6.38 

Ungaria  3,057.15  2,848.35 7.33  1,898.50  1,723.85 10.13  8.46  8.79 

Total ECE  36,121.04  32,387.31 11.53  21,933.45  19,670.34 11.51  100.00  100.00 

Europa Centrală și de Est - Date agregate

Top 5 piețe ECE ca PBS (milioane euro) & cote de piață (%)

36,12 mld. 
euro

Polonia   14,950      

Cehia   5,906      

Ungaria   3,057   

Slovenia   2,179     

Slovacia   2,135      

41.39%

16.35%

8.46%

6.03%

5.91%

21.85%Alte piețe

și stimulentele fiscale în zonă au fost 
principalele motoare ale înfloririi 
economiilor ECE. Totuși, acest tablou 
luminos, are și câteva zone de umbră 
date de instabilitatea politică în creștere, 
în unele țări, sau de politici fiscale pro-
ciclice practicate în altele.

Pentru moment, șomajul a atins un 
minimum multianual în toată regiunea. 
O situație mai bună a ocupării forței de 
muncă a condus la creșterea salariilor 
reale și a veniturilor gospodăriilor, 
stimulând consumul privat. Merită 
subliniat însă că scăderea șomajului 
nu reprezintă numai efectul creșterii 
economice, ci și un rezultat al trendurilor 

demografice cum ar fi forța de muncă 
în scădere, îmbătrânirea populației 
și emigrația constantă, factori care ar 
putea deveni amenințări reale pentru 
economiile regiunii. La scară macro, 
investițiile și exporturile au înregistrat, de 
asemenea, o redresare în 2017, susținută 
de creșterea în zona euro, de intrările 
masive ale fondurilor UE, precum și de 
ratele scăzute ale dobânzilor.

Prognozele pentru 2018 sunt 
optimiste, estimându-se o creșterea 
economică robustă în regiune, în 
pofida volatilității politice. Totuși, 
analiștii previzionează un ritm mai 
puțin spectaculos, pe măsură ce inflația 

crește iar impactul stimulilor fiscali se 

atenuează. Este de așteaptat ca România 

să rămână economia cu cea mai rapidă 

creștere și în 2018, urmată de Polonia și 

Slovenia. La celălalt capăt al spectrului, 

prognozează unii analiști, Croația ar 

putea fi „codașa” regiunii în 2018.

Piața de asigurări ECE în 
2017

Piețele de asigurări din regiune 

au beneficiat de impulsul economic 

și au încheiat anul 2017 cu o creștere 

medie a PBS de 11,5%, până la 36,2 

miliarde euro. Cea mai mare parte a 

Profil Regional
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Portofoliile piețelor de asigurare din Europa Centrală și de Est     
Media ECE
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17% 13% 7% 43% 19%2%
39% 10% 12% 24% 11%3%

21% 12% 20% 39% 6%2%
24% 18% 8% 34% 13%2%
50% 14%12% 15% 5%3%

30% 12% 12% 11% 33%3%

49% 19% 8% 7%16% 1%

surplusului de trei miliarde euro față de 
subscrierile din 2016 a venit, după cum 
era de așteptat, din piața poloneză, care 
rămâne liderul necontestat al regiunii, 
reprezentând 41,4% din totalul PBS. Dacă 
Polonia a furnizat circa 61% din creșterea 
volumului PBS, locurile doi și trei au 
aparținut Cehiei (12% din creșterea PBS) 
și Ungariei (5,6% din creșterea PBS), 
respectând practic ierarhia Top 5. În 
sfârșit, ultimele trei piețe cu contribuții 
de peste o sută de milioane la creșterea 
regională a PBS au fost Slovacia, Slovenia 
și Letonia.

Privind la „meritele” diverselor 
linii de asigurări, nu este de mirare că 
cel mai puternic impuls dat creșterii 
regionale a venit dinspre segmentul de 
asigurări generale, care a furnizat prime 
suplimentare în valoare de 2,85 miliarde 
euro, aproape jumătate din acest volum 
datorându-se liniei de asigurări RCA. 

Merită remarcat și faptul că tot 
de 11,5% a fost și rata de creștere a 
daunelor plătite. În termeni absoluți, 
segmentele de asigurări de viață și de 
asigurări generale au contribuit aproape 
în mod egal la creșterea cheltuielilor 
cu despăgubirile. Deși după o perioadă 
plină de evenimente meteorologice 
extreme, cum a fost anul 2017, ar fi fost 

de așteptat o creștere semnificativă 

a daunelor pe liniile de asigurare a 

proprietății, cea mai mare contribuție la 

cheltuielile suplimentare de despăgubire 

ale asigurătorilor din ECE a aparținut de 

fapt liniilor auto, în particular clasa RCA. 

Având în vedere penetrarea scăzută a 

asigurărilor de locuințe în majoritatea 

țărilor ECE, furtunosul 2017 nu a dus la o 

creștere semnificativă a daunelor plătite 

pentru clasa de asigurări de incendiu.

Rezultatele regionale arată o 

evoluție pozitivă în toate țările în 

termenii evoluției PBS. Patru piețe - 

Polonia și cele trei state baltice - au 

raportat rate de creștere dublu-digit, care 

pentru Polonia și Letonia au înregistrat 

valori de aproximativ 20%.

Datorită puternicei creșteri 

înregistrate anul trecut, Polonia a reușit 

să-și mărească cota de piață regională 

cu aproximativ 2 puncte procentuale, 

până la 41,4%, revenind astfel aproape 

la punctul de maxim istoric al ponderii 

sale pe piața regională. Celelalte piețe 

din Top 5 și-au menținut aproape 

neschimbată cota din piața regională, 

în timp ce România, clasându-se pe 

locul 6, a pierdut aproximativ 0,5 puncte 

procentuale.

Campionii ECE
Chiar dacă aparent piața de 

asigurări ECE pare a se afla sub dominația 

brandurilor de top din Europa de Vest, 

nume ca ALLIANZ, GENERALI, UNIQA, VIG 

etc. regăsindu-se peste tot în regiune, 

trebuie spus că există și câțiva jucători 

locali remarcabili, cu un cuvânt greu de 

spus în dinamica pieței regionale.

PZU

Fără îndoială, grupul polonez PZU 

este cel mai mare jucător nu numai în 

Polonia, dar și în ECE. Companiile sale 

membre - PZU (asigurări generale) și 

PZY Życie (asigurări de viață) domină 

clasamentele regionale, cu valori ale 

PBS care aproape echivalează cu totalul 

primelor subscrise pe respectivele 

segmente de a doua piață din ECE, Cehia. 

Grupul include zeci de companii care 

acționează în domeniul asigurărilor, 

pensiilor private, managementului 

activelor și piețelor bancare, precum și în 

domeniul serviciilor medicale, imobiliar 

etc. În ultimii ani, PZU a început să-și 

extindă afacerile pe plan internațional, 

amprenta sa geografică acoperind 

pentru moment, statele baltice și 

Ucraina.

Profil Regional
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DATE MACRO 2017
Europa Centrală și de Est & Sud-Estul Europei

Albania

11.8
 4,095     
 121.8     
1.03%
42

Bosnia

16.0
 4,560     
349.3
2.18%
100 

Muntenegru

4.2
6,772
81.8
1.94%
131

Serbia

37.7
5,366     
785.8     
2.08%
112

Croatia

48.4     
11,661          
1,205.3          
2.49%
290

Cehia

197.4     
18,665     
5,905.9     
2.99%
 558     

Slovenia

43.3
20,949     
2,179.3     
5.04%
1,055

Polonia

475.3
12,516     
 14,949.7     
3.15%
394

PIB, preţuri curente (mld. euro)
PIB/capita, preţuri curente (euro)
Prime brute subscrise (mil. euro)
Grad de penetrare în asigurări (% în PIB)
Densitatea asigurărilor (euro/locuitor)

Letonia

26.9
13,769     
646.0
2.41%
331
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Estonia

23.0     
17,571     
 427.2     
1.86%
326

Bulgaria

50.4
7,142     
1,125.5     
2.23%
159

Grecia

177.7
16,506
3,785.3
2.13%
352

Lituania

41.9
14,817     
792.6     
1.89%
281

Cipru

18.9
22,119
813.6
4.31%
954

Slovacia

85.0
15,644     
2,135.1     
2.51%
393

Ungaria

123.1     
12,556     
3,057.1     
2.48%
312

Kosovo

 6.4     
3,436
87.4
1.36%
47

Turcia

685.1
8,478
10,291.3
1.50%
127

Macedonia

10.1
4,885
146.2
1.45%
70

România

187.5     
9,543     
2,124.9     
1.13%
108

Sursa tuturor datelor:

 Xprimm Insurance Report FY2017 

(www.xprimm.com).
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Țara Prime brute subscrise Evoluție Daune plătite Evoluție Pondere în total PBS Cota de piață regională

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

mil. euro mil. euro % mil. euro mil. euro % % % % %

Albania  9.06  7.23  25.27      1.98  1.35  47.10      7.44  6.36  0.07  0.06 

Bosnia  71.20  66.09  7.72      28.62  24.14  18.58      20.38  20.39  0.54  0.54 

Bulgaria  229.68  218.88  4.93      94.32  87.65  7.62      20.41  20.91  1.74  1.78 

Cehia  2,254.54  2,205.45  2.23      1,669.27  1,668.67  0.04      38.17  40.48  17.08  17.92 

Croația  391.31  386.09  1.35      273.12  241.79  12.96      32.47  33.31  2.96  3.14 

Estonia  91.26  85.65  6.55      58.17  54.89  5.97      21.36  22.07  0.69  0.70 

Kosovo  2.50  2.60 -3.85      na  na  -        2.86  3.10  0.02  0.02 

Letonia  145.06  123.71  17.26      90.68  73.16  23.95      22.45  23.24  1.10  1.00 

Lituania  231.35  246.72 -6.23      151.38  113.83  32.99      29.19  34.76  1.75  2.00 

Macedonia  23.52  21.01  11.93      4.11  3.37  21.84      16.08  14.81  0.18  0.17 

Muntenegru  14.16  13.70  3.41      6.17  3.96  55.78      17.32  17.09  0.11  0.11 

Polonia  5,888.66  5,392.56  9.20      4,880.17  4,132.97  18.08      39.39  42.57  44.62  43.80 

România  441.77  371.75  18.84      218.50  158.16  38.15      20.79  17.80  3.35  3.02 

Serbia  192.09  187.31  2.55      76.87  52.07  47.63      24.45  25.95  1.46  1.52 

Slovacia  1,073.21  964.12  11.32      680.16  660.01  3.05      50.27  49.02  8.13  7.83 

Slovenia  653.53  606.55  7.75      477.02  423.39  12.67      29.99  29.36  4.95  4.93 

Ungaria  1,485.78  1,411.10  5.29      1,175.40  1,094.81  7.36      48.60  49.54  11.26  11.46 

Total ECE  13,198.68  12,310.52  7.21      9,885.95  8,794.22  12.41      36.54  38.01  100.00  100.00 

Europa Centrală și de Est - Asigurări de viață

Asigurări de viață  - Top 5 piețe ECE ca PBS (mil. euro) & cote de piață (%)

13,19 mld. 
euro

 Polonia  5,889          

 Cehia  2,255         

 Ungaria   1,486          

 Slovacia    1,073          

 Slovenia    654          

44.62%

17.08%

11.26%

8.13%

4.95%

13.96%Alte piețe

Grupul PZU a încheiat anul 2017 
cu rezultate record: un volum PBS de 
5,46 miliarde euro, cu 13,0% mai mult 
față de anul precedent, în timp ce 
profitul net consolidat al grupului a 
crescut de asemenea cu 78,3% y-o-y, 
la aproximativ 1 miliard euro, în ciuda 
daunelor mari produse de evenimentele 
meteorologice. Cota de piață a PZU 
pe piața internă a atins 35,8% pentru 
activitatea directă de asigurări generale, 
în timp ce pe partea de asigurări de viață 
a ajuns la 45,8%.

Creșterea tarifelor, precum și un 
număr mai mare de polițe vândute 

pentru asigurarea RCA, ca și creșterea 
vânzărilor în asigurări individuale de 
viață, în special pe segmentul produselor 
UL distribuite de canalul bancar, au 
fost principalele motoare ale creșterii 
subscrierilor grupului. Pe de altă parte, 
profitabilitatea ridicată a portofoliului de 
asigurări auto a fost unul dintre factorii 
care au alimentat rentabilitatea record.

Creșterea ROE la peste 22%, 
creșterea cotei sale de piață pe piața 
internă și reducerea cheltuielilor 
administrative la 6,5% reprezintă câteva 
din principalele obiective ale strategiei 
Grupului PZU pentru 2017-2020.

TRIGLAV

TRIGLAV este principalul grup 
financiar, de asigurări din Slovenia, cu 
o cotă de piață de 36%, și din regiunea 
Adriatică (20%), și unul dintre cele mai 
importante grupuri din Europa de Sud-
Est. Zavarovalnica TRIGLAV, compania 
mamă a grupului TRIGLAV, operează pe 
șapte piețe și în șase țări. În 2017, grupul 
și-a îmbunătățit poziția pe piețele croate 
și sârbe, în timp ce pe alte piețe și-a 
menținut în mare parte poziția sau cota 
de piață din anul precedent.

Grupul TRIGLAV a generat un profit 
brut de 84,4 milioane euro în 2017, 
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Țara Prime brute subscrise Evoluție Daune plătite Evoluție Pondere în total PBS Cota de piață regională

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

mil. euro mil. euro % mil. euro mil. euro % % % % %

Albania  112.74  106.41  5.95      34.04  30.04  13.29      92.56  93.64  0.49  0.53 

Bosnia  278.13  258.04  7.79    107.20  101.48  5.64    79.62  79.61  1.21  1.29 

Bulgaria  895.83  828.12  8.18    437.20  419.28  4.27    79.59  79.09  3.91  4.12 

Cehia  3,651.40  3,242.98  12.59    2,121.60  1,873.80  13.22    61.83  59.52  15.93  16.15 

Croația  813.94  773.00  5.30    407.43  387.75  5.07    67.53  66.69  3.55  3.85 

Estonia  335.97  302.35  11.12    181.43  176.95  2.53    78.64  77.93  1.47  1.51 

Kosovo  84.92  81.24  4.53      42.15  36.87  14.32      97.14  96.90  0.37  0.40 

Letonia  500.98  408.65  22.59    270.93  240.38  12.71    77.55  76.76  2.19  2.04 

Lituania  561.25  463.09  21.20    303.95  258.83  17.43    70.81  65.24  2.45  2.31 

Macedonia  122.72  120.85  1.55      54.07  55.28 -2.18      83.92  85.19  0.54  0.60 

Muntenegru  67.61  66.47  1.71    29.53  30.22 -2.27    82.68  82.91  0.29  0.33 

Polonia  9,061.03  7,274.52  24.56    4,671.74  4,157.56  12.37    60.61  57.43  39.53  36.23 

România  1,683.17  1,717.17 -1.98    888.01  801.99  10.73    79.21  82.20  7.34  8.55 

Serbia  593.69  534.62  11.05    234.26  218.30  7.31    75.55  74.05  2.59  2.66 

Slovacia  1,061.86  1,002.55  5.92      517.04  506.35  2.11      49.73  50.98  4.63  4.99 

Slovenia  1,525.75  1,459.50 4.54  1,019.95  950.26 7.33  70.01  70.64  6.66  7.27 

Ungaria  1,571.36  1,437.25  9.33    723.10  629.04  14.95    51.40  50.46  6.86  7.16 

Total ECE  22,922.36  20,076.80  14.17      12,043.64  10,874.40  10.75      63.46  61.99  100.00  100.00 

Europa Centrală și de Est - Asigurări generale

Asigurări generale  - Top 5 piețe ECE ca PBS (mil. euro) & cote de piață (%)
 Polonia    9,061         

 Cehia    3,651          

 România    1,683         

Ungaria   1,571          

Slovenia    1,526        

39.53%

15.93%

7.34%

6.86%

6.66%

23.69%Alte piețe

22,92 mld. 
euro

performanță financiară atinsă în pofida 

anului costisitor în termeni NatCat, 

datorită creșterii substanțiale a PBS și 

unui bun control al costurilor. Astfel, 

subscrierile TRIGLAV au totalizat la nivel 

de grup 1 miliard euro (PBS asigurări, 

co-asigurări și primiri în reasigurare), 

ponderea primelor scrise pe piețele din 

afara Sloveniei ridicându-se la 17,7%. 

Grupul TRIGLAV include și o companie 

de reasigurare, TRIGLAV Re. Înființată la 

sfârșitul anului 1998, compania a furnizat 

5,5% din volumul PBS la nivel de grup.

În 2017, atât S&P Global Ratings, 

cât și A.M.Best au reafirmat ratingurile 

de credit „A”, cu o perspectivă stabilă pe 
termen mediu pentru TRIGLAV.

SAVA Re Group

SAVA Re este cea mai mare 
companie de reasigurări cu sediul în 
ECE, fondată în 1975. Partea de asigurări 
a grupului SAVA Re cuprinde - în plus 
față de societatea mamă SAVA Re - șapte 
asigurători cu sediul în Slovenia și în alte 
țări din regiunea Adriatică, și o companie 
de pensii cu sediul în Slovenia.

În anul 2017, SAVA Re Group a 
înregistrat PBS de 517,23 milioane euro, 
cu 5,5% mai mult anual. Primele brute 
subscrise pe segmentul de reasigurare 

au crescut cu 3,8% y-o-y, până la 98,22 

milioane euro. Grupul a generat un profit 

net de 31,1 milioane euro. 

La sfârșitul anului 2017, SAVA 

Re a sărbătorit 40 de ani de activitate. 

Pentru următorii ani, grupul și-a stabilit 

obiective ambițioase, printre care 

progresul pe calea spre digitizare, 

modernizare tehnologică și dezvoltare 

durabilă. SAVA Re urmărește o creștere 

organică mai mare în afara Sloveniei și, 

până la sfârșitul anului 2019, se așteaptă 

ca procentul veniturilor din prime scrise 

de filialele sale non-slovene să crească 

în comparație cu activitatea generată în 
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Țara Prime brute subscrise Evoluție Pondere în total PBS Pondere în PBS AG Cota de piață regională

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

mil. euro mil. euro % % % % % % %

Albania  74.93  70.29  6.60    61.52  61.85  66.46  66.06  0.94  1.04 

Bosnia  174.93  163.12  7.24    50.07  50.33  62.89  63.22  2.20  2.40 

Bulgaria  338.62  317.56  6.63    30.09  30.33  37.80  38.35  4.26  4.68 

Cehia  870.88  791.26  10.06    14.75  14.52  23.85  24.40  10.95  11.66 

Croația  272.75  270.28  0.91    22.63  23.32  33.51  34.96  3.43  3.98 

Estonia  93.06  79.00  17.79    21.78  20.36  27.70  26.13  1.17  1.16 

Kosovo  54.69  52.40  4.36      62.56  62.50  64.40  64.50  0.69  0.77 

Letonia  71.81  53.19  34.99    11.12  9.99  14.33  13.02  0.90  0.78 

Lituania  215.65  155.96  38.27    27.21  21.97  38.42  33.68  2.71  2.30 

Macedonia  66.16  62.73  5.46      45.24  44.22  53.91  51.91  0.83  0.92 

Muntenegru  34.77  35.23 -1.31    42.53  43.95  51.44  53.01  0.44  0.52 

Polonia  3,550.81  2,635.82  34.71    23.75  20.81  39.19  36.23  44.64  38.85 

România  836.85  921.88 -9.22    39.38  44.13  49.72  53.69  10.52  13.59 

Serbia  269.94  245.14  10.11    34.35  33.96  45.47  45.85  3.39  3.61 

Slovacia  306.79  281.12  9.13      14.37  14.29  28.89  28.04  3.86  4.14 

Slovenia  233.94  225.63 3.69  10.73  10.92  15.33  15.46  2.94  3.33 

Ungaria  487.08  423.12  15.12    15.93  14.85  31.00  29.44  6.12  6.24 

Total ECE  7,953.66  6,783.75  17.25      22.02  20.95  34.70  33.79  100.00  100.00 

Europa Centrală și de Est - Asigurări RCA

Slovenia. Pe lângă creșterea organică, 
grupul este interesat și de achiziții, 
căutând oportunități de creștere a 
prezenței sale regionale și de extindere 
a segmentelor de afaceri, cum ar fi 
serviciile de pensii și de sănătate și 
serviciile de asigurări auxiliare.

În noiembrie 2017, STANDARD & 
POOR's și A.M.Best și-au afirmat ratingul 
pentru SAVA Re, la A-/a-, perspectivă 
stabilă. 

Asigurări de viață în ECE
Asigurările de viață au înregistrat, 

în medie, o creștere anuală a PBS de 
7,2% în 2017, până la 13,2 miliarde 
euro. Aproape 45% din acest total a 
fost furnizat de piața poloneză. În topul 
piețelor de specialitate din regiune 
a doua poziție revine Cehiei (cotă de 
piață de 17%), urmată de Ungaria 
(11,26%). Republica Slovacă și Slovenia 
completează Top 5 regional. În ansamblu, 
aceste cinci piețe reprezintă aproximativ 
86% din subscrierile regionale pentru 
asigurări de viață.

În multe țări din regiune creșterea 
asigurărilor de viață a fost alimentată 
de intensificarea activității de creditare 

bancară și, implicit, de distribuția 
bancassurance. Totodată, produsele 
unit-linked au continuat să devină tot 
mai populare, deci o sursă consistentă de 
creștere a piețelor asigurărilor de viață 
din regiune, Polonia fiind unul dintre 
primele exemple în acest sens.

O conștientizare crescândă 
a necesității economisirii și a 
oportunităților pe care produsele de 
asigurări de viață le aduc în acest sens 
a fost unul dintre factorii de creștere 
raportați de reprezentanții mai multor 
piețe, ceea ce îndreptățește așteptări 
pozitive și pentru viitor. Dacă, adăugat 
la această schimbare de comportament, 
stimulentele fiscale ar încuraja 
economisirea, perspectivele se pot 
îmbunătăți în mod semnificativ. Un 
exemplu în acest sens este majorarea cu 
peste 17% a subscrierilor pe segmentul 
asigurărilor de viață din Letonia, țară în 
care modificările legislative introduse 
prin noua reformă fiscală au contribuit 
substanțial la creșterea interesului în 
acest domeniu, după cum a declarat 
reprezentantul asociației asigurătorilor.

Cu toate acestea, pentru 
majoritatea piețelor din ECE, 2017 a 
reprezentat un an „liniștit” în ceea ce 

privește segmentul asigurărilor de viață, 
fără evoluții spectaculoase. Cele mai 
mari rate de creștere au fost înregistrate 
pe piețe unde asigurările de viață 
totalizează volume foarte mici, ceea ce 
înseamnă că ratele de creșetere mari 
(ex. Albania 25%, Macedonia 12%) nu 
au schimbat, de fapt, mai nimic în ceea 
ce privește structura respectivelor piețe. 
România este probabil singurul exemplu 
al unei piețe în care rata mare de creștere 
înregistrată în asigurările de viață, 
peste media pieței, a permis o creștere 
vizibilă a cotei segmentului în portofoliul 
general.

Asigurări generale în ECE
Asigurările generale au reprezentat 

aproximativ 63,5% din portofoliul 
de asigurări ECE în 2017, câștigând 
aproximativ 1,5 puncte procentuale în 
pondere, aproape în întregime datorită 
creșterii activității RCA. Per total, PBS de 
asigurări generale a atins cifra de 22,92 
miliarde euro, cu 14,17% mai mult y-o-y, 
ceea ce înseamnă, în termeni absoluți, un 
plus de aproximativ 2,85 miliarde euro, 
comparativ cu volumul total al anului 

2016.
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Țara Prime brute subscrise Evoluție Pondere în total PBS Pondere în PBS AG Cota de piață regională

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

mil. euro mil. euro % % % % % % %

Albania  5.47  5.35  2.08    4.49  4.71  4.85  5.03  0.12  0.13 

Bosnia  30.90  29.43  5.00    8.85  9.08  11.11  11.41  0.66  0.73 

Bulgaria  289.47  261.74  10.59    25.72  25.00  32.31  31.61  6.22  6.50 

Cehia  716.80  622.98  15.06    12.14  11.43  19.63  19.21  15.40  15.47 

Croația  117.65  106.36  10.62    9.76  9.18  14.45  13.76  2.53  2.64 

Estonia  109.77  101.95  7.67    25.69  26.28  32.67  33.72  2.36  2.53 

Kosovo  na  na  -        -    -    -    -    -    -   

Letonia  104.63  87.30  19.85    16.20  16.40  20.89  21.36  2.25  2.17 

Lituania  133.00  112.58  18.14    16.78  15.86  23.70  24.31  2.86  2.80 

Macedonia  12.30  12.34 -0.30      8.41  8.70  10.02  10.21  0.26  0.31 

Muntenegru  5.58  5.08  9.96    6.83  6.34  8.26  7.64  0.12  0.13 

Polonia  1,834.80  1,486.40  23.44    12.27  11.73  20.25  20.43  39.41  36.92 

România  414.88  390.90  6.13    19.52  18.71  24.65  22.76  8.91  9.71 

Serbia  65.77  56.02  17.41    8.37  7.76  11.08  10.48  1.41  1.39 

Slovacia  310.07  281.64  10.10      14.52  14.32  29.20  28.09  6.66  7.00 

Slovenia  257.36  234.49 9.75  11.81  11.35  16.87  16.07  5.53  5.82 

Ungaria  247.52  231.30  7.01    8.10  8.12  15.75  16.09  5.32  5.75 

Total ECE  4,655.98  4,025.86  15.65      12.89  12.43  20.31  20.05  100.00  100.00 

Europa Centrală și de Est - Asigurări CASCO

Piața poloneză conduce și 
segmentul non-life, cu o pondere de 
aproape 40% în portofoliul regional, 
poziție susținută în multe privințe de 
nivelul mai ridicat al dezvoltării pieței, 
dar care este, de asemenea, rezultatul 
natural al dimensiunilor la un parametru 
mai mare al țării. Cu o cotă de 16% din 
GWP regional non-life, Cehia ocupă locul 
doi în ECE, urmată de România (7,34%). 
Ungaria și Slovenia completează Top 5 
regional, cu o diferență foarte mică de 
volum.

Asigurări auto
Nu este nevoie să spunem că liniile 

de asigurare auto dețin „partea leului” în 
portofoliul regional non-life, furnizând 
aproximativ 55% din PBS, o cotă care a 
crescut în 2017 cu 1 punct procentual 
datorită liniei RCA care a generat cea 
mai mare parte a primelor suplimentare 
subscrise anul trecut (aproape 1,8 
miliarde euro).

Creșterea vânzărilor auto, în 
special pe segmentul autoturismelor și 
majorarea tarifelor - în special pe linia de 
asigurare RCA - au reprezentat principalii 
factori de creștere ai liniilor de asigurări 

auto din întreaga regiune. Astfel, țări 
precum Bulgaria, Croația, Estonia, 
Ungaria, Lituania, Polonia, România 
și Slovenia au înregistrat creșteri ale 
vânzărilor de autoturisme de peste 
10%, adică un total de peste 115.000 
de mașini noi de asigurat în regiune. În 
plus, unele dintre flotele naționale au 
înregistrat de asemenea un număr mare 
de înmatriculări de mașini de ocazie, 
adăugând, de asemenea, câteva sute 
de mii de autoturisme portofoliului de 
turisme asigurabile.

Polonia și cele trei piețe baltice au 
înregistrat cele mai mari rate de creștere 
pentru clasa asigurărilor RCA, rate de 
creștere dublu-digit fiind raportate, de 
asemenea, în Cehia, Ungaria și Serbia. 
România este singura excepție notabilă 
de la tendința generală pozitivă, 
înregistrând o scădere cu 9,2% a PBS 
pentru RCA în pofida creșterii numărului 
de autoturisme (mașini noi, precum și 
un număr foarte mare de autoturisme 
uzate - dintre care foarte multe au fost 
înregistrate anterior în Bulgaria -, au fost 
înmatriculate în România în 2017, după 
modificarea legislației care elimină taxele 
de înmatriculare pentru autoturismele 

uzate, cunoscute sub denumirea de 
„timbru de mediu”). Principalul motiv 
care a dus la scăderea volumului 
primelor a fost plafonul impus tarifelor 
RCA în perioada noiembrie 2016 - mai 
2017, perioadă după care prețurile au 
început să crească din nou, dar nu au 
atins niciodată nivelurile anterioare.

Daunele plătite pentru linia RCA au 
crescut, în medie, cu 11,8% anul trecut. 
Ratele de creștere dublu-digit au fost 
comune pe piețele din ECE, cu excepția 
Cehiei, Estoniei și țărilor ex-Iugoslave. 
Este însă demn de remarcat faptul că în 
multe dintre piețele de top din regiune, 
ratele de eficiență pentru clasa RCA s-au 
îmbunătățit grație unei gestionări mai 
bune a costurilor de către asigurători.

Segmentul CASCO a reprezentat 
20% din afacerile cu asigurări generale, 
înregistrând o creștere de 15,6% a 
PBS, până la 4,65 miliarde euro. Cu o 
creștere mai mare decât celelalte piețe, 
Polonia a oferit mai mult de jumătate 
din volumul suplimentar de prime. 
Vânzările sporite de autoturisme au avut 
un rol determinant de jucat în creșterea 
afacerilor CASCO, achiziționarea de 
mașini noi fiind finanțată în mare 
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Europa Centrală și de Est - Asigurări property 
(incendiu, calamități naturale și daune la proprietăți, însumate)

Țara Prime brute subscrise Evoluție Pondere în total PBS Pondere în PBS AG Cota de piață regională

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

mil. euro mil. euro % % % % % % %

Albania  14.46  13.91  3.89    11.87  12.24  12.82  13.08  0.32  0.34 

Bosnia  28.72  27.17  5.72    8.22  8.38  10.33  10.53  0.63  0.66 

Bulgaria  146.25  139.60  4.77    12.99  13.33  16.33  16.86  3.20  3.38 

Cehia  949.13  852.58  11.32    16.07  15.65  25.99  26.29  20.75  20.63 

Croația  160.79  153.75  4.58    13.34  13.26  19.75  19.89  3.52  3.72 

Estonia  85.78  79.64  7.72    20.08  20.52  25.53  26.34  1.88  1.93 

Kosovo  na  na  -        -    -    -    -    -    -   

Letonia  84.24  75.61  11.41    13.04  14.20  16.81  18.50  1.84  1.83 

Lituania  103.25  97.64  5.75    13.03  13.76  18.40  21.08  2.26  2.36 

Macedonia  23.36  25.29 -7.66      15.97  17.83  19.03  20.93  0.51  0.61 

Muntenegru  10.23  9.92  3.12    12.51  12.37  15.13  14.92  0.22  0.24 

Polonia  1,491.61  1,250.55  19.28    9.98  9.87  16.46  17.19  32.61  30.26 

România  256.47  246.18  4.18    12.07  11.78  15.24  14.34  5.61  5.96 

Serbia  140.65  126.33  11.34    17.90  17.50  23.69  23.63  3.08  3.06 

Slovacia  254.38  247.42  2.81      11.91  12.58  23.96  24.68  5.56  5.99 

Slovenia  251.89  244.54 3.01  11.56  11.84  16.51  16.75  5.51  5.92 

Ungaria  572.20  542.53  5.47    18.72  19.05  36.41  37.75  12.51  13.13 

Total ECE  4,573.39  4,132.64  10.67      12.66  12.76  19.95  20.58  100.00  100.00 

parte prin contracte de leasing sau 

împrumuturi bancare, în ambele cazuri 

încheierea unei polițe CASCO fiind 

„obligatorie”. 

Daunele plătite pentru contracte 

CASCO au crescut cu 10% y-o-y, până la 

aproximativ 2,9 miliarde euro. Dincolo de 

alte motive, trebuie remarcat faptul că, 

mai ales în zonele de centru și Nord ale 

regiunii, au avut loc multe daune cauzate 

de evenimente meteorologice extreme 

- furtuni, inundații și grindină, care au 

distrus sau avariat numeroase mașini.

Asigurări tip property
Segmentul asigurărilor de 

proprietate din Europa Centrală și de 

Est a înregistrat, în medie, o creștere 

de 10,7% a PBS și o creștere de 11,3% a 

daunelor plătite, un rezultat de așteptat, 

având în vedere caracterul „furtunos” al 

anului 2017.

Regiunea CEE a fost afectată în 

anul 2017 de câteva episoade de vreme 

extremă: furtuni în primele luni ale 

anului, urmate de un val de căldură și 

de vânturi puternice, incendii și din nou 

furtuni... aproape nici o țară din regiune 

nu a scăpat neatinsă de daunele cauzate 

de cel puțin unul dintre fenomenele 

meteorologice severe. Cu toate acestea, 

industria asigurărilor nu a suferit un 

impact substanțial, mai ales că cele 

mai afectate zone din regiune aparțin 

țărilor cu o penetrare foarte scăzută a 

asigurărilor de proprietate, atât în   ceea 

ce privește locuințele, cât și proprietățile 

agricole. O posibilă excepție de la 

această regulă a fost Ciclonul Herwart, o 

furtună care a afectat Polonia, Ungaria 

și Cehia în octombrie 2017. Potrivit 

Asociației Asigurătorilor din Cehia, 

pierderile totale asigurate produse de 

Herwart s-au ridicat la 56,38 milioane 

euro. În final, fără ca dimensiunile exacte 

ale pierderilor legate direct de furtună să 

fie cunoscute, este evident că Ungaria a 

înregistrat o creștere cu 29,5% a daunelor 

pe segmentul property, în timp ce în 

Cehia factura anuală a asigurătorilor de 

specialitate a crescut cu 25,3%.

Cu toate acestea, trebuie spus 

că la nivel regional fenomenele 

meteorologice extreme au afectat 

foarte puțin industria asigurărilor, dat 

fiind că, cu excepția Poloniei, Ungariei 

și Cehiei, doar un mic procent din 

fondul național construit al regiunii 

este acoperit de asigurare, mai ales 

pentru riscurile de catastrofă. Ca atare, 

deficitul de asigurare a proprietăților 

rămâne o problemă prioritară pentru 

regiune. În ultimul timp, au fost aduse 

în discuție soluții alternative, ca micro-

asigurările sau asigurările de tip index, 

ca răspunsuri posibile la necesitatea unei 

politici mai cuprinzătoare de atenuare a 

consecințelor financiare ale riscurilor de 

catastrofă.

Profil Regional
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Interviu

Directorul General al ERGO Asigurări este optimist cu privire la dezvoltarea pieţei de 
asigurări. Consideră că România s-a adaptat la lumea modernă europeană, remarcând 
îmbunătăţiri substanţiale în toate domeniile, inclusiv în industria asigurărilor. Prin 
urmare, preconizează o dezvoltare continuă a pieţei de profil pentru următorii zece ani. 

Mesut YETISKUL
Director General, ERGO Asigurări

PRIMM: Sunteți deja în România de ani 
buni, astfel încât să vă formați o opinie 
cu privire la dezvoltarea sa economică 
și la dezvoltarea pieței de asigurări. Ce 
așteptări aveți de la anii următori?

Mesut YETISKUL: Pe scurt, sunt foarte 
optimist. România s-a adaptat la lumea 
modernă europeană și, pe zi ce trece, 
asistăm la îmbunătățiri substanțiale în 
toate domeniile, inclusiv în industria 
asigurărilor. Prin urmare, mă aștept la 
o dezvoltare continuă a activităților de 
asigurare în România pentru următorii 
zece ani. 

În general, așteptarea mea pentru 
toate industriile este că România se va 
situa peste media europeană. Cu alte 
cuvinte, dacă, de exemplu, Uniunea 
Europeană crește cu 3% în orice 
domeniu,   precum industrie, servicii etc., 
atunci România va crește cu 5 - 6% în 
următorii douăzeci de ani.

În ceea ce privește creșterea 
pieței asigurărilor, pot spune că aceasta 
urmează trendul creșterii economice 
generale și a nivelului de trai al unei 
țări. Atât timp cât economia țării va 
crește, industria asigurărilor va crește 
și ea. În general, la fiecare 1% creștere 
economică, asigurările vor crește și ele 
cu 2%. 

Prin urmare, sunt foarte încrezător 
că următorii zece ani vor fi buni pentru 

România. Cu toate acestea, nu înseamnă 
că  nu vor exista probleme. 

PRIMM: Vedeți și o serie de provocări 
care trebuie depășite?

M.Y.: Desigur, periodic ne vom confrunta 
și cu situații mai dificile, însă acestea 
nu vor fi majore și nu vor împiedica 
dezvoltarea și creșterea industriei de 
asigurări, ci mai degrabă vor reprezenta 
lecții de învățat, ca parte a unui proces de 
dezvoltare. 

În prezent, ponderea asigurărilor 
auto în comparație cu celelalte  produse 
de asigurare este prea mare, în raport  cu 
alte țări din Uniunea Europeană. În 2017 
am început să vedem câteva îmbunătățiri 
pe segmentul non-auto. Mă aștept ca 
acest trend crescător să continue pe 
segmentul asigurărilor de bunuri. De 
asemenea, segmentul asigurărilor de 
răspunderi civile are perspective mari de 
dezvoltare.

O provocare importantă o 
reprezintă automatizarea serviciilor în 
asigurări. Acest lucru este important 
pentru că reprezintă primul pas în 

digitalizare. Fără servicii automatizate, 
nu putem trece în mod corespunzător 
la digitalizare, ceea ce înseamnă că nu 
putem ține pasul cu schimbările care se 
petrec în afara țării noastre. 

PRIMM: Cum se raportează ERGO 
Asigurări la această trecere spre lumea 
digitală?

M.Y.: Acum zece ani, când am venit în 
București, eram singura companie de 
asigurări cu care agenții și brokerii cu 
care colaboram lucrau online. În prezent, 
aproape toate companiile lucrează 
online. În plus, observ că în ultima vreme 
câteva companii încearcă să lucreze doar 
electronic în procesele aferente daunelor, 
fapt ce reprezintă pasul următor spre 
automatizarea în domeniul asigurărilor.

Având în vedere faptul că, în 
România, domeniul IT este mai dezvoltat 
din perspectiva know-how-ului decât 
în alte țări emergente, consider că în 
anii următori automatizarea serviciilor 
în domeniul asigurărilor va fi finalizată. 
Ulterior, vom începe să vedem mai multe 
servicii digitalizate implementate online, 
în special în vânzări și daune. 

În opinia mea, Estonia reprezintă 
un bun model de automatizare și 
digitalizare pentru industria asigurărilor 
din România, pentru că a reușit să 
integreze serviciile de asigurare cu alte 
baze de date și instituții, cum ar fi biroul 

Estimarea mea pentru 
toate industriile este că 
România se va situa peste 
media europeană.



47www.primm.ro

asigurătorilor de autovehicule, baza de 
date a poliției și altele. De exemplu, un 
polițist poate verifica cu ușurință dacă 
șoferul are valabilă polița RCA, fără a fi 
nevoit să întrebe șoferul.

PRIMM: Transformările din ultima 
vreme determină o mai mare nevoie 
de supraveghere?

M.Y.: Este posibil să observăm o mai 
bună supraveghere a mediului online 
în următorii ani. Deși acest lucru se 
întâmplă deja, s-ar putea ca această 
monitorizare să progreseze, ajungându-
se până la  monitorizarea online a 
rezultatelor companiilor, prin definirea 
și verificarea mai multor parametri sau 
criterii de control.

PRIMM: Din perspectiva 
managementului companiilor de 
asigurări, care sunt subiectele care 
necesită cea mai mare concentrare a 
resurselor în acest moment?

M.Y.: O provocare importantă 
o reprezintă adaptarea la noile 
reglementări. Am implementat recent 
Solvency II. Pentru a face posibil acest 
lucru, a fost nevoie de multă energie, 
timp și bani. Acum toate companiile 
de asigurări încearcă să implementeze 
noile reglementări aferente GDPR și 
IDD. Anul viitor vom avea IFRS 17. Toate 
proiectele existente și orice reglementări 
noi constituie o provocare majoră pentru 
companiile care nu au sau nu beneficiază 
de suport din partea unui grup. Cu alte 
cuvinte, dacă nu faci parte dintr-un grup 
de asigurări important, viața nu va fi prea 
ușoară.

În cele din urmă, mă aștept ca 
stilurile diverse de management să 
se schimbe semnificativ în timp. Deja 

reglementările Solvency II au obligat 
echipele de management să acționeze 
mai mult pe partea de control al riscului 
decât pe vânzări, sau să se concentreze 
pe creștere. Adică să nu ne orientăm 
numai pe vânzări sau creștere, ci să 
învățăm ce înseamnă cu adevărat o 
creștere sănătoasă și durabilă. 

Ca etapă următoare, mă aștept să 
observăm companii mai transparente 
atât față de clienți, cât și față de angajați. 
Am convingerea că vom folosi și mai 
mult tehnologia. Comportamentul 
oamenilor s-a schimbat mult în ultimii 

zece ani datorită schimbărilor majore 
în tehnologie. Orice este practic, 
convenabil, eficient și la îndemână va 
domina în management și în tot ce 
întreprindem. Observ că a fi „dinozaur” 
reprezintă un mare risc pentru toți cei 
care se află în funcții de conducere și au 
vârsta peste 40 - 45 ani. În opinia mea, 
singura modalitate de a ne adapta la 
noi culturi comportamentale este să 
observăm îndeaproape tot ce este nou 
în materie de tehnologie și să aplicăm în 
viața personală. 

Oana RADU

Mă aștept să observăm 
companii mai transparente 
atât faţă de clienţi, cât și 
faţă de angajaţi.
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Special

Îmbătrânirea populaţiei, evenimente majore neaşteptate care pot afecta semnificativ 
veniturile consumatorilor sau instabilitatea economică sunt doar câţiva dintre factorii 
îngrijorători pentru viitorul financiar al românilor activi astăzi. În acest context, când 
educaţia financiară este mai importantă ca niciodată, APPA lansează proiectul “Trăiește 
Viitorul!”.

Campania de educaţie financiară
 “Trăiește Viitorul!” le arată românilor de 
ce trebuie să fie responsabili financiar

APPA – Asociația Pentru 
Promovarea Asigurărilor a lansat 
printr-o conferință de presă organizată 
pe 8 mai a.c., campania de educație 
financiară – ”Trăiește Viitorul!” 
susținută de Metropolitan Life. Scopul 
campaniei este de informare și educare 
privind resursele și instrumentele de 
economisire puse la dispoziția românilor 
pentru păstrarea aceluiași standard de 
viață la momentul retragerii acestora 
din activitate și în cazul întâmplării unor 
situații neprevăzute precum accident 
sau îmbolnăvire. Această inițiativă este 
lansată în contextul în care îmbătrânirea 
populației este un factor îngrijorător 
pentru viitorul financiar al românilor 
activi astăzi, iar veniturile consumatorilor 
sunt semnificativ afectate de evenimente 
majore atunci când ele intervin. 

Aceste informații sunt evidențiate 

de un studiu realizat de KPMG la 

solicitarea APPA, care ilustrează nevoia 

de creștere a nivelului de educație 

financiară în România. 

La nivel european, România se 

plasează pe ultimele locuri în ceea ce 

privește nivelul de educație financiară. 

Doar 1 din 5 adulți are o bună înțelegere 

a conceptelor financiare. Acesta este 

contextul în care am demarat proiectul 

”Trăiește Viitorul!”, cu obiectivul ambițios 

de a contribui la schimbarea acestei 

realități, precum și la îmbunătățirea relației 

pe care românii o au cu instrumentele de 

economisire pe termen lung, esențiale 

pentru siguranța lor financiară, a declarat 

Alexandru CIUNCAN, Secretar General, 

APPA. 

De asemenea, o parte importantă 

din campanie o constituie și lansarea, 

în luna iunie, a unui portal informativ 

(www.traiesteviitorul.ro) care va constitui 

o sursă eficientă și ușor accesibilă de 

informare cu privire la instrumentele de 

economisire pe termen lung.  

Se estimează că un român 
pensionat în 2048 va avea 
din pensia de stat o rată 
de înlocuire a venitului 
obţinut ca salariat de sub 
40%, comparativ cu nivelul 
recomandat de OECD de 
70%
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Special

Românii vor fi direcționați să 
acceseze acest portal pentru informare 
printr-o amplă campanie derulată 
online, care va include, pe lângă forme 
clasice de promovare, și experimente 
sociale menite să atragă atenția asupra 
responsabilității pe care fiecare dintre noi 
o are față de viitorul său financiar. 

Am ales să susținem această 
campanie pentru că dorim să promovăm 

responsabilitatea pe care fiecare persoană 

o are față de protecția și siguranța sa 

financiară și a familiei. Asigurările de 

viață și pensiile private oferă posibilitatea 

menținerii standardului de viață în 

cazul unui eveniment nefericit și ajută la 

suplimentarea veniturilor după vârsta 

pensionării, a afirmat Ciprian LĂDUNCĂ, 

Chief Financial Officer, Metropolitan Life.

Studiul realizat de KPMG arată că 

doar 19% dintre români economisesc 

pentru bătrânețe, fapt deloc surprinzător 

având în vedere că 4 din 10 români nu 

dețin un cont bancar (conform datelor 

publicate recent de Banca Mondială). 

Pe lângă formele clasice de 

economisire, precum depozitele bancare, 

românii au la dispoziție și asigurările de 

viață, ca instrument complex care îmbină 

atât componenta de protecție, cât și pe 

cea investițională. 

În prezent, ponderea asigurărilor 

de viață în România este de 20% din 

totalul pieței de profil, prin comparație 

cu media Uniunii Europene, care se 

situează la 60%. Un român cheltuie, în 

medie, 18 euro pe an pentru asigurări 

de viață, media în statele europene 

fiind de 1.300 euro pe an. Dincolo de 

diferența veniturilor disponibile, una 

dintre cauzele acestei situații o reprezintă 
și nivelul scăzut de educație financiară a 
românilor. 

Studiul include exemplul ilustrativ 
al unei persoane care iese la pensie în 
2048 și care, în baza contribuțiilor plătite, 
se estimează că va obține beneficii post 
pensionare de cca. 52% din salariul lunar 
dinainte de pensionare, din care 37% din 
pensia publică și 15% din pensia de Pilon 
II. Rămâne astfel o diferență semnificativă 
până la nivelul de înlocuire a venitului de 
70% recomandat de OCDE, ce va trebui 

acoperită prin economisire individuală, a 
precizat Angela MANOLACHE, Partener în 
cadrul KPMG.  

Pe lângă responsabilitatea fiecărei 
persoane de a se preocupa de propria 
siguranță financiară, și asigurătorilor 
în calitatea lor de furnizori de produse 
de protecție și de economisire le revine 
responsabilitatea de a face aceste 
produse accesibile pentru clienți și de a 
comunica transparent caracteristicile, 
riscurile, beneficiile și costurile acestora. 
Reglementările emise recent la nivel 
european vin cu cerințe noi în acest sens, 
dar și campaniile de educație financiară 
cum este cea lansată astăzi au rolul lor 
foarte important în creșterea transparenței 
și informării consumatorilor, a menționat 
Tudor GRECU, Partener și Head of 
Insurance în cadrul KPMG.

Oana RADU

România se află pe 
ultimul loc în Europa în 
ceea ce privește educaţia 
financiară, indicatorul care 
măsoară nivelul acestei 
componente fiind de 21%, 
comparativ cu nivelul 
mediu al UE, de 52% 
(Sondaj S&P, 2014).

18 euro 
pe an alocă, în medie, un român 

pentru asigurările de viaţă, media 
Uniunii Europene fiind de 1.300 euro
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Asigurări

Performanța în asigurări, în 
lumina reflectoarelor 

Partener Strategic

Partener

Cu Sprijinul

Cu Sprijinul Oficial

În fiecare an, începutul 
primăverii marchează 
o tradiţie pentru piaţa 
de profil din România: 
decernarea premiilor 
pentru companiile 
şi profesioniștii din 
asigurări și brokeraj 
care s-au remarcat prin 
rezultate deosebite, 
conduită excepţională, 
dar și prin contribuţia 
adusă la dezvoltarea 
acestei industrii.
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Pe 2 aprilie 2018, pentru al 
optsprezecelea an consecutiv, 
reprezentanții piețelor de asigurări 
și brokeraj din România s-au reunit 
pentru a celebra performanța, inovația 
și dinamismul cu prilejul Galei Premiilor 
Pieței Asigurărilor, acordate de Revista 
PRIMM – Asigurări&Pensii.

Evenimentul, devenit deja o tradiție 
a industriei locale, reprezintă un moment 
cheie în cadrul căruia sunt recompensate 
companiile care au înregistrat cele mai 
bune rezultate ale anului precedent, 
specialiștii care s-au remarcat printr-o 
atitudine profesională impecabilă, 
precum și produsele și proiectele cu 
impact semnificativ asupra pieței de 
profil.

În cadrul Galei, ALLIANZ-ȚIRIAC 
Asigurari a primit Marele Premiu - 
Compania de Asigurări a Anului. Piața de 
asigurări merge înainte, chiar dacă există 
niște riscuri de derapaje, pe care sper să le 
gestionăm bine. Cu toate acestea, rămâne 
o piață care, din perspectiva ponderii în 
PIB, a rămas blocată la 1,3%. Mi-aș dori 
ca toți jucătorii din piață să aloce o parte 
din eforturi pentru a dezvolta piața și a o 
duce la pondere în PIB undeva spre 6%, așa 

MARELE PREMIU - 
COMPANIA DE ASIGURĂRI 
A ANULUI 
ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări 
Virgil ŞONCUTEAN, CEO

PREMIUL COMPANIA 
ANULUI - "EXCELENŢĂ ÎN 
ASIGURĂRI" 
OMNIASIG VIG 
Mihai TECĂU, Preşedinte Directorat

TROFEUL PRIMM 
Autoritatea de Supraveghere 
Financiară 
Cornel COCA CONSTANTINESCU, 
Vicepreşedinte, Sectorul Asigurări-
Reasigurări

PREMIUL COMPANIA 
ANULUI - "EXCELENŢĂ ÎN 
RELAŢIA CU CLIENŢII" 
GENERALI România 
Adrian MARIN, CEO

PREMIUL 
"MANAGERUL ANULUI" 
Cristian FUGACIU 
CEO, MARSH România

GalaPremiilor.ro
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cum arată într-o piață matură, a declarat 
Virgil ȘONCUTEAN, CEO, ALLIANZ-ȚIRIAC 
Asigurări.

Premiul Compania Anului - 
„Excelență în Asigurări” a fost decernat 
companiei OMNIASIG VIG. Doresc să 
le mulțumesc colegilor mei, brokerilor 
și clienților pentru această distincție. În 
fiecare an, mulțumirile mi se întorc, pentru 
că rezultatele noastre sunt pe măsura 
așteptărilor, și sperăm să avem rezultate 
și mai bune în continuare. Trebuie ca, prin 
serviciile noastre, să ne mulțumim clienții și 
să le fim recunoscători pentru că se încred 
în noi. Asigurările înseamnă, până la urmă, 
servicii de calitate și numai prin servicii de 
calitate vom obține și prime de calitate, 
a afirmat Mihai TECĂU, Președinte 
Directorat, OMNIASIG VIG.

Premiul Compania Anului - 
„Excelență în Relația cu Clienții” a mers, 
în acest an, către GENERALI România. 
Suntem onorați de acest premiu, a declarat 
Adrian MARIN, CEO, GENERALI România. 
Este o distincție pentru care luptăm în 
fiecare an și, în fața clientului, facem tot ce 
trebuie pentru a-i oferi servicii de calitate.

O altă categorie importantă de 
distincții acordate în cadrul Galei au fost 
cele pentru Contribuția la Dezvoltarea 
Pieței Asigurărilor.

Astfel, Trofeul PRIMM, oferit 
pentru eforturile de stabilizare a pieței 
asigurărilor, pentru inițiativele menite 
să sprijine interesul consumatorilor și 
consolidarea pieței, precum și pentru 
deschiderea spre dialog, a fost acordat 
Autorității de Supraveghere Financiară. 
Anul 2017 a fost unul „extrem”. În 18 ani, 
am văzut multe lucruri, dar nu cred că am 
trăit vreodată ce s-a întâmplat în 2017. 
Nu a fost un an tocmai bun, să spunem, 
pentru piață, din punctul de vedere al 
cadrului legislativ, al tarifelor plafonate 
și așa mai departe. Acest premiu nu 
este doar al Autorității de Supraveghere 
Financiară, ci și un premiu al Parlamentului 
României, care ne-a sprijinit în elaborarea 
cadrului legal actual, este și un premiu al 
dumneavoastră, al pieței asigurărilor din 
România. Piața, împreună cu Autoritatea 

PREMIUL SPECIAL 
PENTRU CONTRIBUŢIA 
LA DEZVOLTAREA PIEŢEI 
ASIGURĂRILOR 
Fondul de Garantare a Asiguraţilor  
Carmen RADU, Preşedinte
Cristian ROŞU, Director General

PREMIUL SPECIAL 
PENTRU CONTRIBUŢIA 
LA DEZVOLTAREA PIEŢEI 
ASIGURĂRILOR 
Patronatul Român al Brokerilor de 
Asigurare-Reasigurare - PRBAR  
Viorel VASILE, Preşedinte

PREMIUL PENTRU 
CALITATEA SERVICIILOR 
GROUPAMA Asigurări 
Francois COSTE, CEO

PREMIUL PENTRU 
PROFESIONALISM 
PAID România 
Nicoleta RADU, Director General

GalaPremiilor.ro
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de Supraveghere Financiară își doresc 
același lucru: stabilitate în interesul 
consumatorului, a afirmat Cornel COCA 
CONSTANTINESCU, Vicepreședinte, 
Sectorul Asigurări-Reasigurări, ASF.

În cadrul aceleiași categorii, 
Cristian FUGACIU, CEO, MARSH România, 
a primit Premiul „Managerul Anului”, 
iar Premiul Special pentru Contribuția 
la Dezvoltarea Pieței Asigurărilor a 
mers către patru instituții, asociații 
și profesioniști care s-au remarcat în 
anul precedent: Fondul de Garantare 
a Asiguraților - FGA, Patronatul Român 
al Brokerilor de Asigurare-Reasigurare 
- PRBAR, Ciprian LĂDUNCĂ - pentru 
implicare constantă în proiecte de CSR și 
educație financiară, menite să conducă 
la creșterea gradului de informare a 
consumatorilor de asigurări din România 
- și Narcis PĂVĂLAȘCU - pentru implicarea 
în gestionarea unora dintre cele mai 
sensibile și mai importante aspecte din 
piața de asigurări: soluționarea daunelor.

Carmen RADU, Președinte, Fondul 
de Garantare a Asiguraților: Cu siguranță, 
existența FGA s-a dovedit de bun augur. În 
cadrul FGA este o echipă minunată, sunt 
niște oameni care s-au mobilizat exemplar. 
FGA a fost inițial un departament în cadrul 
ASF și, în momentul în care a căpătat 
personalitate juridică, la o distanță de nici 
o lună a început să-și gestioneze primul 
faliment, cel al ASTREI. O să dau doar 
două cifre: în acești doi ani de zile, noi am 
deschis peste 50.000 de dosare de daună 
și s-au aprobat în comisie peste 78.000 de 
cereri de plată.

Cristian ROȘU, Director General, 
FGA: Fără ajutorul efectiv al Consiliului ASF 
și al Consiliului nostru de administrație, 
nimic nu ar fi fost posibil. În plus, față de 
sprijinul din partea celor două consilii, ne 
bucurăm și de sprijinul colegilor noștri care 
au realizat tot ceea ce s-a întâmplat în 
ultimii doi ani de zile.

Viorel VASILE, Președinte, PRBAR: 
Acum un an și ceva am decis înființarea 
PRBAR alături de 10 temerari. Proiectul 
s-a dovedit un succes, mult mai de succes 
decât ne așteptam noi. Sperăm cu ajutorul 

PREMIUL SPECIAL 
PENTRU CONTRIBUŢIA 
LA DEZVOLTAREA PIEŢEI 
ASIGURĂRILOR 
Ciprian LĂDUNCĂ 
CFO, METROPOLITAN Life

PREMIUL SPECIAL 
PENTRU CONTRIBUŢIA 
LA DEZVOLTAREA PIEŢEI 
ASIGURĂRILOR 
Narcis PĂVĂLAŞCU 
Partener Fondator, Păvălaşcu Risk 
Consultants

PREMIUL SPECIAL 
PENTRU DINAMISM 
EUROINS România 
Florian IOSIF, Director Economic

PREMIUL 
"TRADIŢIE ŞI STABILITATE" 
GRAWE România 
Cristian VOICU, Membru în Directorat

GalaPremiilor.ro
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PRODUSUL ANULUI 
Asigurarea Microfermier, lansată 
de GOTHAER Asigurări Reasigurări
Cosmin ANGHELUȚĂ
Director General Adjunct

PREMIUL BROKERUL 
ANULUI – CORPORATE 
MARSH România 
Cristian FUGACIU, Director General

PRODUSUL ANULUI 
Asigurarea de garanţie vamală, 
lansată de CertAsig  
Sînziana MUSCALU, Chief Bonds 
Underwriter

PREMIUL BROKERUL 
ANULUI – RETAIL 
SAFETY Broker 
Viorel VASILE, CEO

dumneavoastră, al Autorității, al UNSICAR, 
al UNSAR, să reușim să creionăm ceea 
ce înseamnă o piață matură. Să avem 
stabilitate în piață este tot ceea ce ne 
interesează.

Ciprian LĂDUNCĂ, CFO, 
METROPOLITAN Life: Dezvoltarea pieței 
de asigurări din România a fost realizată 
de către noi toți cei de aici: consultanți, 
brokeri, asigurători, reprezentanți ai 
Autorității de Supraveghere Financiară și 
XPRIMM.

Rezultatele și performanțele 
companiilor de asigurare din anul 
precedent, dar și ale profesioniștilor care 
au susținut dezvoltarea pieței de profil, 
prin conduita profesională remarcabilă, 
au fost, de asemenea, celebrate cu 
prilejul Galei Premiilor Pieței Asigurărilor, 
prin acordarea Premiilor pentru companii 
de asigurare.

La această categorie, GROUPAMA 
Asigurări a primit Premiul pentru 
Calitatea Serviciilor. Calitatea serviciilor 
înseamnă, în primul rând, calitatea 
oamenilor și a partenerilor, astfel că doresc 
să le mulțumesc foarte mult acestora. 
În asigurări, noi avem un scop nobil - să 
oferim continuitate clienților, iar un 
scop nobil merită un mod de abordare 
puternic și fiabil. Acum, poate mai mult 
decât oricând, trebuie să învățăm unii 
de la ceilalți, trebuie să avem o voce mai 
puternică împreună, a declarat Francois 
COSTE, CEO, GROUPAMA Asigurări.

De asemenea, Premiul pentru 
Profesionalism a mers către PAID 
România. Sunt convinsă că deja nimeni nu 
își mai poate imagina piața asigurărilor 
de locuință din România fără PAID. Dacă 
v-am câștigat încrederea și ne-am câștigat 
un loc în piață, înseamnă că merităm și 
acest premiu, pentru care vă mulțumim. 
Dacă vom face în continuare, împreună cu 
dumneavoastră, această piață să meargă 
în direcția corectă, probabil că vom câștiga 
și încrederea românilor și vom avea 
astfel un număr cât mai mare de locuințe 
asigurate, a declarat Nicoleta RADU, 
Director General, PAID România.

Premiul Special pentru Dinamism 
a fost acordat EUROINS România, iar 
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PREMIUL SPECIAL 
"CALITATEA SERVICIILOR" 
AON România 
Adriana GRECU, CEO

PREMIUL 1ASIG.RO 
DESTINE Broker 
Romeo BOCĂNESCU, Director General

PREMIUL SPECIAL 
PENTRU DINAMISM 
DAW Management 
Gheorghe BALABAN, Director General

Premiul „Tradiție și Stabilitate” a fost 
decernat, în acest an, companiei GRAWE 
România. Acest premiu vine într-un an în 
care GRAWE Grup sărbătorește 190 de ani 
de existență. Sperăm să aducem și în piața 
de asigurări din România această tradiție 
și stabilitate, a declarat Cristian VOICU, 
Membru în Directorat, GRAWE Asigurări.

În cadrul ceremoniei, au fost 
acordate și Premii pentru produse 
de asigurare care s-au remarcat prin 
calitate și inovație. Astfel, cele două 
Produse ale Anului au fost desemnate 
Asigurarea Microfermier, lansată de 
Gothaer Asigurări Reasigurări, respectiv 
Asigurarea de garanție vamală, lansată de 
CertAsig.

Cosmin ANGHELUȚĂ, Director 
General Adjunct, Gothaer Asigurări 
Reasigurări: Este clar că avem o echipă 
extraordinară și că fiecare dă tot ceea 
ce are mai bun, atât pe partea de agro, 
cât și pe partea de garanții. Avem o 
expertiză pe care o împărtășesc puțini 
oameni din piață. Produsul acesta vine în 
întâmpinarea fermierilor care nu dispun 
de atât de mulți bani. Este un produs 
excepțional și sperăm să producă rezultate.

Alexandra MUSCALU, Subscriitor, 
CertAsig: Suntem onorați de primirea 
acestui premiu. În continuare, dorim să 
dezvoltam, să promovăm și să identificăm 
piețele țintă alături de partenerii noștri, 
brokerii de asigurare.

Rolul important pe care îl joacă 
intermediarii pentru piața de asigurări 
a fost, de asemenea, celebrat în cadrul 
Galei, prin acordarea Premiilor pentru 
brokerajul de asigurări.

Cu acest prilej, MARSH România 
a primit distincția Brokerul Anului pe 
segmentul Corporate. Ne bucurăm de 
faptul că reușim să ne menținem ca lider 
al pieței de corporate, este o piață din ce în 
ce mai competitivă. Societățile de asigurări 
care sunt întotdeauna alături de noi și 
cărora le datorăm, în mare parte, succesul 
nostru, au înțeles că este important să 
dea dovadă de flexibilitate și să introducă 
noi produse de asigurare în piață care să 
răspundă și mai bine necesităților clienților 
noștri, a afirmat Cristian FUGACIU, 
Director General, MARSH România.

Premiul Brokerul Anului pe 
segmentul Retail a mers, și în acest an, 
către SAFETY Broker. Acesta reprezintă un 
premiu pe care îl câștigăm de câțiva ani și 
care  demonstrează faptul că business-ul 
de retail nu este unul ușor: este un business 
unde calitatea serviciilor este decisivă 
pentru a câștiga și pentru a păstra clienții, 
a precizat Viorel VASILE, CEO, SAFTEY 
Broker.

În cadrul aceleiași categorii, 
Premiul Special pentru Calitatea 
Serviciilor în brokerajul de asigurări a 
fost decernat companiei AON România. 
Din punctul nostru de vedere, serviciile 
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de calitate înseamnă oameni și relații de 
calitate, fair play, integritate, corectitudine 
și înseamnă păstrarea promisiunii față de 
toate persoanele cu care interacționăm: 
colegii noștri, partenerii noștri de afaceri 
– asigurătorii –,   precum și clienții noștri. 
Asta e ceea ce promovăm și ceea ce 
mi-ar plăcea să văd mai des în piața de 
asigurare, a declarat Adriana GRECU, CEO, 
AON România. 

Nu în ultimul rând, DAW 
Management a primit Premiul Special 
pentru Dinamism, iar DESTINE Broker, 
Premiul 1asig.ro. Sper ca piața de asigurări 
să capete forță, să fie mai puternică în anii 
următori. Îmi doresc acest lucru deoarece, 
în ultimii ani, am văzut că tot ceea ce se 
întâmplă în piață tinde să ne tragă înapoi, 
a declarat Romeo BOCĂNESCU, Director 
General, DESTINE Broker.

Nu în ultimul rând, potențialul și 
realizările profesioniștilor din domeniu, 
dar și susținerea dezvoltării pieței de 
profil din România au fost recompensate 
prin acordarea Premiilor Speciale. 

Premiile Speciale „Ora de risc” au 
fost acordate invitaților din cadrul a 
patru emisiuni care s-au remarcat prin 
tematicile abordare și reacțiile primite 
din partea publicului, atât din punctul 
de vedere al vizualizărilor, cât și al 
comentariilor: Ștefan PRIGOREANU, CEO, 
MILLENIUM Insurance Broker, Gheorghe 
GRAD, CEO, RENOMIA SRBA, Otilia 
MIHAI, Director General, Consultant AA, 
și Antonio BABETI, Director General, 
GLOBASIG Broker, respectiv Mădălina 
Nicoleta GOȘPEI, Reprezentant Local 
Bacău, DESTINE Broker.

Cred că, prin această emisiune, 
facem ceea ce se cheamă educație 
financiară. Am venit cu plăcere la fiecare 
ediție, mi-am îndemnat colegii să o 
urmărească, am folosit LinkedIn-ul pentru 
a promova emisiunea, deoarece, prin 
intermediul ei, creștem gradul de educație 
financiară și de dezvoltare profesională, 
a precizat Gheorghe GRAD, Country 
Manager, RENOMIA SRBA.

Depunem eforturi să atragem tinerii 
în domeniul asigurărilor și să fidelizăm 
oamenii care sunt deja în sistem, să ridicăm 

PREMIILE SPECIALE
 „ORA DE RISC” 
Ştefan PRIGOREANU 
CEO, MILLENIUM Insurance Broker

PREMIILE SPECIALE
 „ORA DE RISC” 
Otilia MIHAI
Director General, Consultant AA 

Antonio BABETI 
Director General, GLOBASIG Broker

PREMIILE SPECIALE
 „ORA DE RISC” 
Gheorghe GRAD 
Country Manager, RENOMIA SRBA

PREMIILE SPECIALE
 „ORA DE RISC” 
Mădălina Nicoleta GOŞPEI 
Reprezentant Local Bacău, DESTINE 
Broker
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nivelul profesional al oamenilor care sunt 

în această piață. PRBAR Academy este 

proiectul care se aliniază acestor scopuri, 

a subliniat, la rândul său, Otilia MIHAI, 

Director General, Consultant AA. Ideea 

a fost susținută și de  Antonio BABETI, 

Director General, Globasig Broker, care a 

completat: Avem deja campanii adresate 

tinerilor, vor mai urma și altele.  

Inna BÎRSAN, Director de 

Reasigurare în cadrul PAID România, a 

primit Premiul Tineri Profesioniști de 

Succes. Succesul meu nu ar fi fost posibil 

fără colegii mei, care m-au susținut în 

dezvoltarea profesională, și fără partenerii 

noștri colaboratori, a declarat aceasta.

Premiul Jurnalistul Anului a fost 

acordat, în acest an, lui Șerban BUȘCU, 

pentru articolele de promovare a 

decontării directe, în timp ce Premiul 

Special pentru Inițiativă a fost primit de 

Marilena ANTONESCU, pentru inițiativa 

înființării unei asociații a agenților 

din cadrul ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări. 

Asociația este menită să contribuie la 

bunăstarea pieței asigurărilor în ansamblu. 

În acest moment, ne dorim un dialog 

constructiv atât în compania alături 

de care colaborăm, cât și cu instituțiile 

statului, a declarat Marilena ANTONESCU, 

Reprezentant vânzări, ALLIANZ - ȚIRIAC 

Asigurări.

Adina TUDOR

PREMIUL TINERI 
PROFESIONIŞTI DE SUCCES 
Inna BÎRSAN 
Director de Reasigurare 
PAID România

PREMIUL SPECIAL 
PENTRU INIŢIATIVĂ 
Marilena ANTONESCU 
Reprezentant vânzări
ALLIANZ - ȚIRIAC Asigurări



58 www.primm.ro

Pentru sistemul pensiilor private, anul 2017 nu a fost unul ușor, ci unul plin de provocări, 
venite din afara acestui sistem. În acest context, este cu atât mai impresionantă 
performanţa investiţională a fondurilor de pensii, prin care dovedesc că sunt o 
alternativă credibilă, utilă și de viitor. Acesta a fost criteriul principal în acordarea 
Premiilor Pensiilor Private, decernate cu prilejul celei de a XVIII-a ediţii a Galei Premiilor 
Pieţei Asigurărilor.

Gala Premiilor Pensiilor 
Private

Marele Premiu Compania Anului a 

mers, în acest an, către BCR Pensii, pentru 

rezultatele extraordinare înregistrate 

pe parcursul anului precedent. De 

asemenea, ALLIANZ-ȚIRIAC Pensii 

Private a primit Distincția Excelență 

în Administrarea Fondurilor de Pensii 

Private Facultative - Pilon III, pentru 

Fondul de pensii facultative AZT VIVACE. 

Nu în ultimul rând, Premiul de Excelență 

în Administrarea Fondurilor de Pensii 

Private Obligatorii - Pilon II a fost acordat 

companiei METROPOLITAN Life Pensii 

Private.

Radu CRĂCIUN, CEO, BCR Pensii: 

Este un premiu deosebit pentru noi, pe care 

îl citesc în mai multe note. O notă este cea 

legată de poziția publică pe care am avut-o 

pe parcursul anului trecut în sprijinul și 

în apărarea sistemului privat de pensii, 

așa cum este el acum. O a doua notă în 

care citesc acest premiu este legată de 

educația financiară pe care noi am făcut-o 

și o facem în continuare în foarte multe 

companii din România. O a treia notă este 

legată de performanța investițională care, 

de câțiva ani de zile, este în top și de care 

suntem foarte mândri. Nu aș vrea să omit 

nici calitatea serviciilor pe care le oferim 

clienților și nici, în ultimă instanță, spiritul 

de echipă care ne guvernează în tot ceea 

ce facem. 

Virgil ȘONCUTEAN, Președintele 

Consiliului de Administrație, ALLIANZ-

ȚIRIAC Pensii Private: Felicit echipa 

ALLIANZ-ȚIRIAC Pensii Private. Mă bucur 

că există astfel de premii, indiferent de cine 

le câștigă, deoarece arată că piața există, 

iar aceasta este vestea bună astăzi. Îmi 

doresc ca astfel de premii să fie o tradiție și 

să realizăm că piața pensiilor private este 

o necesitate, nu un moft. De exemplu, în 
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Germania, pentru a-și păstra venitul după 

vârsta de pensionare, neamțul de rând se 

bazează o treime pe pensia de la stat, o 

treime pe pensia privată și o treime pe alte 

instrumente de economisire.

Oana VELICU, CEO, METROPOLITAN 

Life Pensii: 2017 a fost un an foarte plin, 

atât pentru pensiile private, cât și pentru 

noi. A fost primul meu an de mandat și a 

fost foarte interesant să lucrăm cu o nouă 

echipă și să continuăm ceea ce Mihai 

COCA-COZMA a început.

Adina TUDOR

MARELE PREMIU
COMPANIA ANULUI 
BCR Pensii 
Radu CRĂCIUN, CEO

EXCELENŢĂ ÎN 
ADMINISTRAREA 
FONDURILOR DE PENSII 
PRIVATE FACULTATIVE - 
PILON III 
ALLIANZ-TIRIAC Pensii Private 
pentru Fondul de pensii facultative 
AZT VIVACE 
Virgil ŞONCUTEAN, Preşedintele 
Consiliului de Administraţie

EXCELENŢĂ ÎN 
ADMINISTRAREA 
FONDURILOR DE PENSII 
PRIVATE OBLIGATORII - 
PILON II 
METROPOLITAN Life Pensii Private 
Oana VELICU, CEO 
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Premiile Județene și 
Regionale
Potrivit tradiţiei din ultimul deceniu, Gala Premiilor Pieţei Asigurărilor a inclus și o 
secţiune dedicată performanţei în asigurări, la nivel regional.
După criteriul volumului de prime intermediate, au fost premiaţi cei mai performanţi 
cinci brokeri de asigurare la nivel judeţean. 
De asemenea, au fost evidenţiate rezultatele celor mai performanţi brokeri de asigurare 
la nivelul celor opt Euroregiuni.
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BUCUREȘTI-ILFOV
1     MARSH Romania 

2     AON Romania 

3     TRANSILVANIA Broker 

4     DOMAS Insurance Broker 

5     SAFETY Broker 

CENTRU 
1 SAFETY Broker 

2 STAR Broker 

3 TRANSILVANIA Broker 

NORD-EST 
1 DESTINE Broker 

2 INTER Broker 

3 SAFETY Broker 

NORD-VEST
1  INTER Broker 

2  SAFETY Broker 

3  TRANSILVANIA Broker 

SUD-EST
1  DAW MANAGEMENT 

2  SAFETY Broker 

3  DEXASIG Broker 

SUD-MUNTENIA
1  DESTINE Broker 

2  CAMPION Broker 

3  TRANSILVANIA Broker 

SUD-VEST
1  TRANSILVANIA Broker 

2  DAW MANAGEMENT 

3  SAFETY Broker 

VEST
1  SAFETY Broker 

2  CAMPION Broker 

3  MARSH Romania 

Premii Regionale
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ALBA
1 INTER Broker 

2 SAFETY Broker 

3 DESTINE Broker 

4 TRANSILVANIA Broker 

5 MILLENIUM Insurance Broker  

ARAD
1  INTER Broker 

2  GLOBASIG Broker  

3  SAFETY Broker 

4  CAMPION Broker 

5  MAXYGO Broker  

ARGEȘ
1  TRANSILVANIA Broker 

2  SAFETY Broker 

3  CAMPION Broker 

4  INTER Broker 

5  GLOBASIG Broker  

BACĂU
1  DAW MANAGEMENT 

2  DESTINE Broker 

3  TRANSILVANIA Broker 

4  CAMPION Broker 

5  GLOBASIG Broker  

BIHOR
1  INTER Broker 

2  SAFETY Broker 

3  EXA Broker 

4  CAMPION Broker 

5  ASIGEST Broker 

BISTRIȚA-NĂSĂUD
1  TRANSILVANIA Broker 

2  DIREKTASIG FILADELFIA  

3  DESTINE Broker 

4  INTER Broker 

5  ASIGEST Broker 

BOTOȘANI
1  DESTINE Broker 

2  TRANSILVANIA Broker 

3  DAW MANAGEMENT 

4  MILLENIUM Insurance Broker 

5  INTER Broker 

BRĂILA
1  DAW MANAGEMENT 

2  SAFETY Broker 

3  MILLENIUM Insurance Broker 

4  RENOMIA-SRBA Insurance Broker 

5  GLOBASIG Broker  

BRAȘOV 
1  DAW MANAGEMENT 

2  SAFETY Broker 

3  DESTINE Broker 

4  MILLENIUM Insurance Broker 

5  TRANSILVANIA Broker 

Premii Judeţene
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BUZĂU
1  DAW MANAGEMENT 

2  PROXIMUS Broker 

3  RENOMIA-SRBA Insurance Broker 

4  SAFETY Broker 

5  BROKASIG CONSULTING 

CĂLĂRAȘI
1  DESTINE Broker 

2  SAFETY Broker 

3  DEXASIG Broker 

4  MILLENIUM Insurance Broker 

5  INTER Broker 

CARAȘ-SEVERIN 
1  DESTINE Broker 

2  SAFETY Broker 

3  CAMPION Broker 

4  MAXYGO Broker 

5  MILLENIUM Insurance Broker 

CLUJ
1  SAFETY Broker 

2  DESTINE Broker 

3  TRANSILVANIA Broker 

4  INTER Broker 

5  CAMPION Broker 

 CONSTANȚA
1  DEXASIG Broker 

2  DAW MANAGEMENT 

3  VERASIG 

4  SAFETY Broker 

5  LION Broker 

COVASNA 
1  SAFETY Broker 

2  TRANSILVANIA Broker 

3  GT Broker 

4  ARPEMIX CONSULT 

5  MILLENIUM Insurance Broker 

DÂMBOVIȚA 
1  SAFETY Broker 

2  TRANSILVANIA Broker 

3  INTER Broker 

4  CAMPION Broker 

5  MILLENIUM Insurance Broker 

DOLJ
1  TRANSILVANIA Broker 

2 AGRO PROTECTOR 2010 Asigurari 

3  MILLENIUM Insurance Broker 

4  DAW MANAGEMENT 

5  CAMPION Broker 

GALAȚI 
1  SAFETY Broker 

2  DAW MANAGEMENT 

3  CAMPION Broker 

4  DESTINE Broker 

5  TRANSILVANIA Broker 
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GIURGIU
1  SAFETY Broker 

2  CAMPION Broker 

3  DESTINE Broker 

4  TRANSILVANIA Broker 

5  GLOBASIG Broker  

GORJ
1  DAW MANAGEMENT 

2  INTER Broker 

3  SAFETY Broker 

4  MAXYGO Broker 

5  DESTINE Broker 

HARGHITA   
1  SAFETY Broker 

2  DESTINE Broker 

3  MAXYGO Broker 

4  ARPEMIX CONSULT 

5  MAKLER-SIG 

HUNEDOARA
1  SAFETY Broker 

2  INTER Broker 

3  DESTINE Broker 

4  MILLENIUM Insurance Broker 

5  TRANSILVANIA Broker 

IALOMIȚA
1  DESTINE Broker 

2  DEXASIG Broker 

3  MAXYGO Broker 

4  SAFETY Broker 

5  TRANSILVANIA Broker 

IAȘI
1  SAFETY Broker 

2  DAW MANAGEMENT 

3  EXA Broker 

4  DESTINE Broker 

5  MAXYGO Broker 

MARAMUREȘ
1  INTER Broker 

2  CAMPION Broker 

3  TRANSILVANIA Broker 

4  SAFETY Broker 

5  RENOMIA-SRBA Insurance Broker 

MEHEDINȚI
1  DAW MANAGEMENT 

2  SAFETY Broker 

3  INTER Broker 

4  TRANSILVANIA Broker 

5  MILLENIUM Insurance Broker 

MUREȘ
1  INTER Broker 

2  CAMPION Broker 

3  TRANSILVANIA Broker 

4  SAFETY Broker 

5  ASIGEST Broker 

GalaPremiilor.ro
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NEAMȚ
1  INTER Broker 

2  MILLENIUM Insurance Broker 

3  TRANSILVANIA Broker 

4  DESTINE Broker 

5  SAFETY Broker 

OLT
1  DAW MANAGEMENT 

2  CAMPION Broker 

3  MAXYGO Broker 

4  RENOMIA-SRBA Insurance Broker 

5  ASIGEST Broker 

PRAHOVA
1  DESTINE Broker 

2  CAMPION Broker 

3  MAXYGO Broker 

4  ASIFORT 

5  HOBBIT Broker 

SĂLAJ
1  INTER Broker 

2  MAXYGO Broker 

3  MILLENIUM Insurance Broker 

4  DESTINE Broker 

5  TRANSILVANIA Broker 

SATU MARE
1  INTER Broker 

2  SAFETY Broker 

3  DOMAS Insurance Broker 

4  TRANSILVANIA Broker 

5  MAXYGO Broker 

SIBIU
1  STAR Broker 

2  GT Broker 

3  TRANSILVANIA Broker 

4  MILLENIUM Insurance Broker 

5  SAFETY Broker 

SUCEAVA
1  INTER Broker 

2  DESTINE Broker 

3  CAMPION Broker 

4  TRANSILVANIA Broker 

5  SAFETY Broker 

TELEORMAN
1  DESTINE Broker 

2  INTER Broker 

3  MILLENIUM Insurance Broker 

4  RENOMIA-SRBA Insurance Broker 

5  ASIGEST Broker 

TIMIȘ
1  SAFETY Broker 

2  MARSH Romania 

3  CAMPION Broker 

4  MAXYGO Broker 

5  CONSULTANT AA Broker 

GalaPremiilor.ro
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TULCEA
1  TRANSILVANIA Broker 

2  DESTINE Broker 

3  SAFETY Broker 

4  RENOMIA-SRBA Insurance Broker 

5  DEXASIG Broker 

VÂLCEA
1  TRANSILVANIA Broker 

2  SAFETY Broker 

3  DESTINE Broker 

4  MILLENIUM Insurance Broker 

5  INTER Broker 

VASLUI
1  SAFETY Broker 

2  TRANSILVANIA Broker 

3  MILLENIUM Insurance Broker 

4  DESTINE Broker 

5  RENOMIA-SRBA Insurance Broker 

VRANCEA
1  DAW MANAGEMENT 

2  MILLENIUM Insurance Broker 

3  INTER Broker 

4  ARPEMIX CONSULT 

5  SAFETY Broker 

GalaPremiilor.ro
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Premiile Speciale pentru 
Performanță în Vânzări

Sub semnul dinamismului, echilibrului și profesionalismului, 
în cadrul celei de-a XVIII-a Ediţii a Galei Premiilor Pieţei 
Asigurărilor, companiile de asigurare au validat cele mai 
performante Sucursale și Agenţii.

METROPOLITAN Life

Agenția Brașov

Agenția București

Agenția Timișoara

ASIROM VIG

Agenția Arad

Agenția Prahova

Agenția Timiș

CERTASIG

Sucursala Cluj

Sucursala Sofia

EUROINS

Agenția Constanța

Agenția Oradea

Agenția Tg. Mureș

GROUPAMA Asigurări

Agenția Brașov Onix

Agenția București - Asigurări Bancare

Agenția Ploiești Paris
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Eleganță, spectacol, 
rafinament

Gala Premiilor Pieței Asigurărilor 2018 s-a desfășurat 
într-o atmosferă impresionantă și deopotrivă emoționantă: 
pe întreaga durată a ceremoniei, momentele de decernare a 
premiilor au alternat cu evoluții spectaculoase de jonglerii și 
acrobații aeriene  susținute de profesioniști, dar și cu prezentări 
de modă sau momente speciale de degustare a vinurilor. 

Seara s-a transformat, astfel, într-un adevărat spectacol de 
lumină, culoare și mișcare, în care eleganța vestimentară adusă 
de MARIȘ, ColorEscu, Pineberry și creațiile Sabinei LISIEVICI, 
farmecul țesut de The Lash Lounge, clipele electrizante de 
adrenalină create de XTREME Project, dar și rafinamentul 
deosebit al aromelor de vin BUDUREASCA s-au îngemănat 
pentru a transforma Gala în ceva mai mult decât un simplu 
eveniment de premiere.

Astfel, cu prilejul GPPA 2018, participanții au avut ocazia 
de a degusta, la wine corner-ul special amenajat, selecția 
BUDUREASCA – renumită cramă de vinuri românești. Istoria 
zonei din care provin acestea este una deosebit de bogată: 
colinele viilor BUDUREASCA se află în inima podgoriei Dealu 
Mare, fiind un loc străvechi, cu rădăcini adânci în istoria și 
cultura vinului. Dovezile arheologice găsite în apropiere 

sugerează că acest loc are o tradiție lungă în vinificație, încă 
din vremea dacilor. În prezent, vinurile de BUDUREASCA sunt 
cunoscute și apreciate pentru caracteristicile și aromele lor și 
pentru vinificarea în stil modern.

În ideea de a contura un ambient spectaculos, 
profesioniștii din asigurări au avut ocazia de a descoperi un 
brand exclusivist în eleganța vestimentară dedicată mediului 
de business, și nu numai: MARIȘ Made to Measure – creat de 
către unul dintre cei mai cunoscuți și respectați consultanți 
de eleganță vestimentară, Vlad MARIȘ. Totalitatea pieselor 
vestimentare Made To Measure reprezintă o încununare a unor 
căutări în ideea de a atinge perfecțiunea în arta croitoriei și în 
ceea ce privește rafinamentul textil. Personalizarea completă 
și grija pentru fiecare element vizual, calitatea extraordinară 
a materialelor, consultanța specializată, împreună, reprezintă 
câteva caracteristici de bază ale conceptului.

La rândul său, Pineberry, brand creator de cămăși 
personalizate 100% românesc, pune la dispoziție atât 
doamnelor, cât și domnilor, produse state-of-the-art care 
atestă o poveste de creativitate, know-how și efort de execuție 
în exclusivitate locale. ADN-ul mărcii Pineberry mixează 
moștenirea în cunoașterea în arta modei de peste un secol 
(a meșteșugarilor din neamul Rachieru), expertiza probată și 
antrenată pe piața internațională de lux din ultimii 20 de ani și 
spiritul milenist al celor care cunosc, iubesc și poartă cămășile 
Pineberry.

Pentru cei aflați în căutarea tradiționalului interpretat 
în notă modernă, ColorEscu – brand de tricouri cu modele 
inspirate din tradițiile și simbolurile naționale – a adus, la 
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Gală, o colecție de tricouri și accesorii care păstrează esența 
simbolurilor românești. În anii de când s-a remarcat în piața de 
fashion, ColorEscu s-a impus pentru că pune „românescul” la 
loc de cinste,  și pentru că reamintește, prin piese vestimentare 
aflate la îmbinarea dintre modern și tradiții, de toate lucrurile 
frumoase care aparțin românilor. 

Doamnele care au dorit să încerce un nou look au fost 
așteptate la corner-ul de make-up al The Lash Lounge – unul 
dintre cele mai noi și elegante saloane cosmetice din București, 
specializat în extensii de gene. Mai mult decât un salon de 
înfrumusețare, The Lash Lounge reprezintă o oază de bine și de 
frumos, un loc destinat femeilor active și dornice de relaxare în 
tumultul cotidian al Bucureștilor. 

Seara de gală a inclus și scurte momente de fashion, 
în cadrul cărora au fost prezentate creațiile exclusiviste ale 
Sabinei LISIEVICI – obiecte vestimentare din piele naturală. 
Marca Sabina Lisievici se deosebește, astăzi, prin piesele de 
îmbrăcăminte ce pot fi purtate atât în viața de zi cu zi, cât și în 
cadrul evenimentelor speciale.

Nu în ultimul rând, XTREME Project, cea mai cunoscută 

trupă autohtonă de dans acrobatic, coordonată de Doru 

MOIȘ, a oferit participanților la Gală momente cu adevărat 

spectaculoase de acrobație, grație și echilibru.

Adina TUDOR
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Fie că mergem la birou, la o întâlnire de afaceri sau la o petrecere, aspectul vestimentar 
are o semnificaţie deosebit de importantă,  și ne referim aici la percepţia oamenilor 
asupra noastră,  la  percepţia vizuală,  bogată în conţinut, pentru că, dincolo de 
aspectul strict exterior,  ea reflectă atât însușirile principale, cât și pe cele de detaliu 
ale interlocutorului. Cum ar trebui, așadar,  să ne îmbrăcăm la birou? Ce presupune 
mai exact Made to Measure? Ce înseamnă business casual? Sunt doar câteva teme pe 
care le-am discutat cu unul din cei mai cunoscuţi consilieri de imagine din industria 
vestimentară masculină... Vlad MARIȘ, Managing Partner, MARIȘ Made to Measure.

Fii smart 
Arată business 
Simte-te casual

PRIMM: Se vorbește tot mai des despre o evoluție a 
stilului formal spre stilul business casual la serviciu. Ce ne 
puteți spune despre asta?

Vlad MARIȘ: Se vede o evoluție clară a stilului adoptat de 
mediul de business în ceea ce privește vestimentația. Dacă 
ne uităm la filmele anilor ‘90-2000 (deci acum mai puțin de 
20 de ani, mai puțin de o generație),   vom putea observa 
un proces de transformare a stilului strict, aproape scorțos, 
rigid, greu de atins, exclusivist,   într-un stil mai relaxat ce 
include elemente ale dinamicii vieții actuale. Trăim vremuri 
interesante, am observat în ultimii ani o adevărată revoluție 
în modul în care se îmbracă bărbații la birou în România. 
Bineînțeles, companiile mari impun niște limite prin politicile 
de dress-code, însă aș vrea doar să vă spun că până și 
parlamentarii britanici din Camera Comunelor nu mai sunt 
obligați de codul vestimentar să poarte cravată!

PRIMM: Ce presupune, mai exact, stilul business casual?

V.M.: Practic,  transformarea se referă la evoluția de la 
combinația costum - cămașă - accesorii  la combinații 
de pantaloni - cămașă - jachetă - accesorii. Astfel, avem 
șansa să evadăm din monotonia stereotipului și să folosim 
vestimentația pentru a ne reprezenta pe noi ca individ,   
depășind rolul de etichetă a domeniului în care activăm.

Putem elabora la nesfârșit, însă aș vrea să punctez un 
aspect pe care eu îi consider important: aparent, mulți bărbați 
consideră că jeanșii sunt adecvați unui stil business casual. Dați-
mi voie sa clarific: nu sunt.

Înțeleg și de unde vine confuzia - sunt multe articole 
online care definesc în multe feluri stilul business casual și oferă 
sfaturi care se dovedesc de cele mai multe ori greșite. Astfel, 
bărbații ajung să se îmbrace periculos de aproape de casual.

PRIMM: De ce periculos de aproape?

V.M.: Dacă luam exemplul unui eveniment la care este stabilit 
un dress-code, toți sunt așteptați să respecte întocmai acel cod.

Stilul business casual este un stil în sine și nu o variantă 
mai elegantă a stilului casual. Adică,  dacă alegem să preluăm 
câteva articole din hainele casual pe care le purtăm la întâlnirile 
cu prietenii și să le adăugăm unor elemente vestimentare 
elegante, nu vom reuși niciodată să ridicăm ținuta la nivelul 
business casual.

Ideea din spatele stilului business casual este de a proiecta 
o imagine profesională adăugând elemente casual. Astfel vom 
avea o imagine îngrijită și aranjată, și totuși, relaxată în același 
timp. Totuși, nu prea relaxată!

Secretul stă tot în felul în care ți se potrivesc hainele.
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Stilul business casual cuprinde de la costume fără cravată 
până la duo-ul cămașă și pantaloni. Orice e mai jos de-atât face 
parte din teritoriul casual.

PRIMM: Sunt atât de multe opțiuni în magazine. Și toate 
promit o imagine impecabilă. Cât de mult ne putem baza 
pe această promisiune?

V.M.: În primul rând, dacă alegem îmbrăcăminte de serie 
trebuie să ne așteptăm să nu se potrivească. Motivul este unul 
foarte simplu - îmbrăcămintea de serie presupune mărimi 
standard. Foarte puțini oameni se potrivesc cu mărimile 
standard și așa ajung să cumpere haine nepotrivite cu mărimi 
nepotrivite. Oamenii nu sunt manechini și hainele ar trebui să 
se potrivească pe om și nu invers.

În al doilea rând, modul în care alegem și potrivim, 
asortăm, hainele, încălțămintea, accesoriile, culorile și texturile 
țin de stilul fiecărui domn în parte,  și noi îi consiliem pe clienții 
noștri și în privința acestor aspecte.

PRIMM: Care sunt cele mai mari greșeli de vestimentație la 
birou?

V.M.: Eu aș numi cea mai mare greșeală purtarea unor 
haine care nu ni se potrivesc. De obicei,   o vestimentație 
care nu ni se potrivește ne este incomodă și ne face să ne 
simțim inconfortabil,  ceea ce se transmite inevitabil în 
comportamentul nostru.

Pe de cealaltă parte, o ținută care ni se potrivește ne dă 
acea încredere în noi, în imaginea noastră, în ceea ce suntem 
și ceea ce putem face, încredere care se transpune în succesul 
nostru la birou.

Când mergi la o întâlnire despre care nu cunoști detalii 
despre standardul de vestimentație este mai bine să te îmbraci 
mai mult spre formal decât să te îmbraci casual. Cel puțin așa 
te vei asigura că te-ai prezentat ca un profesionist.

PRIMM: Ce înseamnă, mai exact, Made to Measure?

V.M.: Made to Measure înseamnă alegerea materialelor și 
luarea măsurilor într-un mod neinvaziv, folosind șabloane 
și ajustări în funcție de preferințele clientului, astfel încât 
costumul sau cămașa să se potrivească perfect măsurilor și 
conformației acestuia.

Unul din punctele noastre forte o reprezintă consilierea 
oferită de reprezentanții MARIȘ Made to Measure. Pe lângă 
luarea măsurilor și livrarea unor produse impecabile care să se 
potrivească perfect conformației clientului, noi oferim sfaturi 
despre stilul pe care să-l adopte clientul în funcție de mediul 
de lucru și personalitatea sa.

Consultanța de imagine de business pe care o oferim 
este printre cele mai valoroase pentru construirea și 
confirmarea brandului personal.

Vlad BOLDIJAR

Toate cunoștinţele noastre despre 
eticheta de business, vestimentaţia 
impecabilă, calitatea ireproșabilă 
a ţesăturii și sfaturile de branding 
personal sunt la showroom-ul MARIȘ 
Made to Measure din Str. Bruxelles nr. 
7, sector 1, București. 
www.maris-mtm.ro



72 www.primm.ro

PREMIILE BROKERILOR 
DE ASIGURARE acordate de

Performanţele şi rezultatele 

înregistrate de companiile 

de brokeraj în asigurări şi 

profesioniştii care activează 

în această piaţă au fost 

răsplătite pe 28 februarie 

a.c., pentru al şaptelea 

an consecutiv, în cadrul 

Premiilor Brokerilor de 

Asigurare 2018.

Seara de gală a brokerilor de 
asigurare

La finalul lunii februarie, Centrul 

Vechi din Bucureşti a fost gazda unui 

eveniment care, de şapte ani, celebrează 

performanţa în brokerajul de asigurări: 

Premiile Brokerilor de Asigurare, acordate 

de Publicaţiile XPRIMM.

Astfel, în atmosfera deosebită 

oferită de Clubul Nomad Sky Bar, 

profesioniştii care s-au remarcat, anul 

trecut, în piaţa de intermediere, precum 

şi companiile de brokeraj care au 

raportat rezultate excelente în 2017 au 

primit distincţii pe măsura eforturilor 

depuse, într-un eveniment care îmbină, 

an după an, eleganţa unei gale de 

premiere cu aerul destins al unei seri de 

club.   

Şi cu prilejul acestei ediţii, Trofeele 

XPRIMM pentru Excelenţă au fost 

înmânate companiilor şi profesioniştilor 

care s-au remarcat printr-o activitate 

deosebită în piaţă. Trofeul de 

Excelenţă Corporate a fost acordat 

companiei MARSH România, în timp 

ce Trofeul de Excelenţă Retail a mers 

către SAFETY Broker

De asemenea, pentru evoluţia 

şi dezvoltarea printr-o atitudine 
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managerială dinamică şi pro-activă,   

DAW Management Broker a primit 

Trofeul de Excelenţă pentru Dinamism, 

în timp ce Trofeul de Excelenţă, acordat 

persoanei care, prin conduita, iniţiativa şi 

prezenţa sa a avut un impact semnificativ 

asupra pieţei de intermediere în 

asigurări, a fost acordat lui Romeo 

BOCĂNESCU, CEO, DESTINE Broker. 

O altă categorie de distincţii a 

fost reprezentată de Premiile XPRIMM 

pentru Contribuţia la Dezvoltarea Pieţei 

de Brokeraj. În cadrul acestei categorii, 

Viorel VASILE, Director General, SAFETY 

Broker, a fost numit Managerul Anului, 

pentru stilul managerial, iniţiativele şi 

deciziile adoptate, care au contribuit 

decisiv la dezvoltarea companiei şi la 

promovarea unor standarde ridicate în 

privinţa produselor oferite şi a serviciilor 

prestate.

TRANSILVANIA Broker a primit 

Premiul pentru Contribuţia la 

Dezvoltarea Pieţei de Brokeraj, pentru 

listarea companiei la Bursa de Valori 

Bucureşti. De asemenea, Premiul 

Dezvoltare Durabilă a mers, în acest an, 

la RENOMIA SRBA Broker, Premiul Tradiţie 

şi Stabilitate a fost acordat MILLENIUM 

Insurance Broker, iar Premiul pentru 

Performanţă în Brokeraj a fost câştigat 

de GLOBASIG Broker.

INTER Broker s-a remarcat, în 

2017, printr-o bună relaţie cu clienţii şi 

prin calitatea serviciilor de consultanţă,  

fiindu-i acordat, în cadrul ceremoniei, 

Premiul Customer-Care. De asemenea, 

VERASIG Broker a primit Premiul 

Profesionalism în Brokeraj.

TROFEUL 
DE EXCELENŢĂ 
CORPORATE

MARSH România
Laurenţiu IAKAB, Director General Adjunct

TROFEUL DE 
EXCELENȚĂ 
PENTRU DINAMISM

DAW Management Broker
Gheorghe BALABAN, Director General

TROFEUL DE 
EXCELENȚĂ

Romeo BOCĂNESCU
Director General, DESTINE Broker

TROFEUL DE 
EXCELENȚĂ 
RETAIL

SAFETY Broker
Viorel VASILE, CEO

PremiileBrokerilor.ro
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PREMIUL 
MANAGERUL 
ANULUI

Viorel VASILE
CEO, SAFETY Broker

PREMIUL 
CONTRIBUȚIA LA 
DEZVOLTAREA PIEȚEI 
DE BROKERAJ

TRANSILVANIA Broker
Ion COTIAC, Director Executiv

PremiileBrokerilor.ro

Buna colaborare pe care 

companiile de asigurări au avut-o în 

relaţia cu brokerii, în cursul anului 2017, 

a fost recompensată prin două distincţii. 

Pentru stabilirea câştigătorilor, brokerii 

au votat societăţile cu care au colaborat 

cel mai bine în anul precedent, dar 

şi persoana care a avut o contribuţie 

deosebită la fundamentarea relaţiei cu 

companiile de brokeraj. Premiul pentru 

Parteneriat Companie a mers la Gothaer 

Asigurări Reasigurări, iar Premiul pentru 

Parteneriat Persoană i-a fost acordat 

lui Mircea BUZERA, CITY Insurance.

De asemenea, PRBAR Academy 

a primit Premiul pentru promovarea 

profesionalizării în asigurări. Înfiinţată 

în toamna anului trecut, PRBAR 

Academy s-a remarcat prin programe 

de educare cu scopul profesionalizării 

intermediarilor în asigurări.

Tot în cadrul celei de-a VII-a ediţii a 

Premiilor Brokerilor de Asigurare, Premiul 

Special pentru Tineri Profesionişti 

de Succes a fost primit de Andrei 

POSTELNICU.

Networking business 
într-o seară de club, 
concurs de cocktail-uri şi 
o lecţie despre cafea

Dincolo de festivitatea de 
premiere, Premiile Brokerilor de 
Asigurare reprezintă și un eveniment de 
business networking recunoscut pentru 
atmosfera specială, care îmbină clipele 
spectaculoase ale unei seri de club cu 
eleganţa unei gale de premiere. Astfel, 
pe lângă momentele de ceremonie 
desfăşurate pe scenă, participanţii s-au 
bucurat și de numeroase surprize.

Doisprezece profesionişti din piaţa 
de brokeraj, împărţiţi în şase echipe, au 
răspuns provocării Bartender Contest, 
întrecându-se în îndemânare pentru a 
realiza cel mai bun cocktail. Echipele au 
avut la dispoziţie cinci minute pentru 
set-up-ul barului şi trei minute pentru 
prepararea cocktail-ului, iar jurizarea a 
fost realizată de doi barmani - experţii 
Nomad Sky Bar. La final, cele mai reuşite 
cocktail-uri au fost premiate. Participanţii 
au fost:

 Locul 1 – Echipa Destine: Andrei 
POSTELNICU şi Dan BURCA

 Locul 2 – Echipa Fantastic: Laura 
NAGHI, ISF, şi Gabriel LUPU, INTER BRoker

 Locul 3 – Echipa Best Mojito: 
Florentina NEAGU, ISF, şi Ştefan 
PRIGOREANU, MIB

 Locul 4 – Echipa AVUS: Ioana COCAN 
şi Mihaela FLOREA
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PREMIUL 
DEZVOLTARE 
DURABILĂ

RENOMIA SRBA Broker
Gheorghe GRAD, Country Manager

PremiileBrokerilor.ro

PREMIUL 
TRADIȚIE ȘI 
STABILITATE

MILLENIUM Insurance Broker
Ştefan PRIGOREANU, CEO
Camelia ISACHE, Director General

PREMIUL 
CUSTOMER-CARE

INTER Broker
Marius POPA

PREMIUL 
PERFORMANȚĂ ÎN 
BROKERAJ

GLOBASIG Broker
Antonio BABETI, Director General

PREMIUL 
PROFESIONALISM 
ÎN BROKERAJ

VERASIG Broker
Gabriel NICOLAE, Director General
Georgeta SĂRĂCIN, Claims & Insurance 
Manager

PREMIUL PENTRU 
PARTENERIAT 
COMPANIE

Gothaer Asigurări Reasigurări
Cosmin ANGHELUȚĂ 
Director General Adjunct
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PremiileBrokerilor.ro

PREMIUL PENTRU 
PARTENERIAT 
PERSOANĂ

Mircea BUZERA
Director Vânzări, CITY Insurance

PREMIUL PENTRU 
PROMOVAREA 
PROFESIONALIZĂRII 
ÎN ASIGURĂRI

PRBAR Academy
Otilia MIHAI, Preşedinte

PREMIUL SPECIAL 
PENTRU TINERI 
PROFESIONIŞTI DE 
SUCCES

Andrei POSTELNICU
Manager Iaşi, DESTINE Broker

 Locul 5 – Echipa Mojito: Ioana 
DUMITRU, ASIROM, şi Marius ION, Daune 
Expert

 Locul 6 – Echipa PrBAR: Otilia MIHAI şi 
Cristian BĂLĂNICĂ

De asemenea, cu prilejul Lecţiei 
de Cafea, prezentată de specialiştii din 
cadrul Nomad Sky Bar, toţi cei interesaţi 
au putut afla cum se poate prepara o 
cafea perfectă, care sunt caracteristicile 
unui bob de cafea de calitate sau ce 
înseamnă, de fapt, un adevărat espresso. 
Nu în ultimul rând, pe tot parcursul 
serii, momentele de premiere au fost 
presărate cu improvizații Flair Cocktails 
spectaculoase, realizate de specialişti din 
cadrul Nomad Sky Bar.

Adina TUDOR

Partener Principal

Parteneri
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Eveniment

Gala Premiilor DESTINE Broker 
13 - 15 aprilie 2018

DESTINE Broker, unul dintre cei mai importanţi 

intermediari de pe piaţa locală, a organizat, în weekendul 13-15 

aprilie 2018, "Gala Premiilor Destine", un eveniment devenit 

tradiţie în companie, la care au participat peste 500 de persoane 

şi au fost oferite peste 250 de premii.

Este al unsprezecelea eveniment de acest gen şi este perceput 

de noi toţi ca fiind sărbătoarea DESTINE, a declarat Romeo 

BOCĂNESCU, Directorul General al DESTINE Broker.

Aş putea spune că bilanţurile contabile, raportările 

trimestriale, semestriale, anuale etc., în baza cărora se întocmesc 

diverse clasamente la nivel naţional, doar confirmă faptul 

că performanţa companiei este determinată de către toţi 

colaboratorii noştri şi-n mod special de către cei care în interiorul 

organizaţiei sunt "vârful de lance". Singurul lucru cu care mă 

mândresc este acela că şi eu fac parte din "familia DESTINE", familie 

care, pot afirma că, a zămislit adevăraţi profesionişti ai pieţei de 

brokeraj în asigurări, a adăugat Romeo BOCĂNESCU.

DESTINE Broker ocupă locul patru pe piaţa de brokeraj, 

cu o cotă de piaţă de peste 5% în 2017 şi un volum de prime 

intermediate de peste 300 milioane lei, conform calculelor 

făcute de XPRIMM Publications în baza cotelor de piaţă 

transmise de ASF.

În momentele oferite de astfel de evenimente, noi apreciem, 

recunoaştem şi premiem pe cei care, pe baza criteriilor companiei, 

s-au dovedit a fi cei mai buni. Astfel că, la acest eveniment am 

acordat peste 250 de premii, parte dintre acestea fiind oferite, 

conform propriilor criterii, de către companiile cu care colaborăm, 

chiar dacă unele dintre acestea nu activează în domeniul 

asigurărilor, a explicat Directorul DESTINE Broker.

Conform acestuia, momentul culminant a fost decernarea 

premiilor la categoria: "Brokerul Anului 2017", pe scenă urcând 

Mariana SCORȚANU-MAHU, Nela DINU, Laurențiu-Nicolae 

TOADER, Dănuț BURCA, Ciprian HOBINCĂ şi "purtătorul de 

coroană" Andrei POSTELNICU.
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Eveniment

Lângă aceștia au urcat pe scenă coordonatorii lor şi cei care 

i-au sprijinit în anul 2017: Adrian GORAN, Marius LASLO, Daniela 

DANIEL, Ion CISLARU, Florin BORDEI, Ana KOVACS, Trifan GASPAR, 

Mădălina Nicoleta GOȘPEI, Dumitru GURGU, Ion Viorel PREDA, 

Ştefan Gheorghe PUNTEA, Marius Ionel DUȚU şi Dumitru JITARIU.

Apreciem "lucrul bine făcut", seriozitatea, perseverenţa, efortul, talentul, ingeniozitatea şi profesionalismul, iar la acest eveniment 
am avut onoarea să ne fie alături o personalitate care tocmai datorită acestor atribute performează în domeniul în care activează. Iar 
pentru că în anul 2017 au oferit, în mod profesionist, produse personalizate pe baza nevoilor clienţilor, pe lângă diplome, bonusuri şi trofee, 
laureaţii Galei DESTINE primesc şi câte un "portret" creat cu viziune artistică şi profesionalism de către Ştefan POPA POPA's. De talentul 
caricaturistului au beneficiat şi invitaţii noştri speciali, reprezentanţii companiilor de asigurări şi ai celorlalte companii cu care colaborăm, a 
adăugat Romeo BOCĂNESCU.

Andreea RADU
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Eveniment

Marea Adunare a Partenerilor 
SAFETY Broker 
23 - 25 martie 2018

Marea Adunare a Partenerilor 
SAFETY Broker s-a desfăşurat în 
weekendul 23-25 martie a.c., la Complex 
Cheile Gradiștei - Fundata, reunind peste 
300 de reprezentanţi ai companiilor 
din piaţa de asigurări, colaboratori şi 
parteneri ai brokerului, care s-au bucurat, 
cu această ocazie, și de o călătorie în 
trecut, mai exact, în perioada interbelică.

Practic, aceasta a fost cea de-a 
11 ediţie a Conferinţelor Partenerilor 
SAFETY Broker. În cadrul conferinţei, 
compania şi-a prezentat proiectele 
pentru anul 2018, punând accent pe noi 
strategii de dezvoltare a business-ului, pe 
care urmează să le desfăşoare alături de 
parteneri.

Ajunşi la o nouă ediţie aniversară, în 
contextul Centenarului Marii Uniri şi cu o 
apariţie restilizată, SAFETY Broker păşeşte 
mai puternic, aniversând un nou an de 

activitate. Avem planuri ambiţioase pentru 
creşterea afacerii noastre şi este timpul să 
facem salturi majore şi să ridicăm ştacheta 
dezvoltării durabile la nivelul întregii reţele 
şi de-a lungul întregului nostru lanţ de 
valori, a declarat Viorel VASILE, CEO-ul 
SAFETY Broker.

În cadrul Conferintei, au fost 
premiate Sucursalele şi asistenţii în 
brokeraj cu cele mai bune rezultate 
în 2017. Totodată, au fost apreciate și 
premiate parteneriatele de succes pe 
care SAFETY le-a consolidat de-a lungul 
activității sale cu societăţile de asigurări: 
ALLIANZ-ȚIRIAC, CITY Insurance, 
EUROINS, ERGO, GENERALI, Gothaer, 
ASIROM VIG, OMNIASIG VIG, GRAWE 
România, EUROLIFE ERB Asigurări, 
GROUPAMA, CertAsig, MONDIAL 
Assistance, UNIQA Asigurări, SIGNAL 
Iduna.

Șirul evenimentelor a fost încheiat 
cu o petrecere în stilul anilor 20 -30, în 
care muzica, dansul și voia bună au fost 
vedete, iar costumele invitaților au dat 
autenticitate și stil reuniunii. Nu au lipsit 
nici accesoriile, detaliile de decor, actorii 
și dansatorii, toate recreând atmosfera 
petrecerilor unice din acea perioadă!

Andreea RADU
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Eveniment

Conferinţa Anuală de Vânzări & Gala 
Premiilor Fabrica de Asigurări
20 – 22 aprilie 2018

În perioada 20-22 aprilie a.c., 
Fabrica de Asigurări Broker de Asigurare 
şi-a premiat cei mai buni parteneri de 
business, în cadrul „Conferinţei Anuale 
de Vânzări & Gala Premiilor FDA 2018”, 
ajunsă la cea de-a treia ediţie.

Într-o piaţă de asigurări resetată 
alert legislativ în ultima perioadă, pe un 
trend optimist de dezvoltare, Fabrica de 
Asigurări şi-a urmat cursul crescător şi în 
anul 2017, marcând o creştere de peste 
25%, faţă de anul precedent. Ne adaptăm 
noilor rigori ale anului 2018 şi lansăm 
noi proiecte de dezvoltare pentru o mai 
bună reprezentare la nivel naţional. Ne 
propunem, şi pentru anul 2018, tot o creşte 
cu cel puţin două cifre, a declarat Adrian 
TESLOVAN, General Manager, Fabrica de 
Asigurări.

Aşa cum a intrat deja în tradiţia 
organizaţiei noastre, an de an ne arătăm 
recunoştinţa şi apreciem profesionalismul 
partenerilor noştri de afaceri, a adăugat el.

Evenimentul a fost organizat 
într-o atmosferă de 5 stele, asigurată 
de Internaţional Hotel Casino & Tower 
Suites, Nisipurile de Aur, Bulgaria.

În cadrul Galei, Marele Premiu - 
Brokerul Anului FDA a fost adjudecat 
de către Bogdan – Mihail PÎNZARU, din 
Vaslui.

Premiul pentru vânzări directe:

1. Paula CIUCĂ & Claudia LEPĂDATU

2. Alexandra Rodica MOLCUŢ

3. Florica GURESOAE

Premiul pentru vânzări în reţea:

1. Alin POPESCU

2. Gyula Levente SIKO

3. Mădălina BORDIAN

Premiul pentru vânzări corporate:

1. Maria DUCU

2. Teodora DUSELEVICI

3. Sorin MIHAI

Premiul Special pentru:

Profesionalism şi Parteneriat Durabil 

ASIROM VIG, CITY Insurance, ERGO 

Asigurări, EUROINS România, GROUPAMA 

Asigurări, GENERALI România, Life 

Is Hard, OMNIASIG VIG şi MONDIAL 

Assistance.

Profesionalism în Promovarea Pieţei 
Româneşti de Asigurări

Media XPRIMM

Profesionalism şi Fair Play

Larisa Maria BĂDOIU, Nelu COPĂCEL, 

Luiza Ruxandra GEORGESCU, Mariana 

LUCA şi Margareta ICHIM

Profesionalism şi Potenţial în Brokeraj

Silviu NEGURĂ, Dragoș-Constantin 

IACOBUȚ, Valerian PINTILIE, Iordanica 

CAZACU & Nela FURTUNĂ, Lăcrămioara 

Magdalena BUDURESCU, Eugenia 

Georgiana GHEORGHIŢĂ, Zoltan OLAH, 

Mihaela Dorina ANDREI – MIRONESCU şi 

Cristina – Alina DĂNĂILĂ.

Andreea RADU

·Profesionalism şi Dezvoltare 

Dinamică:

Lorand Adrian VOSLOBAN şi Lucreţia 

REBRISOREAN
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Eveniment

Gala Premiilor INTER Broker de 
Asigurare
20 aprilie 2018

Performanţa asistenţilor în brokeraj 
şi cele mai bune rezultate ale anului 
precedent au fost premiate, în data de 
20 aprilie a.c., la Oradea, în cadrul Galei 
Premiilor INTER Broker. Evenimentul a 
reunit partenerii tradiţionali ai companiei 
de intermediere, alături de membrii 
echipei din întreaga ţară. 

Într-o seară de gală, în prezenţa a 
peste 370 de invitaţi, organizată pentru a 
conta, nu pentru a marca, ne-am exprimat 
recunoştinţa, admiraţia şi respectul pentru 
acţiunile şi rezultatele celor mai merituoşi 
colegi, a declarat Cerasela CHIRIAC, 
Owner, INTER Broker de Asigurare.

Cei care au crezut în ei şi în visul lor, 
care s-au identificat cu povestea INTER 
Broker şi obiectivele sale, s-au bucurat de 
următoarele premii:

Excelență în asigurări de sănătate - 
Mariana BAICU

Excelență în asigurări: Ioana BENDEA, 
Mariana MĂRCULESCU, Ioan MORAR, 
Andrei PĂDURARIU, Csaba SZABO

Brokerul anului: Cristian GĂLĂȚAN.

Conform planului de carieră, pentru 
perioada 2015-2020, pentru rezultatele 
obținute în ultimii trei ani, s-au acordat în 
acest an:

» Ceas placat cu aur, personalizat: Ioana 
BENDEA, Lucian BLAGA, Delia BOCHIȘ, 
Sergiu CIUBOTARU, Radu CRISTACHE, 
Daniel DONCA, Gabriel LUPU, Gabriela 
POP, Margareta SZABO, Claudia URS

» Autoturism Skoda Octavia: Ioana 
BENDEA, Claudiu GHEORGHE, Mariana 
MĂRCULESCU, Andrei PĂDURARIU, 
Gabriela POP, Marius POPA, Viorel ROB, 
Elena VASILE.

Pe o piaţă a asigurărilor în care 
clienţii au nevoie de tot mai multe produse 
personalizate, creative şi eficiente, INTER 

Broker a ales detaliile care au făcut 
diferenţa: dăruire, responsabilitate, dorinţa 
de a fi diferiţi şi evoluţie permanentă. Mai 
mult, mereu suntem în căutare de noi 
soluţii din domeniul tehnologiilor de ultimă 
generaţie, de noi servicii conexe şi de acces 
la cele mai competitive preţuri pentru 
fiecare client în parte, a precizat Cerasela 
CHIRIAC.

Andreea RADU
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Performance Gala MaxyGo
24 februarie 2018

Conferinţa Naţională de Vânzări 
RENOMIA SRBA
24 - 25 februarie 2018

Gala Premiilor CAMPION Broker
3 martie 2018

Conferinţa anuală a Consultant AA
13 - 15 aprilie 2018

În cadrul evenimentului, care a avut loc la Centrum 
Ballroom & Conference din Ploieşti, MaxyGo Broker de 
Asigurare a sărbătorit cei 15 ani de activitate pe piaţa din 
România şi a premiat performerii anului 2017.

Evenimentul Performance Gala MaxyGo 2018 a avut, 
de asemena, ca scop premierea asistenţilor în brokeraj 
pentru rezultatele obţinute în anul 2017. Premiile au fost 
variate. Printre câştigători putem enumera: Premiul pentru 
Creativitate - Rodica DIACONU; Premiul Managerul Anului 
2017 - Viorica TOADER; Premiul pentru 15 ani de activitate 
MaxyGo - Laurenţiu POPA; Brokerul anului 2017 - Alin 
HÂRLĂU.

Rezultatele anului precedent, performanţele 
colaboratorilor şi membrilor echipei CAMPION Broker, dar şi 
parteneriatele încheiate cu asigurătorii au fost celebrate la 
Sibiu, cu prilejul Galei Premiilor CAMPION Broker.

Evenimentul, devenit deja tradiţional, reprezintă un 
moment de recunoaştere a "Celor mai buni Campioni", 
în cadrul acestuia fiind acordate premii şi diplome 
profesioniştilor din cadrul echipei care s-au remarcat de-a 
lungul anului precedent. Esenţa acestei companii o reprezintă 
oamenii. Fără ei, visurile noastre nu ar fi putut să devină 
realitate. Împreună vom asigura o lume mai bună, a spus 
Octavian TATOMIRESCU, Directorul General al brokerului.

Conferinţa Naţională de Vânzări a RENOMIA SRBA 
Insurance Broker a avut loc la Ramada Parc Hotel, la 
eveniment participând 140 persoane, parteneri francizaţi, 
directori de agenţii, reprezentanţi ai asigurătorilor.

O prezenţă de top, speakeri remarcanți au dezbătut 
probleme actuale ale pieţei, provocări legislative, previziuni 
asupra dezvoltării business-ului, dar şi elemente practice 
din viaţa reală şi cu accent pe aprofundarea nevoii de 
consultanţă acordată clienţilor. Evenimentul a fost marcat 
de Decernarea Premiilor pentru Parteneriat acordate pentru 
progresele relaţionale dintre RENOMIA şi cele importante 
companii de asigurare.

Consultant AA Broker de Asigurare a desfăşurat 
cea de-a 6-a Conferinţă de vânzări şi management, în 
judeţul Hunedoara, prilej cu care compania şi-a prezentat 
principalele obiective pentru acest an şi a premiat partenerii 
cu cele mai bune rezultate.

În cadul evenimentului au fost desemnaţi câştigătorii 
pentru cele mai bune realizări: Gheorghe MALIȚA (sucursala 
Timişoara 1), Puiu NICOLAE (sucursala Craiova) şi Antoaneta 
ZEVEDEI (sucursala Dristor, Bucureşti). Premiile speciale 
au fost primite de: Gabriel PETCU, Cecilia BODONI, Ovidiu 
MOȚOCAN. În acelaşi timp, Consultant AA şi-a manifestat 
consideraţia şi mulţumirea faţă de asigurătorii parteneri, 
acordându-le premii.

Eveniment
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Conferința „IIF 2018 - MOTOR 
INSURANCE - the innovation challenge”
16 martie 2018, Viena, Austria

Impactul inovațiilor tehnologice 
asupra industriei asigurărilor auto, și 
numai, dar și provocările din viitorul 
apropiat au fost două dintre temele 
dezbătute cu ocazia conferinței 
„IIF 2018 - MOTOR INSURANCE - the 
innovation challenge”. Evenimentul, 
organizat de XPRIMM Publications, a 
reunit la Viena, în data de 16 martie 
2018, zeci de profesioniști recunoscuți 
la nivel internațional, care au răspuns 
unor întrebări care preocupă atât zona 
industriei asigurărilor auto, cât și alte 
domenii.

Astfel, Peter BRAUMULLER - 
Managing Director, FMA-Financial Market 
Authority, Austria -, a vorbit atât despre 
asigurările RCA, cât și despre inovațiile 
tehnologice. Acoperirea RCA este 
obligatorie și, prin urmare, mulți oameni 
sunt afectați de preț, managementul 
daunelor etc., așa că, în acest context, 

poate fi sesizată o sensibilitate politică. 
RCA reprezintă o sursă majoră de plângeri, 
potrivit unui raport EIOPA. Cred că 
inovațiile tehnologice vor redesena viitorul 
asigurărilor auto, prin prisma BigData, în 
design-ul de produs, preț și managementul 
riscului.

În cadrul aceluiași eveniment, 
Richard NATHSCHLAEGER - Managing 
Director, AUDATEX, Austria -, și Michael 
THEILMEIER - Senior Vicepresident, GEN 
Re, Germania -, au subliniat importanța 
digitalizării. Digitalizare este numele 
jocului pe care îl jucăm azi. Dacă societățile 
ratează acest tren, vor avea multe de 
pierdut, ar putea chiar să intre în faliment. 

Cei care nu se trezesc la timp nu vor face 
față, a punctat Richard NATHSCHLAEGER. 
Digitalizarea poate fi un avantaj uriaș 
în creșterea eficienței asigurărilor auto. 
Asigurătorii și service-urile auto trebuie 
să se îngrijoreze cu privire la proprietatea 
asupra datelor vehiculului. Insurance 
Europe are o campanie dedicată în acest 
sens, #Data4Drivers, a declarat Michael 
THEILMEIER.

Arătând că, în industria de 
asigurări, și nu numai, fraudele pot 
apărea acolo unde te aștepți mai puțin, 
Paul SWOBODA - Președinte Directorat, 

GRAWE România -, și Paul IVAN - 
Executive Director, RECREX, România -, au 
subliniat importanța luptei anti-fraudă. 
În asigurarea clasică de viață, frauda nu 
este, cel puțin în teorie, o problemă - ești 
fie mort, fie viu. Cu toate acestea, au fost 
cazuri în care grupuri de crimă organizată, 
în complicitate cu autorități locale, au 
reușit să declare câteva decese pentru a 
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beneficia de despăgubire, ceea ce arată 
că, până la urmă, nimic nu este imposibil. 
Acest lucru mai înseamnă că frauda nu 
reprezintă o problemă doar la nivelul 
asigurărilor auto, ci și în linii de business pe 
care le credeam acoperite, a explicat Paul 
SWOBODA. Paul IVAN a arătat ce direcții 
a adoptat RECREX în acest sens și cum a 
inovat în domeniu: Pe lângă procedurile 
clasice folosite în activitatea de soluționare 
a reclamațiilor, am dezvoltat un sistem 
inovator - Claims Buffering System -, care 
se axează pe aplicarea mai multor filtre 
anti-fraudă: customer care, revizuirea 
documentației, inspecție tehnică, analiză 
tehnică internațională etc.

Reducerea nivelului fraudelor este 
un obiectiv și pentru VIENNA Insurance 
Group. VIG asigură fiecare al zecelea 
vehicul din CEE. Business-ul auto reprezintă 

25% din totalul primelor brute subscrise 
de VIG. În 2017, totalul primelor brute 
subscrise de VIG în domeniul auto a fost de 
2,44 miliarde euro. 7 - 8% din despăgubirile 
plătite pe RCA sunt fraude în Marea 
Britanie. În comparație, media europeană 

este de 4%. VIG a demarat, alături de 
McKinsey, un proiect al cărui scop este 
reducerea nivelului fraudelor, a punctat 
Franz FUCHS - Member of the Managing 
Board, VIENNA Insurance Group.

Ce soluții au la îndemână 
asigurătorii? FRISS oferă soluții pentru 
peste 150 de companii de asigurări din 
25 de țări, incluzând asigurători de top 
din diverse domenii. O poliță adecvată și 
o mentalitate anti-fraudă sunt cruciale 
pentru o companie. Prin urmare, nu vorbim 

doar de sistemele instalate, ci și de oamenii 
care folosesc aceste sisteme și de dorința de 
a acționa, a declarat Ruud VAN GERWEN 
- FRISS, Olanda. Christof KLEINHENZ 
- NTT Data, Germania -, a punctat, la 
rândul său: Soluțiile telematice marchează 
trecerea de la o agregare a riscului bazată 
pe modele matematice, la prevenirea 
riscului pe baza comportamentului 
individual și a înțelegerii clientului. 
Platforma noastră de servicii NTT Data 
Connected reprezintă baza pentru o 
afacere nouă în domeniul digital. Sistemul 
are funcții versatile, care oferă plus-valoare 
pentru clienții companiilor de asigurări.

Florin GOLOVATIC - Director, ASF 
-, și Mădălin ROȘU - Președinte, BAAR - 
Biroul Asigurătorilor Auto din România 
-, s-au regăsit, la rândul lor, pe lista 
vorbitorilor. Potrivit unei analize realizate 
de BCG și Morgan Stanley, vom asista, 
până în 2030, la o reducere cu 40-50% a 

primelor brute subscrise pe segmentul 
auto. Companiile InsurTech adoptă rapid 
noi tehnologii, în special în procesele 
de tarifare și subscriere, dar și în cel de 
distribuție. Automatizarea va înlocui 
eforturile depuse de oameni în întregul 
lanț de operațiuni din asigurări. Primele de 
asigurare vor deveni tot mai personalizate, 
iar soluționarea daunelor va fi un proces 
complet automatizat, a arătat Florin 
GOLOVATIC. 2017 a fost un an interesant, 
deoarece, în prealabil, piața fusese 
zdruncinată de două falimente: ASTRA 
Asigurări și CARPATICA Asigurări. BAAR 
încă plătește pentru aceste companii. Până 
la finele lui 2017, BAAR a plătit 70 milioane 
euro pentru aceste două companii, a 
subliniat, la Viena, Mădălin ROȘU.

Cristian ȘUCA

Eveniment Internaţional
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Eveniment Internaţional

Conferința  „IIF - PROPERTY INSURANCE 
- the NatCat challenge and beyond”
23 martie 2018, Praga, Cehia

Zeci de profesioniști reprezentând 
cele mai importante entități de re/
asigurare, furnizori de tehnologii digitale, 
regulatori de daună și companii de 
modelare a riscurilor din întreaga lume 
și-au dat întâlnire la Praga, în data de 23 
martie 2018, cu ocazia  „IIF - PROPERTY 
INSURANCE - the NatCat challenge 
and beyond”, conferință organizată de 
XPRIMM Publications. Evenimentul, 
desfășurat cu sprijinul IIS - International 
Insurance Society și susținut de PAID 
România în calitate de Partener Principal, 

a abordat teme precum: modul în care 
s-au dezvoltat, de-a lungul timpului, 
sistemele de modelare a riscurilor și 
lecțiile învățate de industria de re/
asigurări în ultimii ani, dar și modul în 
care inovațiile tehnologice pot influența 
linia asigurărilor property.

Cu această ocazie, Pavel HUERTA-
URIBE - Expert Property EMEA Business 
Generation Director | Property & 
Specialty Underwriting SWISS Re, Elveția 
-, a declarat că pagubele provocate la 
nivel global de catastrofele naturale au 
totalizat, în ultima decadă, 2,03 trilioane 
USD, 70% fiind pierderi neasigurate. 
Modelele catastrofice estimează că, la nivel 
global, pierderile neasigurate provocate 
de dezastrele naturale viitoare vor fi, 
anual, de 153 miliarde USD. Tehnologia 
va influența linia personală a asigurărilor 
de proprietate și va duce, sperăm, și la 
implicarea clienților.

Nicoleta RADU - Director 
General, PAID România -, a subliniat 

atât importanța creșterii gradului de 
cuprindere în asigurare, cât și a nivelului 
de reasigurare înregistrat în prezent 
de compania pe care o reprezintă. De 
asemenea, Nicoleta RADU a mai arătat că 
PAID România lucrează la implementarea 
unei soluții operaționale NatCat. 
România este, de departe, una dintre 
țările europene cu cea mai mare expunere 
la riscuri NatCat. Inițial, PAID a fost un 
proiect lansat de Banca Mondială, care, 
apoi, a devenit lege. PAID a fost înființat 
în 2009, iar prima poliță a fost emisă în 
2010. Compania a încheiat anul 2017 cu 
1,7 milioane de polițe obligatorii emise, 
alte 1,3 milioane de polițe facultative fiind 

înregistrate la nivelul țării. PAID este cel mai 
mare cumpărător de reasigurări teritoriale 
unice din Europa Centrală și de Est, având o 
protecție cu 71% mai mare decât cerințele 
Solvency II. Compania lucrează acum la 
implementarea unei soluții operaționale 
pentru plăți eficiente și la timp către clienții 
săi, în cazul unui eveniment major NatCat: 
în esență, un plan de revendicări în masă.

Prezenți la acest eveniment, 
Laurent MONTADOR - Deputy Chief 
Executive Officer, CCR, Caisse Centrale 
de Reassurance, Franța și Andy BORD 
- CEO, FLOOD Re, UK -, au prezentat 
situația din Franța și Marea Britanie la 
capitolul protecție NatCat prin asigurări 
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de locuință. Piața din Franța are un regim 
specific NatCat stabilit în 1982, care este 
un parteneriat între stat și companiile de 
asigurări. În momentul de față, 12% din 
totalul polițelor de asigurare a locuințelor 
sunt pentru acoperirea riscurilor NatCat. 
Când asigurările sunt obligatorii, sunt 
văzute de cetățeni drept taxe și nimănui 
nu-i place să plătească taxe, a precizat 
Laurent MONTADOR. În 2007, inundațiile 
au provocat, în Marea Britanie, pagube în 
valoare totală de 3 miliarde lire sterline. 
FLOOD Re este conceput ca o soluție finită, 
care are o durată de viață de 25 de ani și, 
prin urmare, va înceta să existe în 2039. În 
momentul de față, FLOOD Re are 142.000 
de polițe care au fost transmise companiei. 
Acum, 93% dintre consumatori pot obține 
cinci sau mai multe cotații, așa că există 
o mai mare disponibilitate și o mai mare 
accesibilitate, a punctat și Andy BORD.

Cum stau lucrurile în Turcia? 
Prima de asigurare este foarte accesibilă 
- mai puțin de 33 USD pe an. Costurile 
operaționale sunt foarte reduse - sub 2%. 

Un produs la un preț mic este esențial 

pentru supraviețuirea pe termen lung. 

Rata de penetrare s-a îmbunătățit până la 

48% (8,4 milioane de polițe). După 2012, 

noua lege a introdus mai multe puncte 

de control și verificare pentru polița TCIP - 

abonamentele la electricitate, apă și gaze 

naturale. Obiectivul este de a crește rata 

de penetrare până la 10 milioane de polițe, 

prin folosirea eficientă a acestor puncte 

de control. Creșterea rapidă obligă TCIP 

la o capacitate de reasigurare adițională. 

De la înființare, TCIP a achitat daune 

în valoare totală de 48 milioane USD, a 

explicat Aysun YILDIZ OZER - Deputy 

Secretary General, TSB,  Turkish Insurers' 

Association.

În acest context, nu puțini sunt cei 

care se întreabă dacă și cum inovațiile 

tehnologice pot susține și influența 

pozitiv linia asigurărilor property. 

Schimbările climatice promovează prin 

ele însele conceptul de risc. Digitalizarea 

schimbă modul în care este văzută 

asigurarea. Așteptările populației se 

schimbă, iar industria de asigurări trebuie 

să țină pasul cu aceasta. De asemenea, 

asigurarea trece de la prevenție generală, 

la individualizarea riscului, a declarat, în 

cadrul aceluiași eveniment, Călin RANGU 

- Director, Direcția de Supraveghere 

Intermediari și Reguli de Conduită, 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, 

România.

Modelele de risc devin astfel 

din ce în ce mai importante pentru 

industria de modelare a riscurilor, iar 

Dr. Eduard HELD - PERILS AG, Elveția, 

și Miroslav HRNCIR - Cat Modelling 

Analyst, Guy Carpenter -, au arătat, 

în cadrul „IIF - PROPERTY INSURANCE 

- the NatCat challenge and beyond”, 

importanța acestora. Informațiile noastre 

sunt folosite de principalii stakeholderi 

pentru validarea modelelor lor. Putem 

facilita transferul alternativ al riscurilor, 

obligațiunile-catastrofă etc., care folosesc 

informațiile și indicii noștri. Suntem de un 

real folos pentru industria de modelare 

a riscurilor și pentru cei care dezvoltă 

modele de risc, informațiile noastre sunt 

cu adevărat esențiale pentru a optimiza 

stabilitatea modelelor, a explicat Dr. 

Eduard HELD. Catastrofele sunt prea 

complexe pentru a fi evaluate exact, 

trebuie să facem ce știm mai bine și să 

creștem nivelul de predictibilitate. Modelele 

creează o anumită disciplină în industrie, 

o înțelegere comună în comparare, o 

creștere a consistenței în ceea ce privește 

concentrația pierderilor și expunerea la 

acestea, a punctat și Miroslav HRNCIR. 

Cristian ȘUCA
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Eveniment Internaţional

„European Consumer Protection 
Conference”, ediția a IV-a
22 martie 2018, Praga, Cehia

Praga a găzduit, în data de 
22 martie a.c., unul dintre cele mai 
importante evenimente dedicate 
protecției consumatorului, „European 
Consumer Protection Conference”. 
Ajunsă la cea de-a patra ediție, conferința 
a adus în dezbatere, printre altele, cele 
mai noi tendințe în domeniul protecției 
consumatorului de servicii financiare, dar 
și cadrul de reglementare pentru acest 
domeniu. 

Într-un cadru legislativ în continuă 
schimbare de ceva vreme, cât de 
pregătite sunt autoritățile europene 
în domeniul serviciilor financiare să 
implementeze noi și noi reglementări? 
EIOPA pledează pentru transparență și 
propune o nouă abordare: Ne concentrăm 
pe convergența în implementare și 
interpretare, trecem de la reglementare, 
la supraveghere. Este necesară mai 
multă transparență în ceea ce privește 
riscurile. Impactul real al conduitei în 
ceea ce privește riscurile la care sunt 
expuși consumatorii poate fi semnificativ 
unul negativ. Trebuie să ținem cont de 
acest aspect tot timpul, a subliniat Katja 
WUERTZ,  Head of Consumer Protection 
Department, EIOPA.

Insurance Europe atrage atenția 
asupra problemelor semnalate odată 
cu noile reglementări, dar și asupra 
provocărilor din viitor. Toate aceste 
reglementări nu trebuie analizate 
individual, pentru că,  de multe ori, se 
suprapun. De exemplu, pot apărea 

suprapuneri între Documentul de 
Informare Cheie (n.red., KID - Key 
Information Document) PRIIPs și alte 
reglementări, precum UCITS. IDD aduce 
în dezbatere probleme pe care le-am 
putea avea într-un viitor apropiat, precum 
riscul supraîncărcării cu informație a 
consumatorilor sau compatibilitatea 
cu distribuția digitală a produselor de 
asigurare, a explicat William VIDONJA,  
Head of Conduct of Business, Insurance 
Europe.

O adevărată provocare, IDD 
(Directiva privind Distribuția în Asigurări) 
a fost deja implementată în Germania, 
în vreme ce Spania propune o altfel de 
abordare. IDD și legislația specifică pentru 
protecția datelor personale reprezintă 
o șansă uriașă în peisajul asigurărilor, 
iar Germania este primul stat membru 
UE care a implementat pe deplin IDD, a 
declarat Michael THEILMEIER,   Senior 
Vicepresident, GEN Re Germany. De 
cealaltă parte, Spania, avea să arate 
Mirenchu DEL VALLE,  Secretary General, 
Association of Spanish Insurers, este 
în plin proces de transpunere a IDD în 
legislația națională. Cu toate acestea, 
încă nu este sigur dacă acest lucru se va 
întâmpla înainte de 1 ianuarie 2019. Între 
aprobarea noii legi și implementarea 
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acesteia trebuie să treacă cel puțin trei 

luni. Asigurătorii spanioli implementează 

legislația mai presus de cerințele IDD - în 

principiu, se autoreglează cu ajutorul 

unui Ghid dedicat. Peste 70% din piețele 

de asigurări din Spania au aderat la acest 

Ghid.

Alexandru CIUNCAN,  Member 

of IRSG & OPSG of EIOPA, a subliniat, 

la rândul său, importanța protecției 

consumatorului: Conduita legislației 

de supraveghere a afacerilor are un 

scop. Totul a început cu practicile 

necorespunzătoare de vânzare promovate 

de industria asigurărilor, cum ar fi 

asigurarea de protecție a plăților PPI în 

Marea Britanie sau asigurarea telefonului 

mobil. Industria este cea care trebuie 

să își asume responsabilitatea pentru 

acțiunile sale. Managementul cererilor 

de despăgubire reprezintă în continuare 

o sursă majoră de prejudicii la adresa 

consumatorilor, în special pe piețele din 

Europa Centrală și de Est. Potrivit unui 

raport EIOPA, numărul petițiilor la nivelul 

UE a crescut cu 31% de la an, la an. Ceva 

trebuia făcut în acest sens.

În acest context, Autoritatea de 

Supraveghere Financiară din România 

arăta că riscurile operaționale nu pot fi 

ignorate, ci, dimpotrivă, administrate 

corect. Riscurile operaționale sunt 

printre cele mai importante riscuri care 

afectează consumatorii și, prin urmare, 

ar trebui administrate corect. Acordăm o 

atenție specială acestui aspect. E nevoie 

de 2-3 ani pentru ca IDD să fie aplicată 

complet, a punctat, în cadrul aceluiași 

eveniment, Călin RANGU,  Director, 

Direcția Supraveghere Intermedieri și 

Monitorizarea Regulilor de Conduită, 

Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Importanța noilor reglementări 

pentru protecția consumatorului a fost 

subliniată și de către Derville ROWLAND,  

Director General (Financial Conduct), 

Central Bank of Ireland. La nivel global, 

costurile abaterilor comise de bănci au 

ajuns la 320 miliarde USD, iar acest lucru 

ar trebui să ofere o imagine a dimensiunii. 

Consumatorii sunt cel mai bine protejați 

într-un sistem financiar stabil, care pune 

interesele consumatorilor în centrul 

atenției. În 2006, Banca Centrală a Irlandei 

a publicat un Cod pentru Protecția 

Consumatorului, care stabilea modul în 

care produsele financiare trebuie vândute. 

Acesta era completat cu un Cod de Minime 

Competențe, care stabilea un minim de 

standarde profesionale pentru furnizorii de 

servicii.

Cea de-a patra ediție a conferinței 

„European Consumer Protection 

Conference” a abordat, după cum era 

de așteptat, și subiectul pensiilor. Unul 

dintre cei care au vorbit despre acest 

subiect a fost Matti LEPPALA, Secretary 

General / CEO, PensionsEurope: Peste 

tot există numeroase probleme în ceea ce 

privește sustenabilitatea sistemelor publice 

de pensii, nevoia de pensii suplimentare 

este mare, dar depinde de particularitățile 

fiecărei țări în parte. Inițiativa 

paneuropeană cu privire la pensiile 

personale poate rezolva o problemă 

reală prin creșterea, în UE, a nivelului 

economiilor pentru pensii. Acest lucru ar 

trebui să creeze mai multe economii, nu 

doar să transfere fonduri de la alți piloni 

naționali, cum ar fi pensiile ocupaționale 

sau sistemele de pensii personale, a 

apreciat reprezentantul PensionsEurope.

Cristian ȘUCA
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Multă vreme, actuariatul a 
fost privit drept o „povară 
impusă prin reglementare”. 
În ultimii ani însă, profesia 
de actuar a căpătat alte 
dimensiuni, iar interesul 
pentru această profesie 
a înregistrat o creștere la 
nivel mondial. Actuariatul, 
ca orice alt domeniu, va 
fi supus unor schimbări 
aduse de digitalizare și 
inovaţii tehnologice și, 
prin urmare, va trebui să 
știe cum să răspundă unor 
astfel de provocări.

Situația actuală a actuariatului, 
rolul pe care acesta îl joacă în industria 
de asigurări, dar și modul în care trebuie 
să răspundă provocărilor aduse de 
digitalizare și inovațiile tehnologice au 
reprezentat câteva dintre subiectele 
abordate cu ocazia „IIF 2018 - CEE & SEE - 
Regional Actuarial Insurance Conference”, 
eveniment organizat în data de 22 
februarie a.c., în Macedonia, la Skopje,   și 
care a reunit profesioniști din industriile 
de asigurări și actuariat,   în principal din 
Europa Centrală și de Est.

În trecut, percepția generală despre 
actuari era extrem de slabă, iar această 
profesie era considerată o povară impusă 
prin reglementare, actuarii fiind implicați 
doar în procesul de constituire a rezervelor, 
uneori chiar împotriva interesului 
companiei, reducând profiturile, după 
cum a arătat, în cadrul dezbaterilor, 
Klime POPOSKI,  Președinte, Insurance 
Supervision Agency, Macedonia. Mai 
apoi, lucrurile s-au schimbat, iar actuarii 
au pășit în lumina reflectoarelor. Rolul lor 
în cadrul autorităților de supraveghere s-a 
mărit de-a lungul timpului, prin prisma mai 
multor factori, incluzând complexitatea în 
creștere a calculelor privind solvabilitatea, 
modelele interne etc., a punctat și Peter 
BRAUMULLER,  Managing Director, FMA - 
Financial Market Authority, Austria.

Unde au ajuns actuarii astăzi? 

Acolo unde sunt recunoscuți drept 

consilieri profesioniști în domeniul 

serviciilor financiare, al gestionării 

riscurilor și al protecției sociale, a punctat 

Maria KAMERANOVA,   Member of the 

Board, Actuarial Association of Europe. 

O sursă de consultanță și expertiză demnă 

de încredere,  potrivit lui Bostjan VOVK,  

Deputy Director, Insurance Supervision 

Agency, Slovenia, actuariatul s-a 

transformat în așa fel încât pe piețele 

din CEE & SEE se poate scrie istorie în 

acest domeniu, a concluzionat Vladimir 

BUBALOV,  Președintele Macedonian 

Actuarial Association. 

În viitorul apropiat, actuarii trebuie 

să accepte digitalizarea și să facă față 

provocărilor aduse atât de aceasta, cât 

și de inovațiile tehnologice. Președintele 

Insurance Supervision Agency,  Klime  

POPOSKI,   a concluzionat: Actuarii 

ar trebui să fie pregătiți să accepte 

digitalizarea și să se adapteze noilor 

cerințe impuse de aceasta, trebuie să 

urmeze noile trenduri și să găsească 

soluții pentru a beneficia cât mai mult de 

avantajele noilor tehnologii.

Cristian ȘUCA

„IIF 2018 - CEE & SEE - Regional 
Actuarial Insurance Conference”
22 februarie, Skopje, Macedonia
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Eveniment Internaţional

Kazakhstan: creștere cu 10% a pieței 
asigurărilor în 2018
16 - 17 aprilie 2018, Alma-Ata, Kazakhstan

Rusia: Apariția RNRC - un plus de 
capacitate pentru piața CSI
11 - 12 aprilie 2018, Moscova, Federația Rusă

Piața asigurărilor din Kazakhstan va crește cu 10% în acest an, după o perioadă de 
stagnare,  a afirmat Președintele Consiliului de Administrație al companiei Kommesk-
Omir, Oleg KHANIN, în cadrul evenimentului internațional „Insurance in Central Asia”, 
desfășurat în perioada 16 - 17 aprilie a.c., la Alma-Ata, Kazakhstan.

Potrivit acestuia, asigurările de viață, cele de răspundere civilă și medicale vor 
fi motoarele de creștere în 2018. La rândul său, Președintele Asociației Asigurătorilor 
din Kazahstan, Vitaly VEREVKIN, a estimat o evoluție de 3 - 5% în acest an, 
prognozând introducerea în viitorul apropiat a asigurărilor online pe partea de RCA,   
dar și intrarea Kazakhstanului în sistemul internațional Carte Verde. 

Piața asigurărilor din Kazakhstan a totalizat în 2017 un volum de prime brute 
subscrise în valoare de aproximativ 930 milioane euro, în creștere cu 3,72% față de 

anul precedent. Dintre aceștia, aproximativ 144 milioane euro a reprezentat profitul net. 

Conferința „Insurance in Central Asia”, ajunsă la cea de a XII-a ediție, este cel mai important eveniment internațional din Asia 
Centrală dedicat asigurărilor, el fiind susținut în mod tradițional de XPRIMM în calitate de Partener Media. În cadrul evenimentului a 
fost prezentată și Revista de specialitate Insurance Profile Kazakhstan.  

În 2017 constatăm o stabilizare a pieței de reasigurare ruse,  dar și un plus de 
capacitate pentru țările din CSI, în contextul apariției companiei de reasigurări de stat 
din Rusia,  a precizat Svetlana NIKITINA, Vicepreședinte Departament Asigurări, din 
cadrul Băncii Centrale a Federației Ruse, în deschiderea celei de a XXII-a ediții anuale 
a Conferinței Internaționale de Reasigurări de la Moscova, eveniment desfășurat în 
perioada 11 - 12 aprilie a.c. Oficialul citat a mai menționat faptul că Marea Britanie, 
Germania, Elveția, Franța și SUA au fost principalii parteneri ai companiilor ruse și țările 
unde au fost cedate cel mai mare procent din primele de reasigurare de pe piața locală 
în 2017, această dispersie fiind una adecvată pentru asigurarea unei protecții eficiente. 

În aceeași ordine de idei, Vladimir CHISTIUHIN, Vicepreședintele Băncii Centrale a Rusiei, a precizat că volumul primelor de 
reasigurare acceptate din țările Europei de Vest este în scădere, urmare sancțiunilor impuse, ceea ce a determinat o orientare către 
alte regiuni, cum ar fi Orientul Mijlociu și Asia.

Volumul primelor de reasigurare acceptate de către asigurătorii ruși din afara granițelor țării a însumat aproape 507,5 milioane 
euro. Pentru aceeași perioadă, volumul primelor cedate partenerilor străini a constituit 1,6 miliarde euro. În ceea ce privește piața 
asigurărilor din Rusia, aceasta a crescut cu 8,3% în anul precedent, ajungând la un volum de 18,5 miliarde euro. 

Cea de-a XXII-a ediție a Conferinței de Reasigurări de la Moscova a fost organizată de către Asociația Asigurătorilor din Rusia. 
XPRIMM a sprijinit evenimentul în calitate de Partener Media tradițional, lansând cu această ocazie și noul număr al Revistei de 
specialitate Insurance Profile Russia. 



Profesioniști din industria asigurărilor, reprezentând companii din întreaga Europă, s-au reunit marți, 17 aprilie, la Zagreb, 
Croația, cu prilejul conferinței  „Challenges and Practice of Insurance Supervision in South-East Europe”. În centrul dezbaterilor s-au 
regăsit teme precum IDD, PRIIPs, POG, Solvency II și situația actuală a supravegherii piețelor de asigurare din regiunea SEE.

Cu această ocazie, Ante ZIGMAN, HANFA - Croatian Financial Services Supervisory Agency -, a subliniat că piața din Croația este 
dominată de polițele non-life. În Croația, creșterea economică a fost una moderată, dar, cu toate acestea, s-a înregistrat o ușoară creștere 
a industriei de asigurări. Polițele non-life domină piața și au înregistrat o creștere de peste 5%, în vreme ce segmentul asigurărilor de viață 
a stagnat. Se poate observa și o creștere a polițelor unit-linked, având în vedere ratele scăzute ale dobânzilor practicate de bănci. Vom 
modifica legea națională privind asigurările și vom implementa IDD, crescând astfel calitatea serviciilor oferite consumatorilor.

Alexandru CIUNCAN, Member of IRSG & OPSG of EIOPA & ApPA, , a subliniat, 
în cadrul dezbaterilor, importanța IDD. IDD aduce principii în distribuția asigurărilor 
și în lanțul valoric al asigurărilor. Unii susțin că ar putea aduce și prea multă birocrație, 
făcând totul prea complex și costisitor. Cu toate acestea, intenția este, cu siguranță, 
una bună. Pentru prima oară, protecția consumatorului este încorporată în produsul 
de asigurare propriu-zis. Este pentru prima dată când producătorii de asigurări trebuie 
să proiecteze, să utilizeze și să revizuiască procesele de aprobare a produselor noi sau a 
produselor modificate semnificativ.

Conferința „Challenges and Practice of 
Insurance Supervision in South-East Europe”
17 aprilie 2018, Zagreb, Croația

În an Centenar, se poartă românescul de la ColorEscu!

2018 - an special, de sărbătoare, pentru România! 
Pregătește-te și tu de Centenar cu noua colecție ColorEscu - #100România!
www.colorescu.ro

Eveniment Internaţional
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Acționarul majoritar al 
CertAsig, Royalton Capital 
Investors II, un fond de 
investiții private equity cu 

sediul în Guernsey, a anunțat, în aprilie a.c., promovarea lui 
James GRINDLEY în poziția de CEO al CertAsig Group.

Ivan VOHLMUTH, Președintele Consiliului de 
Administrație al CertAsig și Partener Fondator al Royalton 
Partners, a transmis: James GRINDLEY a condus în mod 
profesionist societatea în calitate de Director General 
începând din anul 2010, ceea ce a dus la o creștere a 
volumului primelor brute subscrise de la 23 milioane lei în 
2010, la 65 milioane lei în 2017. În această perioadă el a atins 
obiective semnificative, inclusiv construirea în jurul său a 
unei echipe de primă clasă de experți specializați în asigurări, 
diversificând portofoliul de subscriere de la unul predominant 
CASCO în 2010, la un portofoliu echilibrat non-motor, 
specializat pe asigurări de răspunderi, garanții contractuale, 
CAR, Cargo și marine hull (asigurări nave) în anul 2018. 

Mai mult, James GRINDLEY a coordonat deschiderea 
unor birouri internaționale în Istanbul, Sofia și Praga. Din 
noua poziție, James GRINDLEY se va concentra îndeosebi  
pe creșterea afacerilor companiei la nivel internațional și 
pe consolidarea relațiilor cu brokerii.

Maria RANGELOVA 
CEO
CertAsig România

După promovarea lui 
James GRINDLEY, funcţia de 
CEO al CertAsig România va fi 
preluată Maria RANGELOVA. 
Noua funcţie a acesteia este 

supusă aprobării Autorităţii de Supraveghere Financiară 
şi ea va continua să acţioneze sub autoritatea lui James 
GRINDLEY.

Maria RANGELOVA s-a alăturat companiei CertAsig în 
anul 2014 în calitate de Director al Sucursalei CertAsig din 
Sofia,  după ce a fost angajată la QBE Europe în calitate de 
Property & Engineering Portfolio Manager pentru Europa 
Centrală și de Est. Maria a dezvoltat afacerile CertAsig din 
Bulgaria la o valoare de 9,8 milioane lei (aproximativ 2,1 
milioane euro),  reprezentând 15% din volumul total al 
primelor brute subscrise. Maria deține în prezent poziția 
de Director General Adjunct. Ea își va împărți activitatea 
între București și Sofia și va avea ca obiectiv principal 
îmbunătățirea activității de subscriere a companiei, a 
declarat Ivan VOHLMUTH, Președintele Consiliului de 
Administrație al CertAsig și Partener Fondator al Royalton 
Partners.

James GRINDLEY 
CEO
CertAsig Group
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Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a aprobat, la sfârșitul lunii ianuarie, numirea lui Epameinondas PAPANIKOLAOU 
în funcția de Membru, Președinte al Directoratului CITY Insurance,  companie ieșită anul trecut din procedura de redresare financiară.

În același timp, ASF a avizat numirea lui Renato SZILAGYI în funcția de Membru, Vicepreședinte al Directoratului,   și a lui Bodo 
Jochen HEROLD în funcția de Membru al Directoratului la Societatea de Asigurare - Reasigurare CITY Insurance.

CITY Insurance a fost înființată în anul 1998. În prezent, compania are peste 300 de angajați și un număr de 42 agenții în care 
se desfășoară activități atât de subscriere de prime asigurări generale, cât și de instrumentare a dosarelor de daune. Dacă la sfârșitul 
anului 2016 CITY Insurance ocupa locul 6 în piața de asigurări, în 2017 a ajuns pe prima poziție, cu o cotă de piață de 12,93%.

Epameinondas PAPANIKOLAOU
Președinte
CITY Insurance
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Călin RANGU, Director 
al Direcției Supraveghere 
Intermediari și Monitorizarea 
Regulilor de Conduită și 

reprezentantul ASF în Comitetul InsurTech Task Force (ITF) 
din cadrul Autorității Europene pentru Asigurări și Pensii 
Ocupaționale (EIOPA), a fost ales în unanimitate, în prima 
reuniune a Comitetului, care a avut loc pe 20 februarie a.c., 
Vicepreședinte al ITF.

Călin RANGU a devenit anul trecut Membru al ITF, ca 
urmare a unei selecții individuale ce a avut loc la nivelul 
celor 27 de țări membre ale EIOPA, fiind și reprezentantul 
ASF în cadrul Comitetului Consumer Protection and 
Financial Innovation unde sunt elaborate recomandările 
și ghidurile tehnice de aplicare a legislației în asigurări pe 
domeniul distribuției și regulilor de conduită.

Conform mandatului dat de Board of Supervisors 
al EIOPA, Comitetul ITF va conduce activitățile EIOPA 
referitoare la activitățile și problemele legate de InsurTech. 
Prin InsurTech se înțelege inovația susținută tehnologic 
în domeniul asigurărilor și al pensiilor private, indiferent 
de natura sau dimensiunea furnizorului produselor sau 
serviciilor.

Cristian FUGACIU
Head of Central Region
Central & South Eastern
Europe

Cristian FUGACIU, CEO-
ul MARSH România, a preluat, 
de la începutul acestui an, 
managementul Regiunii 
Centrale, ce cuprinde 7 dintre 

cele 17 țări ce formează regiunea Central & South Eastern 
Europe (CSEE).

Alături de România, în Regiunea Centrală, sunt 
incluse: Austria, Ungaria, Bulgaria, Serbia, Slovenia și 
Croația. Cele șapte țări menționate sunt parte a regiunii 
CSEE, alături de Polonia, Cehia, Slovacia, Lituania, Letonia, 
Estonia, Cipru, Grecia, Israel și Turcia.

CEO al MARSH România începând din anul 2002, 
Cristian FUGACIU și-a extins, în anul 2014, aria de 
responsabilitate în poziția de coordonator al Southern 
Region, gestionând activitatea birourilor MARSH din 
România, Bulgaria, Serbia, Croația și Slovenia. În același 
timp, Cristian FUGACIU este și Membru al Executive Board 
la nivelul Central & South Eastern Europe. 

Cristian FUGACIU va păstra în continuare poziția de 
CEO MARSH România, operațiunile locale MARSH fiind 
dintre cele mai importante și mai dinamice dintre cele 17 
țări ale regiunii CSEE.

Călin RANGU
Vicepreședinte în 
Comitetul InsurTech Task 
Force
EIOPA

Juan Canellas BALANZA
Chief Sales Officer
NN Asigurări de Viaţă
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NN Asigurări de Viață și-a consolidat echipa executivă prin numirea lui Juan Canellas BALANZA 
în poziția de Chief Sales Officer,  începând cu luna aprilie a.c.. Din poziția de Chief Sales Officer al NN 
Asigurări de Viață, misiunea mea va fi să contribui la consolidarea poziției NN pe piața locală și la stimularea 
dezvoltării pieței de asigurări de viață și sănătate din România, sprijinind românii să-și asigure și să-și 
protejeze viitorul financiar, a declarat Juan Canellas BALANZA.

Înainte de a se alătura echipei de conducere a NN Asigurări de Viață, Juan Canellas BALANZA a 
ocupat, în ultimii trei ani, poziția de Chief Sales Officer al Nationale Nederlanden Polonia, având un 
rol cheie în consolidarea vânzărilor de asigurări de viață cu componentă de protecție și în extinderea 
canalelor de distribuție ale companiei. Cu o experiență profesională de peste 23 de ani, el s-a alăturat 
echipei NN în anul 2000, deținând de atunci mai multe poziții de management în cadrul NN,  în Spania și 
în Olanda.

Juan Canellas BALANZA a absolvit ESIC Business School din Madrid, cu specializare în management 
de marketing și comercial, și și-a continuat studiile cu un EMBA în cadrul Instituto de Empresa (IE).
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SIGNAL IDUNA România 
a anunțat, în ianuarie, primirea 
avizului ASF pentru numirea 
lui Tiberiu Cristian MAIER în 

funcția de Președinte al Directoratului al Societății SIGNAL 
IDUNA Asigurare Reasigurare.

Cu o experiență de peste 15 ani în industria 
asigurărilor, Tiberiu MAIER s-a alăturat SIGNAL IDUNA 
România începând cu anul 2007, ocupând funcția de 
Manager de Dezvoltare Produse.

În perioada februarie 2010 - decembrie 2017, 
Tiberiu MAIER a ocupat funcția de Vicepreședinte al 
Directoratului. Este o plăcere pentru mine să fac parte 
dintr-o echipă de profesioniști alături de care compania 
stabilește o serie de performanțe în piața locală de asigurări. 
Suntem prima companie de asigurări din România care 
atinge volumul actual de business pe linia de asigurări de 
sănătate corporate, a declarat Tiberiu MAIER.

Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a 
aprobat, la începutul acestui 
an, numirea lui Bogdan Iulian 
POPA în calitate de Președinte 

al Consiliului de Administrație la Compania de Asigurări - 
Reasigurări Exim România (CARE România), cunoscută ca 
EximAsig. 

La sfârșitul anului 2016, acționarii EximAsig au 
decis trecerea de la sistemul de administrare dualist la cel 
unitar. Astfel, societatea va fi condusă de un Consiliu de 
Administrație, anterior conducerea fiind alcătuită dintr-un 
Directorat format din 3 membri.

ASF a aprobat, în septembrie 2017, noul Consiliu 
de Administrație al EximAsig, având ca Membri pe Adrian 
FLORESCU, Bogdan Iulian POPA, Gabriel Vasile OLTEAN 
și Andrei Răzvan MICU. Ulterior, în noiembrie 2017, ASF 
a avizat numirea lui Andrei Răzvan MICU în funcția de 
Director General al EximAsig, dar și numirea lui Adrian 
Răzvan FLORESCU în poziția de Director General Adjunct.

Bogdan Iulian 
POPA
Președinte CA 
EximAsig

Tiberiu MAIER 
Președinte
SIGNAL IDUNA România
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Cristian - Eduard IONESCU 
Presedinte Directorat
ASIROM VIG

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat, în cadrul ședinței din 24 aprilie 
a.c., numirea lui Cristian - Eduard IONESCU în funcția de Președinte al Directoratului la societatea 
Asigurarea Românească - ASIROM Vienna Insurance Group. 

Cristian IONESCU a lucrat timp de peste 13 ani în cadrul ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări, ultima funcție 
deținută fiind de Chief Operating Officer, având atribuții de coordonare a ariilor operaționale ale 
companiei, respectiv diviziile daune, tehnologia informației (IT) și operațiunile de tip back-office privind 
managementul polițelor și al intermediarilor. Acesta a ocupat și poziția de Director General Adjunct.
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Alexandra DURBACĂ
Director Executiv
LEADER Team Broker - parte a Londongate Group

Începând cu luna ianuarie a acestui an, Alexandra DURBACĂ (ARSENIE) s-a alăturat  echipei de top 
management al unei companii de brokeraj dinamice din România, din poziția de Director Executiv al 
LEADER Team Broker - parte a Londongate Group. 

Cu o experiență de 6 ani ca Director General al companiei INSIA România, Alexandra DURBACĂ 
este absolventă a Academiei de Studii Economice din București, cu specializare în Managementul 
afacerilor internaționale, completându-și mai apoi studiile în Franța, la Faculte des Sciences 
Economiques et de Gestion, University Clermont Auvergne. Și-a început cariera în audit și consultant de 
business în bancă și, ulterior, într-o companie de brokeraj de francize. Din anul 2012 a preluat funcția de 
conducere și a brokerului internațional de asigurări INSIA Europe în România. 

în asigurări?Job
profesioniști

brokeraj

resurse umane

angajatori
CV

recrutare
locuri de muncă

job-uri noi

Vino și tu în grupul XPRIMM Job
de pe Facebook!

informatii  utile



98 www.primm.ro

LifeStyle

Dacă te gândești că, odată ajuns liderul unei companii nu mai trebuie să 
investești cu același elan în dezvoltarea ta, se pare că te înșeli. Mai mult 
decât atât, dezvoltării profesionale continue trebuie să i se adauge o 
componentă importantă de dezvoltare personală.

Oana RADU
PR Director

Despre dezvoltarea personală 
și profesională cu lideri din 
asigurări
» Vrei să fii un lider de succes? Învață tot 
ce poți despre leadership!

» Vrei să fii un lider respectat? Investește 
în dezvoltarea ta personală și în abilitățile 
de comunicare!

» Știi asigurări? Nu-i suficient. Ai nevoie 
de soft-skills la nivel înalt!

Ionuț BACIU, Director General Adjunct, 
Gothaer Asigurări Reasigurări: 
Ponderea hard – soft skills se modifică 
pe măsură ce urci pe scara ierarhică, în 
favoarea celor soft, pentru că totul începe 
să încline din ce în ce mai mult spre a 
inspira, a motiva, a oferi un sentiment de 
siguranță și direcție, mai degrabă decât 
spre a corecta, verifica sau implementa 
efectiv.

Viorel VASILE, CEO, SAFETY Broker: 
Procesul de dezvoltare personală 
începe cu creșterea propriului nivel de 
leadership. Altfel, liderii care nu investesc 
în dezvoltarea lor personală vor avea 
lacune în dezvoltarea oamenilor, ceea ce 
este în detrimentul oricărei organizații.

Tiberiu MAIER, CEO, SIGNAL IDUNA: 
Cu cât avansezi mai mult în cadrul unei 
companii, cu atât mai multe resurse 
trebuie să investești în dezvoltare, atât 
personală, cât și profesională. Trebuie să 

fii pregătit cu informații aprofundate din 
diferite domenii, să investești încredere 
în oameni și foarte mult curaj.

Ștefan PRIGOREANU, CEO, MILLENIUM 
Insurance Broker: A fi în vârful unei 
structuri presupune o pregătire 
continuă pentru un lider. Într-o lume în 
care totul se schimbă repede, singura 
soluție pentru un lider este să continue 
să investească timp și energie pentru 
dezvoltarea sa pe toate planurile: 
profesional, personal, social, familial, 
financiar. Și, aș îndrăzni să adaug: fizic, 
psihic și emoțional.

Antonio BABETI, Director General, 
GLOBASIG Broker: În momentul de față, 
un lider ajuns în vârful unei structuri 
are mai multe responsabilități decât a 
avut în orice altă perioadă. Liderii sunt 
vizionari. Ei pot inspira și motiva oamenii. 
Aceste calități nu apar într-o persoană 
accidental. Pentru a avea o viziune 
pentru ceilalți trebuie să ai o viziune și 
pentru tine, și asta necesită investiții.

Atunci când se gândesc la 
dezvoltarea lor, ca lideri, mulți o văd la 
pachet cu dezvoltarea echipei pe care o 
coordonează. 

Otilia MIHAI, Director General, 
Consultant AA: Un lider trebuie să 

investească în primul rând în valorile 

umane pe care le coordonează și de 

care răspunde. Oamenii motivați și bine 

pregătiți reprezintă succesul organizației. 

Desigur, este valabil și pentru lider, deși, 

de cele mai multe ori, intervine o nouă 

provocare la acest nivel: auto-motivarea. 

Cerasela NERGHEȘ, Owner, INTER 
Broker: Prin cunoașterea de sine și 

asumarea a cine ești, cu tot ceea ce te 

definește, poți să ai o comunicare corectă 

și eficientă cu echipa, poți să transmiți 

valori și să integrezi pregătirea ta în 

dezvoltarea echipei.

Alexandru APOSTOL, Director General, 
MAXYGO Broker: Trebuie o investiție 

permanentă în dezvoltarea personală,  

dar și în crearea mediului în care fiecare 

membru al echipei se poate dezvolta 

pentru atingerea propriilor obiective 

și care, însumate, să ducă la atingerea 

obiectivelor generale ale echipei.

Dacă vă întrebați cu ce se umple 

agenda unui lider de companie, iată 

câteva indicii. 

Toți cei care ne-au răspuns ne-au 
declarat că workshopurile, cursurile și 
evenimentele ocupă un loc important 
în programul lor anual. Unii aleg să 
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urmeze un program amplu de dezvoltare 
profesională sau personală pe an. Alții 
merg o dată la două luni sau chiar lunar 
la diverse evenimente și cursuri. 

Prioritare sunt programele de 
leadership, de dezvoltare personală, 
cursurile de coaching și de pregătire 
profesională. 

Daniela BĂDĂLUȚĂ, Președinte, 
RECREX: Îmi spuneam uneori că fac 
compromisul de a pune dezvoltarea 
profesională pe primul plan lăsând 
deoparte dezvoltarea personală,   dar 
am ajuns de ceva vreme la concluzia că 
la mine se confundă cele două și că orice 
demers de dezvoltare profesională îmi 
aduce plusuri evidente pe plan personal, 
dar și invers.

Răzvan RUSU, Director General, 
LEADER Team Broker: Îmi plac în 
special acele cursuri de leadership care 
abordează exact probleme și situații 
din „viața de zi cu zi’’ ale unei echipe, 
ajutând participanții nu numai să le 
conștientizeze, ci și să găsească soluții 
concrete pentru fiecare în parte.

De multe ori, decizia unui lider de 
a participa sau nu la un anumit program 
de dezvoltare/ curs/ eveniment ține cont 

nu numai de interesele proprii, ci și de 
cele ale echipei pe care o coordonează. 

Diversitatea nu se oprește însă aici. 
De câte ori au ocazia, liderii din asigurări 
merg la evenimente care pot avea sau nu 
legătură cu domeniul în care activează, 
acordând o importanță deosebită 
componentei de networking. 

Virgil ȘONCUTEAN, CEO, ALLIANZ – 
ȚIRIAC Asigurări: Merg la conferințe 
din industrie, dar și din afara acesteia, 
pentru a înțelege mai bine clienții - 
care le sunt interesele, nevoile... De 
asemenea, îmi fac timp în program 
pentru forumuri de dezbateri, pe diferite 
teme de interes, evenimente caritabile și 
chiar evenimente sportive, la care merg 
împreună cu echipa mea. Pe lista de 
priorități am și o serie de evenimente pe 
teme de risk management. 

Sfera de interes a unora dintre 
cei care coordonează business-uri în 
domeniul asigurărilor poate fi însă 
mult mai largă. Ștefan PRIGOREANU, 
CEO, MILLENIUM Insurance Broker, spre 
exemplu, merge la diverse conferințe, 
lansări de carte sau workshop-uri pe 
teme de spiritualitate, știință și ezoterism.

Cu o asemenea frecvență de 
participare la evenimente și programe 

de dezvoltare, liderii din asigurări au și o 
listă personală de speakeri motivaționali 
pe care îi urmăresc și care îi influențează. 

Virgil ȘONCUTEAN și Tiberiu MAIER 
alocă timp pentru a urmări diverși 
speakeri de la TEDx.

» Otilia MIHAI și Antonio BABETI - 
Adriana CRIȘAN 

» Cerasela CHIRIAC - Lorand Soares 
SZASZ 

» Daniela BĂDĂLUȚĂ - Andy SZEKELY 

» Răzvan RUSU - Brian TRACY 

» Viorel VASILE - John MAXWELL 

» Dorel DUȚĂ - Rareș MEDREGA 

» Ionuț BACIU - Toomas ILVES 

I-am rugat pe respondenţii noștri 

să ne spună și care sunt cărţile și filmele 

care i-au influenţat decisiv și pe care le-ar 

recomanda. Le găsiţi prezentate în două 

articole din aceeași serie publicate pe 

www.1asig.ro.
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Ora de Risc 
În fiecare marți, de la ora 17.30
cu Sergiu Costache și Invitaţii săi

Ce beneficii aduce clienţilor 
colaborarea cu un broker?
Carmen PITU, LION Broker

Gheorghe BALABAN, DAW Management

23.01.2018

Cât dau românii pe asigurări şi cât ar fi 
bine să dea?
 Gheorghe GRAD, RENOMIA SRBA

 Andreea RADU, Revista PRIMM - 

Asigurări&Pensii

16.01.2018

Ai fost implicat într-un accident auto 
în străinătate. Cum procedezi?
 Sorin GRECEANU, BAAR

 Ionel DIMA, AVUS Group

27.02.2018

Cum pot fi protejate drepturile 
consumatorilor de asigurări?
 Ştefan PRIGOREANU, PRBAR

 Andreea RADU, Revista PRIMM - 

Asigurări&Pensii

30.01.2018

Ce îi atrage pe tineri să aleagă o 
carieră în asigurări?
Marius LASLO, DESTINE Broker

Ştefan PUNTEA, DESTINE Broker

13.02.2018

Ai o daună şi eşti nemulţumit de soluţia 
dată de asigurător. Ce variante ai?
 Narcis PĂVĂLAȘCU, ACAMA

Gheorghe GRAD, RENOMIA SRBA

20.02.2018

Siguranţa rutieră şi asigurările – un 
tandem de succes
Mihaela CÎRCU, APPA

Dorel DUȚĂ, UNSICAR

06.03.2018

Ce posibilităţi au românii să aibă acces 
la asigurări mai ieftine?
Mădălin ROŞU, BAAR

Liviu CHIRIC, CHIRIC & CHIRIC

06.02.2018

Cum să dezvolţi un business românesc 
pe piaţa de brokeraj?
Alexandru APOSTOL, MaxyGo

Lucian NICORESCU

13.03.2018
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Există un raport optim între bani şi 
beneficii extrasalariale?
Anca MOLDOVAN, WILLIS Towers Watson

Mihai ȘAPERA, GENERALI România

27.03.2018

Cum putem ajuta clienţii să înţeleagă 
şi să folosească mai bine asigurările?
Leonardo BADEA, ASF 

Dan ARMEANU, ASF

20.03.2018

Tehnologia şi reducerea numărului de 
accidente
Călin MATEI, BAAR

Liviu CHIRIC

03.04.2018

Cum pot brokerii să crească segmentul 
asigurărilor corporate?
Camelia BUCUR, TITAN Broker

Dorel DUȚĂ, HOBBIT Broker

17.04.2018

Educație financiară pentru viitorul 
românilor!
Alexandru CIUNCAN, APPA

Ciprian LĂDUNCĂ, METROPOLITAN Life

Angela MANOLACHE, KPMG

08.05.2018

Cum mă pot proteja când plec în 
vacanță?
Florenţa STOIAN, Gothaer Asigurări 

Reasigurări

Adrian GORAN, DESTINE Broker 

Andreea RADU, Revista PRIMM - 

Asigurări&Pensii

24.04.2018

Cât au câştigat românii din pensiile 
suplimentare?
Radu CRĂCIUN, BCR Pensii

Andreea RADU, Revista PRIMM - 

Asigurări&Pensii

10.04.2018

Vacanță în siguranță: ce faci în caz de 
accident în străinătate?
Sorin GRECEANU, BAAR

01.05.2018
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Succesul în carieră şi noua generaţie 
de brokeri în asigurări
Mădălina GOȘPEI, DESTINE Broker

04.03.2018

Cum va fi 2018 pentru piaţa de 
asigurări şi brokeraj? 
Daniela GHEȚU, XPRIMM Publications

Vlad BOLDIJAR, Revista PRIMM - 

Asigurări&Pensii

09.01.2018

Cât de uşoară este viaţa de broker?
Cerasela CHIRIAC, INTER Broker

21.04.2018

Cum demontăm mitul că brokerii de 
reţea vând doar RCA?
Ciprian HOBINCĂ, DESTINE Broker

14.04.2018

Mai au nevoie asigurătorii de brokeri?
Viorel VASILE, SAFETY Broker 

25.03.2018
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